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Structura acestui manual (

Structura acestui manual (explicafii)
Acest manual de utilizare este structurat sistematic, ceea ce va permite
gdsirea rapidd qi exactd a informatiilor pe care le cdutati.

Capitolele, Cuprinsul gi Indexul
Conlinutul manualului este structurat in segmente relativ scurte, care sunt
sintetizate in capitole sistematice. Capitolul actual este evidentiat in
partea de jos a paginii dtn dreapta.

Cuprinsul desfdgurat in funclie de capitole gi indexul de la sfArgitul
manualului ve ajute sd gdsili rapid informaliile dorite.

Capitolele
Majoritatea capitolelor sunt valabile pentru toate autovehiculele.

Deoarece variantele de echipare pot fi foarte variate se poate intampla ca,
in ciuda impdrtirii in capitole, sd apard echipamente cu care autovehiculul
dvs. nu este dotat.

Echipamentele marcate cu * fac parte din dotarea standard numai a
anumitor modele sau sunt livrate ca echipamente ulterioare numai pentru
anumite modele.

Informaliile scurte gi indrumirile
Fiecare capitol are un titlu.

Utmeazd o informatie scurte (scris mare cursiv), care vd spune oespre
ce este vorba in acest capito..

Dupd imagine urmeazd in majoritatea cazurilor o indicalie (scris relativ
mare), care va explica functiile prezentate in imagine. Etapele care
trebuie parcurse pentru efectuarea unei lucrdri Ia autovehicul. sunt
descrise cu liniutd.

Indicatii
Toate cele patru tipuri de indicalii folosite in text se afld la sfdrgitul capito_
lului.

O ntenliel
Indicatia Prudente atrage atenlia asupra posibilelor deterioreri ale autov-
ehiculului dvs. (de ex.: la sistemul de transmisie) sau atenlioneazd asupra
pericolelor generale de producere a accidentelor.

cQtt
@ Indicafie privitoare la mediu
Indicatia Mediu inconjuretor atrage atenlia asupra protectiei mediului
inconjurdtor. Aici puteli gdsi de ex. aprecieri in ceea ce privegie reoucerea
consumul de carburant.

[Tl lnoicalie
O indicalie normald prezintd o informalie importantd.

Indicalii asupra directiei de deplasare
Toate indicaliile referitoare la direclia de deplasare, precum ,,st6nga,,,
,,dreapta", ,,fate", ,,spate" sunt raportate la directia de deplasare a
autovehiculului. I

A nrenler
Cele mai importante indicaliiau titlul Atentie. Acestea atrag atentia
asupra unui pericol grav de accidentare sau rdnire. in text veti gdsi
deseori o sdgeatd dubld urmati de un mic semn de exclamatie.
Acest simbol atrage atentia asupra unei rubrici Atentie de la

capitolului, care trebuie cititdneapirat.



Fig. 1 Unele echipamente prezentate in imagine apartin numai anumitor modele de autovehicule sau sunt echipamente suplimentare

I

I



Gockpit

Prezentare generald

Aceastd prezentare generald vd ajutd la acomodarea
rapidd cu elementele de comandd ale autovehiculului.

@ Geamuri electrice*

@ Reglarea electrice a oglinzilor exterioare*

@ Gurile de ventilatie

@ trlaneta pentru intrerupdtorul multifunclional:

- Semnalizare, lumina de drum gi de parcare, avertizarea
luminoasd

- InstalaJia de vitezd de croazierS*

@ Volanul:
* cu ctaxon

- cu airbag pentru conducetor . . . .

- cu taste de comandd pentru radio gi telefon*

@ Tablout de instrumente: Instrumentele de bord gi ldmpile de
control .

@ Maneta pentru intrerupdtorul multifunclional:
. Indicatorul multifunc!ional*

- Instala{ia de spdlare/gtergere parbriz

Regulator rotativ pentru incdlzirea scaunelor din fa!d* . . . .

Gurile de ventilalie

intrerupdtor pentru instalalia de avertizare avarie .

Compartimeniul de depozitare din tabloul de bord . . . . . . .

Radioul"

Regulator rotativ pentru incdlzirea scaunului pasagerului din

55

79

122

68

146

194

163

42

18

74

87

122

67

110

@
@

@
@
@
@

@
@
@
@
@

Torpedo pe partea pasagerului 108

Comutator pentru airbag-ul frontal al pasagerului din
dreapta* (in torpedo) 2O2

Airbag pasager dreapta* 194

Panoulcusiguranle(pepartealateraldabordului) ...... 287

intreruodtorlumini .. .. 62

Regulator rotativ pentru iluminarea instrumentelor gi regu-
lator rotativ pentru adaptarea farurilor . . 66, 66

Maneta de deblocare a capotei motorului 248

Compartimentul de depozitare de pe partea conducdtorului 109

Manetd pentru reglarea volanului 138

Contactmotor.. 139

in funclie de echipare:

- Elemente de comandd pentru incdlzire

- Elemente de comandd pentru Climatic*

- ElementedecomanddDentruClimatronic. .........
@ in funcfie de echipare:

- intrerupdtor pentru ESP*

intrerupdtor pentru ASR

Asistare acusticd fald 9i spate-

in funcjie de echipare:

- Maneta pentru seleciarea treptelor de vitezd (cutie de
viteze mecanicd)

@
@

119

123

128

215

217

145

142
$J
@
@
@
@
@

- Selector de viteze ((cutie de viteze automaia cu 6 trepte)- 150

- Selectorul de viteze (DSG automatd). . . . 157

@ Sistemul de control al presiunii din pneuri* 222

@ in funclie de echipare:
dreapta* 87 - Scrumiera din spate - consola centrald superioard- 105 >



- Compartiment de depozitare. rcT
@ Lampa de control pentru deconectarea airbag-ului pasage-

rului din dreapta* 202

es
E3 Indicalie
. Echipamentele marcate cu " fac parte din dotarea standard numai a
anumitor modele sau sunt livrate ca echipamente ulterioare numai pentru
anumite modele.

. La autovehiculele cu radio, telefon, sistem de navigatie, CD-Player etc
montate din fabricalie, existd gi manuale de utilizare pentru aceste
aoarate.

o La autovehiculele cu volanul pe dreapta ordinea aranjdrii elementelor
de comande difed pa(ial fald de ordinea prezentata in = pagina 10,
fig. 1. Simbolurile sunt totugi aceleagi. r
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Aparatele de bord gi ldmpile de control

Prezentare generald a tabloului de bord

(J,

u)

(4.)

(5)

Turometrul > pagina 14

Indicatorul pentru temperatura lichidului de rdcire > pagina 14

Indicatorul rezervei de carburant = pagina 15

Vitezometrul

Display:

- cu contor pentru distanta parcursd = pagina 15

- cu afigare intervale service = pagina 16

- cu ceas digital = pagina 17

- cu indicator muitifunctronal* = pagina 18

Fig.2 Tabloul de instrumente

- cu display informatii* > pagina 23

@ Butonul de reglare a orelor/ Butonul de resetare

Bordul este iluminat la aprinderea luminilor. r



Aparatele de bord de control

Turometrul

inceputul zonei rogii a turometrului @ = pagina 13, fig.2 reprezintd
pentru toate treptele de vitezd turalia maximd admise a motoruluiin regim
normal de funclionare. inainte de atingerea acestei zone trebuie sd
selectali treapta de viteze imediat superioard sau pozilia D a cutiei de
viteze automate.

O vitezd imediat inferioare trebuie sd selectati maiterziu, cdnd motorul nu
mai merge "rotund".

in timpul perioadei de rodaj, evitati turarea ridicatd a motorului
+ pagina 223.

6\
€.,, Atentie!
Indicatorul turometrului nu trebuie sd atingd zona rogie a scalei - pericol
de defectiune la motor!

* tnOicalie privitoare la mediu
Trecerea la timp intr-o treapta superioarA de vitezd vd va ajuta sd econo-
misili carburant gi se evitali zgomoiele de funclionare. I

lndicatorul temperaturii lichidului de
ricire

lndicatorul temperaturii lichidului de rdcire @ > pagina 13, fig.2
funclioneazd numai c6nd contactul motor este pus.

Pentru a evita aparitia defecliunilor la motor, luati in considerare
urmdtoarele indicatii referitoare la zonele de temperature:

Zona rece

Dacd indicatorul se gdsegte in partea stdngd a scalei, inseamnd cd
motorul nu a atins inca temperatura de func{ionare. Evitali turatia ridicate
a motorului, accelerarea maximd 9i solicitarea puternici a motorului.

Zona de funclionare
Motorul a atins temperatura de functionare c6nd acul indicatorului se
gesegte in zona centrald a scalei. in cazul solicitdrii puternice a motorului
gi a unortemperaturiexterioare ridicate, indicatorul poate sd oscileze spre
dreapta. Acest lucru nu trebuie sd vd ingrijoreze, atdta timp cat simbolul
de avertizare 3 din tabloul de instrumente nu clipegte.

C6nd simbolul S din tabloul de instrumente clipegte, inseamnd, fie cd
temperatura lichidului de rdcire este prea mare, fie cd nivelul lichidului
de rdcire este prea scdzut. Luali in considerare indicatiile > pagina 34,

,,Temperatura/Nivelul lichidului de rdcire &".

A nreqrer
Luafi in considerare indicaliile + pagina 249, ,,Lucrdrile in compar-
timentul motorului", inainte de a deschide capota motorului gi de a
verifica nivelul lichidului de ricire.

A\J/ Atenfie!
Farurile suplimentare 9i alte echipamente montate in fata oriflciilor de
admisie a aerului inrdutdlesc acliunea de rdcire a lichidului de rdcire. in
cazul temperaturilor exterioare ridicate gi a solicitdrii puternice a

motorului, existd pericolul unei supraincdlziri a acestuia! I



Aparatele de bord de control

Indicatorul rezervei de carburant

lndicatorul rezervei de carburant @ = pagina 13,tig.2 funclioneazd
numai cand contactul motor este pus.

Rezervorul de carburant are o caoacitate de cca. 55 litri, iar la autovehi-
culele cu tractiune integrald cca. 60 litri. C6nd indicatorul atinge zona de
rezewd, pe ecranul tabloului de bord se aprinde simbolul D. Din acel
moment in rezervor se mai gdsesc cca. 8 litri carburant. Acest simbol ve
aminteste cd trebuie sd alimentali.

Pe display-ul informational* se afigeazd:

Please refuel! (Alimentali!)

Ca o mesurd suplimentard de avertizare, se emite un semnal sonor.

l/+1\Y Atentie!
Nu circulati niciodatd pdnd la epuizarea intregii cantitdli de carburant din
rezervor! Prin alimentarea neregulatd cu carburant se poate ajunge la

rateuri la aprindere. Carburantul nears poate intra in instalatia de
evacuare a gazelor gi poate deteriora catalizatorul. r

Vitezometrul

Avertizare la depigirea vitezei*

La depdgirea unei viteze de 120 km/h se emite un semnal acustic de aver-
tizare. Semnalul se va anula numai la reducerea vitezei sub aceastd limitd
de vitezd.

tG)
[-t'l tnoicalie
Aceastd functie este prevdzute numai pentru anumite ldri. r

Gontorul distantei parcurse

Fig.3 Display: Contor
zilnic pentru distanla
parcursd

Distanla parcursd este exprimat6 in kilometri (km). La unele tipuri de auto-
vehicule informalia este exprimatd in ,,mile".

Dupd luarea contactului, pe display-ul contorului toial se va afiga distanla
parcursS. Dupi punerea contactului, pe display-ul contorului zilnic se va
afiga distanla parcursd. Afigajul poate fi resetat de la butonul de resetare.

Butonul de resetare

Prin apdsarea scurtd pe butonul de resetare @ = pagina 1 3, fig. 2 puteli

comuta intre contorul km. parcurgi zilnic Ai contorul km. parcurgi in total.
Pentru a recunoagte care din cele doud contoare este afigat pe display,
dupd contorul zilnic apare trip + fig. 3.

Mentineli butonul de resetare @ cca. t secunde apesat pentru a reseta
contorul.

Dacd mentineli butonul de resetare @ mai mult de 2 secunde apdsat,
c6nd contactul este pus, se afigeazd indicalia referitoare la km care mai )
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pot fi parcurgi gi zilele remase pdnd la termenul de prezentare la service
(contorul zilnic nu se va reseta) + pagina 16.

Gontorul pentru distanta parcursd

Contorul pentru distanla parcursd indice kilometri, resp milele pe care le-
a parcurs autovehiculul in total.

Contorul zilnic pentru distanfa parcursd (trip)
Contorul zilnic pentru distan{a parcursd indice distanta parcursd de la
ultima resetare a contorului - in pagi de 100 m sau 1/10 mile.

Afigaje de avarie

Dacd apaie o defecliune la tabloul de instrumente, pe display va apdrea
permanent mesajul dEF . Defectul trebuie remediat cet mai repede de
cetre o unitate autorizate.

A rrerler
Pentru siguranta dumneavoastrd proprie nu resetati contorul zilnic
ln timpul deplasdriil

W naicalte
La autovehiculele fdrd indicator multifunclional sau cu display
informalional, pe display se vor afiga ambele contoare simultan. I

Indicatorul intervalelor de service

Fig. 4 Indicatorul inter-
valelor de service:
Indicatie

In funclie de echiparea autovehiculului, indicatorul de pe display poate
varia.

Indicatorul intervalelor de service
Aproximativ cu 15 zile inainte de explrarea termenului de prezentare la
service, pe display-ul contorului pentru distanta parcursd apare simbolul
unei chei '- =+ fig. 4. Ldngd acest simbol se va afiga distanla rdmasd gi

zilele pdnd la urmetoarea inspeclie de service.

Pe display-ul informational* se afigeazd:

Service in ... km or,.. days (Service peste... km sau ... zile)

Indicatorul de km, respectiv cel de zile se reduce in pagi de 100 km, pane
la scadenta termenului de prezentare la service.

La data scadenti, pe display apare simbolul cheii ./c, in afigare intermi-
tentd.
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Pe display-ul informational* se afigeazd:

Service now! (Service acum!)

Afigajul dispare dupd 20 secunde dupd punerea contactului. Contorul
zilnic se afigeazd gi dupa apdsarea butonului de resetare al contorului
zilnic (mai mult de 1 secundd).

Afigarea distanlei gi zilelor rimase pen6 la termenul de prezentare la
service
Puteli vizualiza distanla gi zilele rdmase pdnd la termenul de prezentare
la service, in felul urmdtor:

r Pune,ti contactul 9i apdsaJi tasta de resetare @ > pagina 13, frg. 2
mai mult de 2 secunde.

Pe display-ul contorului pentru distanta parcursd se afigeazA simbolul
unei chei ./c. Lange acest simbol se va afiga distanJa rimasd gi zilele
p6nd la urmdtoarea inspeclie de service.

Resetarea indicatorului intervalelor de service
Vd recomanddm sd vd adresati unei unitdti autorizate oentru resetarea
indicatorului.

Dealer autorizat:

. reseteaze indicatorul dupd efectuarea inspectiei

. face o insemnare in planul de service

. lipegte o etichete cu termenul urmdtorului service pe partea laterald a
tabloului de bord, pe partea conducdtorului auto

Indicatorul intervalelor de service se poate reseta gi de la butonul de rese-
tare @ + pagina 13, fig. 2 astfel:

. Apasaii butonul de resetare dupd luarea contactului gi menlineti-l
aDesat.

o Puneti contactul 9i eliberati butonul de resetare. Acum rotiJi butonul de
resetare sore dreaota. Indicatorul intervalelor de service s-a resetat.

1n\7 Atenfie!
Vd recomanddm se nu resetali singur indicatorul intervalelor de service,
deoarece se poate intdmpla ca resetarea sd nu decurgd normal, putdndu-

se astfel crea defectiuni la autovehicul.

a=:)
['U Indicatie
. Nu resetati indicatorul intre intervalele de service, deoarece se deter-
mind afigarea unor informajii false.

. Dacd se deconecteazd bateria. valorile indicatorului intervalelor de
service rdman memorate.

. Dac6, in urma unei reparajii, se inlocuiegte tabloul de instrumente,
indicatorul intervalelor de service trebuie decodificat din nou. Aceastd
misiune cade in sarcina unitdlii autorizate.

. Dupe resetarea indicatorului cu intervale flexibile de service (aG 1 ) de
la butonul de resetare, se vor afiga datele ca la autovehiculele cu intervale
fixe de service (QG2). Din acest motiv vd recomanddm ca resetarea indi-
catorului intervalelor de service si se efectueze de o unitate Skoda care
dispune de scule speciale.

. Informa,tii detaliate referitoare la intervalele de service - vezi Planul de
service. I

Geasul digital

Pentru reglarea orei se gesegte in partea
metru, un buton de reglare @ = pagina

Reglarea orelor

- Roti{i butonul spre stanga.

stdngd, l6ngd vitezo-
13, fig.2.



de bord de control

Reglarea minutelor

- Rotifi butonul spre dreapta.

A nreruler
Din motive de siguran(d, ora nu trebuie reglati in timpul mersului,
ci numai in stationare! r

Indicatorul multifunctional (calculatorul
de bord)*

lntroducere

Indicatorul multifunclional este prezentat, in funclie de echiparea autove-
hiculului, pe display + fig. 5 sau pe display-ul informalional + pagina 23,
fig. 10.

Indicatorul multifunctional oferd o serie de informalii utile:

Eil tnoicatie
La anumite tipuri de autovehicule pentru export, afigarea va fi fdcutd in
sistemul englezesc de mesurare. I

Memoria

Fig.5 Indicatorul
multifunc!ional

Indicatorul multifunclional este prevdzut cu doud dispozitive de memorare
automate. ln centrul c6mpului de afigare, este afigatd memoria selectatd

= fig. 5.

Datele dispozitivului de memorare ale deplasdrilor singulare (zona de
memorare 1 ) vor fi afigate, c6nd pe ecran va apdrea cifra 1 . Dacd apare
cifra 2, inseamnd cd sunt afigate datele din memoria tuturor deplasdrilor
(zona de memorare 2).

Comutarea intre cele doud memorii se face de la tasta @ = pagina 19,

fig. 6.

Temperatura exterioard

Consumul instantaneu de cafburant

Consumul mediu de carburant

Distan{a accesibild

Distan!a parcursd

Viteza medie

Durata de deplasare

Avertizare la depigirea vitezei.

= pagina 20

= pagina 20

+ pagina 20

=.> pagina 21

+ pagina 2'1

.+ pagina 21

= pagina 21

+ pagina 22



Dispozitivul de memorare pentru deplasdrile singulare (memoria 1)

Memoria pentru deplasarile singulare adund informaliile legate de depla-
sare de la punerea contactului motor p6nd la luarea contactului. Dacd
deplasarea se reia in mai pulin de 2 ore de la luarea contactului motor,
noile informalii se vor aduna la cele existente pind atunci. Dacd depla-
sarea se intrerupe mai mult de 2 ore datele din memorie se vor gterge

automat.

Dispozitivul de memorare pentru toate deplasdrile (memoria 2)

Memoria pentru toate deplasdrile adund datele de la un numer oarecare
de deplasdri, pdnd la o sumd de 99 ore 9i 59 minute, sau 9 999 km
parcurgi. La depdgirea uneia din aceste valori, memoria se gterge gi calcu-
larea se reia de la zero.

Memoria nu se va gterge dacd deplasarea se intrerupe mai mult de 2 ore.

a5:l
[1] tnoicatie
In cazulin care se deconecteazd bateria autovehiculului, toate informatiile
din dispozitivele de memorare se vor gterge. I

atele de bord ldm le de control

Utilizarea

Fig.6 Indicatorul
multifunc!ional:
Elementele de
comandA

Tasta basculante @ gi tasta @ se g5sesc in maneta de
actionare a gtergetoarelor de parbriz > fig. 6.

Selectarea memoriei

- Memoriile se selecteazd prin apdsarea scurtd, repetatd a
tastei@.

Selectarea funcfiilor

- Apdsali in sus sau in jos pe tasta basculantd @. Astfel se vor
afiga pe display, consecutiv, funcliile indicatorului multi-
funclional.

Aducerea funcliei la zero

- Selectali memoria dorite.

- Apdsali tasta @ mai mult de 1 secundd.

tt;;;t;, -; -"',,. , , .. l;;:.;::
'a.-: t '
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Cu tasta @ se vor reseta urmdtoarele valori din memoria selectatd:

. Consumul mediu de carburant.

. Distanta parcursS,

o Viteza medie,

. Durata de deolasare.

Indicatorul multifunclional poate fi utilizat numai cu contactul pus. La
punerea contactului va fi afigatd funcfia selectatd inainte de luarea contac-
tului motor.

C6nd temperatura scade sub +4 "C, in indicatorul temperaturii exterioare
se afigeazd simbolul unui fulg de nea. Simbolul averlizeazd asupra posi-
bilitAlii existenlei poleiului. Dup6 apisarea tastei @ se afigeazd funclia
existenti inainte de luarea contactului. r

Temperatura exterioara

Fig.7 Indicatorul
multifunctional: tempe-
ratura din exterior

Temperatura corecte va apdrea dupe 5 minute. Cdnd autovehiculul
stationeazd sau cind se deplaseazd cu vitezd foarte micd, temperatura
afigatd poate fi pulin mai mare decdt cea reala, din cauza radiatiilor de la
motor.

Cdnd temperatura scade sub +4 'C, in fala valorii temperaturii apare
simbolul unui fulg de nea (avertizare pentru polei) = fig. 7 9i se emite un
semnal sonor de avertizare.

A arenTrel
Nu vi bazali numai pe ceea ce indici indicatorul temperaturii exte-
rioare, c6nd dorili sd aflali daci pe stradi s.a format polei. Luati in
considerare faptul cd gi la temperaturi de +4 "C poate exista polei

- Avertizare asuora existentei Doleiului! r

Consumul instantaneu

Pe display apare consumul actual de carburant in l/100 km. Cu ajutorul
acestui afigaj, vd puteli adapta maniera de conducere in functie de
consumul de carburant.

C6nd autovehiculul stalioneazd sau se deplaseazi cu vitezd foarte
redusd, consumul de carburant este afigat in l/h. r

Gonsumul mediu de carburant

Pe display apare consumul mediu de carburant in l/100 km de la ultima
gtergere a memoriei > pagina 18. Cu ajutorul acestui afigaj, vd puteli

adapta maniera de conducere in functie de consumul de carburant.

Temperatura exterioard va fi afigatd pe ecran la punerea contactului
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Dacd vreti sd determinati consumul mediu de carburant intr-un anumit
interval de timp, trebuie sd gterge,ti memoria cu ajutorul tastei @
= pagina 19, fig. 6. Dupd gtergere, in primii 100 metri, pe display se vor

afl9a linii.

in timpul mersului, valoarea este actualizatd la fiecare 5 secunde.

€:tE)
EEil naicalie
Cantitatea ds carburant consumatd nu este specificata. I

Distanfa accesibile

Pe display, distanla apreciatd apare in km. Veli fi informat asupra distanlei
pe care autovehiculul dvs. o mai poate parcurge cu cantitatea de carbu-
rant din rezervor gi cu acelagi stil de conducere. Informajia va apdrea din
10 in 10 km.

Calcularea distanfei se face pe baza consumului de carburant din ultimii
50 km. Cdnd conduceli economic, distanta va fi mai mare.

Dupd resetarea indicatorului (dupd deconectarea bateriei), trebuie sd
parcurgeJi 50 km pentru a se putea afiga o valorare pe display. r

Distanla parcursd

Pe display apare distanla parcursd de la ultima gtergere a memoriei
+ pagina 18. Dacd dorili sd determinali kilometri parcurgi de la un

moment dat, gtergeti memoria in momentul in care doriji sd inceapd
calcularea; gtergerea memoriei se face de la tasta @ + pagina 19, fig. 6.

Valoarea maximd care poate fi memoratd este de 9999 km. Cand aceaste
valoare se depdgegte, indicatorul pornegte de la zero. I

Viteza medie

Pe display apare viteza medie in km/h de la ultima gtergere a memoriei

= pagina 18. Dacd dorili sd determinati viteza medie intr-un anumit
interval de timp, trebuie sd gtergeli memoria cu ajutorul tastei @
= pagina 19, fig.6.

Dupd gtergere, in primii 100 metri, pe display se vor afiga linii.

in timpul mersului, valoarea este actualizatd la fiecare 5 secunde. I

Durata de deplasare

Pe display apare durata de deplasare de la ultima gtergere a memoriei

= pagina 18. Dacd doriti sa determinali durata de deplasare de la un

anumit moment, gterge,ti memoria apdsAnd tasta @ + pagina 19, fig. 6.

Valoarea maximd afigatd in ambele memorii este de 99 ore 9i 59 minute.
C6nd aceastd valoare se depdgegte, indicatorul pornegte de la zero. I

, -L - -:, ;, 3,,r ,- ,,-. ' "
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Avertizare la depdgirea vitezei* Avertizare la depigirea vitezei 1)

Aceastd functie face posibild stabilirea unei limite de vitez6, de ex. la
deplasarea in orag. La depSgirea acestei limite, vi se va atrage atentia
printr-o afigare pe display.

Aceaste limitd de viteze se regleazd in felul urmdtor:

. Intra,ti in meniul Speed warning -- km/h (Avertizare la -- km/h).

r Deplasali-vd cu viteza pe care dorili sd o reglali, de ex. 50 km/h.

r Apdsali tasta @ + fig. 9 - pe display apare Speed warning 50 km/h
(Avertizare la 50 km/h).

Dacd veli depdgi aceastd limite de vitezd, pe display se va afiga Speed 50
km/h exceeded (Depdgire vitezi 50 km/h). Acest afigaj va rdmdne pe

display pdnd la reducerea vitezei sub limita stabilitd.

Ca o mdsurd suplimentard de avertizare, se emite un semnal sonor.

Limita de viteze reglate rdmene memorat6 9i dupd luarea 9i punerea
contactului; ea se poate gterge prin apesarea lastei @ mai mult de o
secundd. I

Fig.8 Reglarea vitezei

Fig.9 Indicatorul
m ultif u nctiona l:
Elementele de
comandd

', Valabil pentru autovehiculele cu display pentru informatii
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Display-ul de informatii*

lntroducere

Fig.10 Tabloul de
instrumente: Display-ul
cu informatii

Display-ul cu informalii vd informeazd intr-un mod simplu gi comod despre
starea actuald de funclionare a autovehiculului. in afard de aceasta,
display-ul de informatii oferii (in functie de echiparea autovehiculului)date
referitoare la radio, telefon, indicatorul muliifunclional, sistemul de
navigalie gi cutia de viteze automate.

Cdnd contactul este pus gi in timpul deplasdrii se verificd anumite func,tii

9i stdri.

Defecliunile de funclionare sau eventualele reparalii necesare, precum gi

alte informalii sunt semnalizate prin simboluri de culoare rogie

= pagina 27 gi galbend => pagina 27 .

Aprinderea unui simbol este insolitd de un semnal acustic de averlizare.

in plus, pe display se vor afiga texte informative 9i de avertizare

= pagina 29.

Textele pot fi afigate in una din urmdtoarele limbi:

Cehd, engleze, german6, francezd, italiane, spaniold, portugheze.

Limba se poate selecta in meniul reglajelor + pagina 28.

Pe display se pot afiga urmdtoarele date (in funclie de echiparea autove-

hiculului):

Meniul principal

Avertizare u$i, avertizare portbagaj gi capote
motor

lndicatorul intervalelor de service

Polliile selectorului de viteze al cutiei automate
cu 6 trepte

Poziliile selectorului de viteze al cutiei automate
DSG

= pagina24

+ pagina 25

= pagina 16

r+ pagina 158

+ pagina 157

"'F,;;;E#ffii {;i;ifi;#E;,:
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Meniul principal - De la tasta basculanta @ puteli selecta diferitele meniuri.
Dupd scurta apdsare a tastei @ se afigeazd informalia selec-
tatd.

Puteti selecta urmdtoarele date (in funclie de echiparea autovehiculului):

r MF Display (MFA) + pagina 18

. Temperatura exterioard

. Consumul instantaneu

. Consumul mediu de carburant

. Distanla accesibild

r Distanla parcursd

. Viteza medie

. Durata de deolasare

. Avertizare la depdgirea vitezei

r Audio (Audio) = pagina 25

r Navigation (Sistemul de navigafie) + pagina 26

r Telephone (Telefon) > pagina 167

r Vehicle status (Statut autovehicul) = pagina 26

. Setup (Reglaje) = pagina 28

. Time (Ora)

. Winter tyres (Anvelopele pentru iarnd)

' Language (Limba)

. Units (Unitdfile)

. Lights & Vision (Lumina & Vizibititatea)

. Aux. Heating (incilzirea in stalionare)

. Back (inapoi)

r Display off (Display dezactivat)

Fig. 11 Display-ul cu
Informalii: Meniul

Fig.12 Display-ul cu
informatii: Elementele
de comandi

- MAIN MENU (MEN|UL PRtNCtpAL) se activeazd prin
apdsarea tastei basculante @ = 'fig. 12 mai mult de 1

secunde.
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Dupa selectarea meniului Display off (Display dezactivat) display-ul se
dezacfiveazd. Pentru a reactiva display-ul, apesa,ti tasta basculantd @
cel pulin 1 secundd.

Meniul Audio (Audio) se afigeazd numai c6nd radioul* este pornit.

Meniul Navigation (Sistemul de navigafie) se afigeazd numai cAnd

sistemul de navigalie* este pornit.

Aux. Heating (incdlzirea in stalionare) se afigeazd numai dacd autove-
hiculul este echioat cu incdlzire in stationare-.

llf,] tnoi""1i"
Dacd nu acfionali asupra display-ului de informa,tii timp de 10 secunde,
meniul actual se va comuta in urmdtorul domeniu. I

Avertizare ugi, avertizare portbagaj gi capotd motor

Fig.13 Display-ul cu
informalii: Averlizare
u9i

Avertizarea pentru ugi, portbagaj 9i capota motorului se aprinde dac6, la

punerea contactului, este deschisd cel putin o u$d, portbagajul sau capota
motorului. Simbolul va indica care ugd sau dacd portbagajul sau capota

motorului nu sunt inchise = fig. 13.

Simbolul se stinge de indatd ce ugile, portbagajul 9i capota motorului sunt

inchise complet.

Dacd existd o ugd, portbagajul sau capota motorului deschisd 9i se
pornegte deplasarea, Ia depdgirea vitezei de 6 km/h se emite un semnal
de avertizare comous din 3 tonuri. r

Audio

Fig.14 Display-ul cu
informatii: Afigare
radio

Aceste afigaje apar suplimentar, pe lAngd informa,tiile din display-ul
radioului-

Utilizarea radioului este descrisd intr-un manual separat din mapa de
bord. r
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Sistemul de navigafie*

Elementele de comandd ale sistemului de navigalie, radioului gi CD-
Player-ului sunt dispuse de ambele p54i ale ecranului din consola
centrali. Afigarea datelor de navigalie vor fi afigate suplimentar pe

display-ul de informalii al tabloului de instrumente.

Cand sistemul de navigalie este activat, textele informalionale gi avertis-
mentele vor fi afigate pe display-ul de informalii.

Utilizarea sistemului de navigatie este descrisd intr-un manual separat din
mapa de bord. r

Auto-Gheck-Gontrol

Starea autovehiculului

Fig. 15 Display-ul cu
informalii: Afigarea
defectlunilor de
funclionare

Auto-Check-Control verificd starea anumitor funclii gi componente ale
autovehiculului. Controlul se efectueaze cand contactul este ous. atat in
stationare c6t 9i in timpul deplaserii.

Defecliunile de funclionare, reparatiile urgente, lucrerile de service sau
alte probleme vor fi afigate pe display-ul tabloului de instrumente. Aceste
afigaje vor aperea in funclie de prioritate, in culori galbene gi rogii.

Simbolurile rogii indicd un pericol (prioritate 1) iar cele galbene o averti-
zare (prioritate 2). Pe langd simboluri, se vor afiga indicalii pentru

conducdtor = pagina 29.

C6nd in meniul principal clipegte Vehicle status (Statutul autov.), existd
cel pulin o avertizare de avarie. Dupe selectarea acestui meniu, se va
afiga prima din indicatiile de avarie. Dacd existd mai multe asemenea
indicalii, sub indica.tie se va afiga de ex. 01/03 = fig. 15 . Este afigatd
prima din trei indicalii existente. Simbolurile respective se aprind la inter-
vale de 5 secunde. Verificali indicatiile de avarie afigate cdt mai repede
oosibil.

Simbolurile vor rdmane afigate p6nd la remedierea defectiunii. Dupe
prima afigare, simbolurile nu vor mai fi insolite de texte informalionale
pentru conducdtor.

Dacd nu existd nici o indica,tie de avarie, dupd selectarea meniului
Vehicle status (Statutul autov.) pe display apare indicatia Status OK
(Statut OK).

DacS apare o defec{iune, pe ldngd afigarea simbolului gi a textului, se
emite un semnal sonor:

. Prioritate 'l - trei tonuri

. Prioritate 2 - un ton I



Simbolurile rogii

Un simbol rogu semnalizeazd un pericol

de bord de control

Cdnd apare un simbol rogu, se emit trei tonuri de avertizare consecutive.

Dacd exist5 mai multe avarii de prioritate 1, ele vor apdrea pe 16nd, 9i vor
fi vizibile cca. 5 sec. fiecare. r

Simbolurile galbene

Un simbol galben reprezintd o aveftizare.

Fig. 17 Display-ul cu
informatii: Rezerva de
combustibil prea
scizuti

Verificali c6t de repede posibil funclia respectivS.

Semnifi catia simbolurilor galbene:

Fig. 16 Display-ul cu
informatii: presiunea
uleiului scezute

Cdnd pe display apare un simbol rogu, procedali astfel:

- Opriliautovehiculul.

- Oprili motorul.

- Verificali funclia indicatd.

- Eventual solicitali asistenld de specialitate.

Semnifica!ia simbolurilor rogii

Nivel lichid ricire prea scizuUTempe-
raturd lichid ricire prea ridicati

Presiune ulei prea redusd

+ pagina 34

:+ pagina 36

'ffi,%WW
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Eil Rezerva de combustibil prea scdzutd

Verificarea nivelului uleiului de motor,

H 
f#"?t' 

de presiune al uleiului motor

Pldcutele de frand uzate

Nivel apd spalare prea scdzut

r,oi

e
Cdnd apare un simbol galben, se emite un ton de avertizare.

Dace existd mai multe avarii de prioritate 2, ele vor apirea pe rdnd, 9i vor
fi vizibile cca. 5 sec. fiecare. r

Setiri

+ pagina 36

,+lpagina 37

= pagina 35

:+ pagina 35

Prin intermediul display-ului de informalii, puteii modifica dumneavoastrd
anumite reglaje. Reglajul actual este afigat pe display-ul de informalii in
meniul corespunzdtor, in partea de sus, sub linie = fig. 18.

Pute.ti selecta urmdtoarele date (in funclie de echiparea autovehiculului):

o Time (Ora)

. Winter tyres (Anvelopele pentru iarni)

. Language (Limba)

. units (unit6!ite)
o Lights & Vision (Lumina & Vizibilitatea)
. Aux. Heating (incelzirea in stationare)
. Back (inapoi)

Dupd selectarea meniului Back (inapoi) reveniti un pas inapoi in meniu.

Reglarea orei
Aici puteli regla ora, formatul orei (12 sau 24 ore) 9i ora de vard/iarnd.

Reglarea vitezei pentru anvelopele de iarni
Aici puteli regla limita de vitezd la care doriti sd se emitd semnalul sonor.
Aceastd funclie este prevezutd de ex. pentru deplasarea cu anvelope
oentru iarnd a cdror limitd maxim6 de vitezd este mai micd dec6t limita de
vitezd a autovehiculului = pagina 267.

La depegirea vitezei, in display-ul de informalii* se afigeaza:

Speed warning (Avertizare de vitezi)

Reglajele pentru limbi
Aici puteli regla limba in care doriti sd se efectueze afigarea textelor infor-
mative gi a avertismentelor- Dupe selectarea limbii engleze de exemplu,
se va afiga:

Language: english set (Limba: englezi)
Fig. 18 Reglare ora
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Reglarea unitililor de misuri
Aici puteli regla unitdlile de mdsurd pentru temperaturd, consum gi

distanta parcursd.

Limpile de control

Prezentare generald

Reglarea luminii
Aici puteli activa sau dezactiva funclia semnalizarea confort = pagina 68.

Sau puteli regla durata ilumindrii la funclia Coming/Leaving-Home

= pagina 65.

Dupd selectarea meniului Factory setting (Setdri fabricalie) se vor
stabili reglajele existenie din fabricalie. r

Lampile de control indica funclionarea, respectiv defectarea anumitor echipamente ale autovehiculului.

Fig. 19 Tablou de instrumente cu lempi de control >
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V Ldmpi de semnalizare (st6nga) > pagina 31

+ Ldmpi de semnalizare (dreapta) + pagina 31

,*

Eil

=D 
Lumina de drum

F.P. p;**a-11ahn., "',, tt ll 
" 

1,

tr
&

+ pagina 31

=+ pagina 31

+ pagina 31

+ pagina 31

= pagina 32

0+ Lumina de ceale spate

lmobilizatorul electronic

Filtrul diesel pentru impuritdli (motor
diesel)

I.6rnp{F iu i$paioe,raiifili*,,,i, I 
\\ir!t,,,Sp,,f fl",ilul,

Servodireclia electromecanicd = pagina 33

iffi$*f, pe{,f;"l\i|t,l1i;7t'.tl *nu ,

Controlul componentelor electronice + pagina 33
(motor pe benzine)

@p;*'*$-i.*di ft*q.eiUie;.ui'', ** it!q,,'! \r

,i' Sistemul Airbag + pagina 34

tr/t
n
,6
v,
(!-) Valorile de presiune din pneuri*

,e??:

E]
,(-. '

4

Nivelul lichidului in instalatia pentru

sp6lsrea parbrizului.

Rezerva de carburant

Presiunea uleiului motor

Capota motorului

Deschiderea ugilor*

Nivelul uleiului motor*

Blocarea selectorului de viteze*

:,,u,6Giqp{' 1 iuiroa,"'i4p,sl=',,.'..t=.il

Sistemul de control al traqiunii (ASR)

Programul electronic de stabilitate
(ESF).

Alternatorul

Instalatia de fr6nare

Lampa avertizare centuri de siguran{6*

o)
(@

e??

l.Oi Grosimea pldcutelor de fr6nii- = pagina 35
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2\ nrer,rler
. Dace nu luali in considerare ldmpile de control gi textele respec-
tive, aceasta poate conduce la producerea accidentdrilor gi acci-
dentelor grave.

. Compartimentul motorului este o zond periculoasd. La
executarea lucrdrilorin compartimentul motorului, de ex. verificdri
Si completeri cu lichid de fran6, pot apdrea accidentdri, arsuri sau
incendii. Vi rugdm sd respectali cu strictele indicaliile de averti-
zare + pagina2+g.

EH lnaicalie
. Dispunerea lSmpilor de control depinde de modelul autovehiculului gi

de motor. Simbolurile ale cdror functii sunt descrise in continuare, le gdsili
sub formd de ldmpi de control in tabloul de instrumente.

o Defecliunile de functionare vor fi infdligate in tabloul de instrumenie
sub forma unor simboluri rogii (prioritate 1 - pericol) sau galbene (Priori-
tate2-avertizare).r

Instalafia de semnalizare €*
in funclie de pozilia manetei semnalizatoarelor se aprinde lampa de
control din stdnga € sau din dreapta il.
Dacd o lampd de semnalizare este defectd, lampa de control clipegte de
doue ori mai repede. Acest lucru nu este valabil la deplasarea cu remorcd.

C6nd instalalia de avarie este conectatd, lumineaze intermitent toate
ldmpile de semnalizare gi ambele ldmpi de control.

lndicalii suplimentare referitoare la instalalia de semnalizare

= pagina 68. I

Lumina de drum iD

Lampa de control -D se aprinde c6nd lumina de drum este aprinsd sau la

folosirea avertizdrii luminoase.

Indicalii suplimentare referitoare la lumina de drum = pagina 68. r

Lumina de int6lnire ZD

Lampa de control ZD se aprinde la aprinderea luminii intalnire
> pagina 62. I

Lumina de ceafi Oin spate Qt

Lampa de control 0t se aprinde la aprinderea ldmpilor de ceald din spate

= pagina 64. r

lmobilizatorul electronic da

La punerea contactului are loc o comparare de date intre cheie gi aparatul
de comandd. Dacd cheia este cea corespunzdtoare, se aprinde c6teva
secunde lamDa de control ca.
Dacd nu s-a folosit o cheie corespunzdtoare (de ex. o cheie falsificatd),
lampa de control incepe sd clipeascd continuu. Motorul nu poate fi pornit
-> pagina 44.

Motorul poate fi pornit numai cu cheia originald Skoda codificatd pentru
acest autovehicul.



in display-ul informalional. se afigeazd:

lmmobilizer active (lmobilizator activ) I

Filtrul diesel pentru impuritdti (motor diesel)

in filtrut diesel pentru impuritdti se strenge $i se arde
negrul de fum rezultat prin arderea carburantului diesel.

lmpuritdtile de negru de fum dln filtru trebuie arse. Arderea se produce
prin deplasarea 5 - 10 minute cu o vitezd de cel pulin 60 km/h. Lampa de
control se stinge.

Dacd lampa de control nu se stinge, pe display-ul din tabloul de bord
apare urmatorul text informativ: Engine fault Workshop! (Defect motor
Atelier!). in aceastd situalie, solicitati asisten{d de specialitate la un
dealer autorizat.

A nrer.rTrer

reglementirile in vigoare 9i limitele de vitezi.

[E] tno'cat'"
La autovehiculele cu motor diesel, echipate cu filtru de impuritdti, utili-
zarea carburantului Bio 9i RME este interzisd. r

Ldmpile cu incandescente -.6,.-

Lampa de control )Oj se aprinde la punerea contactulut motor gi se stinge
dupd cateva secunde.

Dacd lampa de control nu se stinge sau se aprinde in timpul mersului,
inseamna cd o lampd cu incandescentd dintr-un far, dintr-o lamd sau din
ldmpile de frdnd este defect.

in display-ul informational. se afigeazii. de ex.:

Dipped beam front left defective! (Lumina de intAlnire stdnga fald
defectil)

Ca o mdsurd suplimentard de avertizare, se emite un semnat sonor. I
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Dacd autovehiculul dvs. este echipat cu un filtru diesel de impu-
ritdli, recunoagteli acest lucru dupd codul 7GG de pe pldcuta cu
datele autovehiculului = fig. 20. Eticheta cu datele autovehicu-
lului > pagina 303, fig. 234 se gdsegte pe podeaua portbagajului

9i in planul de service.

lmpuritdtile de negru de fum rezultate in urma arderii carburantului diesel,
sunt colectate in filtrul diesel pentru impuritili. C6nd filtrul este plin, in
tabloul de instrumente se aprinde o lampii de control s..



de bord de control

Servodirecf ia electromecanicd @

Lampa de control @ se aprinde pentru cdteva secunde la punerea

contactului motor.

Dacd lampa de control se aprinde continuu dupd punerea contactului sau
in timpul mersului, existd o defecliune la servodirectia electromecanicd.

o Cdnd se aprinde lampa de control galbene, servodireclia este defecte
pa(ial, fiind nevoie de o fo(d mai mare la manevrarea volanului.

o CAnd se aprinde lampa de control rogie, servodireclia este defectd
complet (fortd considerabil mai mare la manevrarea volanului).

La aprinderea ldmpii de control de culoare rogie, se emit trei tonuri de
avenrzare.

I nformaJii suplimentare = pagina 22 l,,,Servodirec,tia electromecanicd".

ATENTTE!

C6nd s-a defectat unui dealer autorizat

{7-1
[:]J tndicatie
. Dacd dupd o noud pornire a motorului 9i parcurgerea unei mici
distanle lampa de control @ se stinge, nu este necesar sd vd adresali
unui atelier service autorizat.

o Dacd bateria a fost deconectati gi reconectatd, dupd punerea contac-
tului se aprinde lampa de avertizare de culoare galbend @. Dupd parcur-
gerea unei distante scurte, lampa de control trebuie sd se sting6. r

Sistemul de control al gazelor de egapament tS

Lampa de control rfu se aprinde la punerea contactului motor.

Dacd lampa de control nu se stinge dupd pornirea motorului sau se
aprinde sau clipegtein timpul deplasdrii, existd o defecfiune la o compo-
nentd importantd a sistemului de evacuare a gazelor. Programul de
urgenlA selectat de motor vd va permite sd vi deplasali cu precaulie pand

la cea mai apropiatd unitate autorizate.

in display-ul informalional* se afigeazd:

Emissions workshop! (Gaze de egapament Atelierl) r

Gontrolulelectronicii motorului EPC (motor pe benzini)

Lampa de control EPC (Electronic Power Control) se aprinde la punerea

contactului, cdieva secunde.

Dacd lampa de control EPC nu se stinge dupd pornirea motorului sau se
aprinde, existd o defectiune la comanda motorului. Programul de urgenld
selectat de motor vd va permite sd vd deplasa{i cu precaulie pand la cea
mai aorooiatd unitate autorizate.

in display-ul informalional* se afigeazd:

Engine fault Workshop! (Avarie motor Ateliei!) I

Instalatia de preincdlzire XO (motor diesel)

C6nd motorul este rece se aprinde lampa de control 1IO la punerea
contactului (pozi.tia de preinc6lzire) 2 + pagina 139. Motorul trebuie
pornit imediat dupd stingerea ldmpii de control.

Cdnd motorul este cald, respectiv cand temperatura exterioard este de
peste +5'C, lampa de control se aprinde doar 1 secundd. Acest lucru
inseamnd ce motorul poate fi pornit imediat.



Dacd lampa de control OO nu se aprinde sau se aprinde permanent,
inseamnd cd existd o defecliune la instalalia de preinc6lzire. Solicitali
asistenle de specialitate.

Dacd lampa de control'd0 incepe se clipeasce in timpul deplasdrii, inse-
amnd cA existd o defecliune la comanda motorului. Programul de urgenJd

selectat de motor vd va permite se ve deplasali cu precautie pane la cea
mai apropiatd unitate autorizatd.

in display-ul informalional" se afigeazd:

Engine fault Workshopl (Avarie motor Atelier!) I

Sistemulairbag !i'
Supravegherea sistemului airbag
Lampa de control !i- se aprinde pentru cateva secunde la punerea
contactului motor.

Dacd lampa de control nu se stinge sau se aprinde, clipegte sau pdlpdie
in tlmpul deplasdrii, inseamnd cd existd o defecliune in sistem = [.
Acest lucru este valabil gi dacd lampa de control nu se aprinde la punerea
contactului.

in display-ul informalional* se afigeazd:

Airbag fault! (Defecliune airbag!)

Sistemul alrbag este supravegheat electronic, 9i cdnd un airbag este
dezactivat.

Dezactivarea airbag-ului frontal, lateral sau pentru cap cu testerul:

. Lampa de control !i-lumineaze 4 secunde dupd punerea contactului
gi apoi clipegte timp de 12 secunde la intervale de 2 secunde.

In display-ul informalional* se afigeazd:

Airbag belt tensioner deactivated (Dispozitiv tensionare airbag
dezactivat!)

Dezactivarea airbag-urilor pasagerului din dreapta cu intrerupitorul
pentru airbag-ul pasagerului din dreapta* din torpedo:

. Lampa de control !i-se aprinde pentru 4 secunde la punerea contac-
tului motor.

o Daci existd airbag-uri dezactivate, acest lucru va fi semnalizat de
cdtre lampa de control AIRBAG (}Ft (Airbag dezactivat) din centrultabloului
de bord + pagina202.

A rreruler
Gdnd existi o defecfiune verificali sistemul airbag la o unitate auto-
rizati. in caz contrar, existi pericolul nedeclangirii airbag-urilor in
cazul unui accident.

fc:]
ll | 1n6;""1;"
lnformalii detaliate referitoare la dezactivarca airbag-urilor
+ pagina 201. r

Temperatura/Nivelul lichidului de rdcire 3
Lampa de control -t se aprinde pentru cateva secunde la punerea

contactului motor.',

2) La autovehiculele echipate cu display pentru informalii, lampa de control J nu se
aprinde dupa punerea contactului, ci numai dace temperatura lichidului de recire
este orea ridicatd sau nivelul lichidului de rdcire este orea redus



atele de bord lim le de control

Dacd lampa de control S nu se stinge sau incepe sd clipeascd in timpul
mersului, temperatura lichidului de rdcire este prea ridicatd, sau nivelul
lichidului de rdcire este Drea scdzut.

Ca o mdsurd suplimentard de avertizare, se emit trei semnale sonore.

Opriti autovehiculul, oprili motorul gi verificali nivelul lichidului de

racire, eventual completati cu lichid de rdcire.

Dacd in anumite condi{ii nu este posibile completarea cu lichid de rdcire,

nu continuali deplasarea. Opri!i motorul 9i solicitali asistenle de speci-
alitate la o unitate autorizatd, deoarece se poate produce o avarie gravd

la motor.

Dacd nivelul lichidului de rdcire se aflS in parametri normali, cauza poate

fi temperatura ridicatd a lichidului de rdcire pricinuitd de defectarea venti-
latorului lichidului de rdcire. Verificali siguranla ventilatorului, eventual
inlocuiti-o = pagina 289, ,,Dispunerea siguranlelor in compartimentul
motor - Varianta 1" sau = pagina 291 , ,,Dispunerea sigurantelor in
comoartimentul motor - Varianta 2".

Dacd lampa de control nu se stinge, degi nivelul lichidului de rdcire 9i
siguranla ventilatorului sunt in ordie, nu continua,ti deplasarea. Solicitali
asistenta de specialitate.

Luali in considerare indica.tiile = pagina 254, ,,Sistemul de rdcire".

in display-ul informalional" se afigeazd:

STOP Gheck coolant! Owner's manual (STOP! Verificati lichidul
de ricire! Manual de utilizare)

I nrer.rler
r Dacd, din motive tehnice, trebuie sd opriti, alegeli o zond cdt mai
indepdrtatd de trafic, opri{i motorul 9i pornili luminile de avarie
> pagina 67.

. Deschideticuatentievasul deexpansiuneal lichiduluiderecire.
Cand motorul este fierbinte, sistemul de rdcire se afli sub presiune

I areNltel continuare

- pericol de opirire! inainte de deschiderea capacului, ldsali
motorul sd se riceascd.
. Nu atingeti ventilatorul lichidului de rdcire' Acesta se poate
pune in funcliune 9i cind contactul este luat. r

Grosimea pldcutelor de frAnd*'Oi

Lampa de control iO.i se aprinde pentru cateva secunde la punerea

contactului motor. "l

Dacd lampa de control iO) lumineazd continuu, adresali-vd urgent unei

unitdli autorizate 9i verificali pleculele de frAnd la toate rolile.

Ca o mdsurd suplimentard de avertizare, se emite un semnal sonor.

in display-ul informalional* se afigeazd:

Check brake pads! (Verificali placu,tele de frdnd!)r

Lichidul pentru spdlarea geamurilor * 6
Lampa de control 6 se aprinde c6nd contactul motor este pus, dacd
nivelul lichidului din instalalia de spdlare a parbrizului este prea scdzut.
Completali cu lichid => pagina 262.

caomdSuresup|imentarddeaVertizare,Seemiteunsemna|sonor.>

3) La autovehiculele cu display pentru informalii lampa de control lC) nu se aprinde
dupd punerea contactului, ci numai cand exista o defectiune.



de bord si limpile de control

Lampa de control EIil se aprinde cAnd in rezervor mai sunt cca. 8 litri de unitate autorizatd

carburant.

Ca o mdsurd suplimentard de avertizare, se emite un semnal sonor

in display-ul informalional* se afigeazS:

Please refuel! (Alimentaf i!)

in display-ul informalional" se afigeazd:

Top up wash fluid! Adiugali api! r

Rezerva de carburant ElJ

EB tnoicalie
Textul de pe display-ul informational* dispare numai dupd efectuarea
alimentarii cu carburant gi dupd parcurgerea unei scurte distante. r

Presiunea uleiului motor t:r
Lampa de control tr se aprinde pentru cateva secunde la punerea
contactului motor. a)

Dacd lampa de control nu se stinge dupd pornirea motorului sau incepe
sd clipeascd in timpul mersului, oprili autovehiculul 9i motorul. Veri-
ficali nivelul uleiului 9i completali dace este necesar .> pagina 252.

Ca o mdsurd suplimentard de avertizare, se emit trei semnale sonore.

a) La autovehiculele echipate cu display pentru informalii, lampa de control tr nu
se aprinde dupd punerea contactului, ci numai daca exista o defectiune sau dacd
nivelul uleiului motor este Drea redus.

Dac6 in anumite condilii nu este posibild completarea cu ulei de motor, nu
continuali deplasarea. Opriti motorul gi solicitati asistenF de speciali-
tate la o unitate autorizat6, deoarece se poate produce o avarie gravA la

moIor.

CAnd lampa de control clipegte, nu continuali deplasarea, chiar dacd
cantitatea de ulei este in ordine. Nu ldsali motorul sd funclioneze in regim
de mers in gol. Solicitati asistenld de specialitate la cea mai apropiatd

in display-ul informalional* se afigeazd:

STOP! Oil Pressure Engine off! Owner's manual (STOP! Presiune
ulei motor avariel Manual de utilizare)

Capota motorului z->

Lampa de control a se apnnde c6nd capota motorului este descuiatd.

Aceastd lamp6 de control se aprinde gi c6nd contactul nu este pus.
Lampa de control se stinge dupd cca. 15 secunde de la incuierea
autovehiculului. r

A nreruler
o Dacd, din motive tehnice, trebuie si opriti, alegeli o zond cdt mai
indepirtati de trafic, oprili motorul gi pornili luminile de avarie
+ pagina 67.

o Lampa de control de culoare rogie tr nu reprezinta o indicatie
despre nivelul uleiului! De aceea, nivelul uleiului trebuie verificat la
intervale regulate, de preferat la fiecare alimentare. I



de bord de control

Deschiderea ugii* i3'

Lampa de control I se aprinde la deschiderea uneia sau a mai multor ugi

sau la deschiderea capacului portbagajului.

La autovehiculele cu display informativ, aceaste lampd de control se
aprinde gi cu contactul luat. Lampa de control se stinge dupe cca.
15 secunde de la incuierea autovehiculului.

La autovehiculele fdrd display informalional, lampa de control se stinge
dupd luarea contactului. I

Nivelul uleiului motor* H
Lampa de control H aprinse
Daci lampa de control H se aprinde, cantitatea de ulei este prea scAzutd.
Verificali cdt mai curdnd posibil nivelul uleiului, respectiv addugali ulei
.> pagina252.

Ca o mdsurd suplimentard de avertizare, se emite un semnal sonor.

in display-ul informalional* se afigeazd:

Check oil level! (Verificarea nivelului uleiului!)

Dacd capota motorului rdmAne deschise mai mult de 30 secunde, lampa
de control se stinge. Dacd nu se adaugd ulei de motor, Iampa de control
se va aprinde din nou dupd 100 km.

Lampa de control H clipegte

Dacd apare o defectiune la senzorul de nivel al uleiului de motor, acest
lucru va fi semnalizat dupd punerea contactului prin emiterea unui semnal
sonor gi prin aprinderea de mai multe ori a ldmpii de conirol.

Motorul trebuie verificat cdt mai repede la o unitate autorizati.

in display-ul informa!ional* se afigeazd:

Oil sensor workshop! (Senzor ulei Atelier!) r

Presiunea din pneuri* (!)

Lampa de control 0) se aprinde cAnd se inregistreazd o scddere de
presiune la unul din pneuri. Reduceli viteza gi verificafi sau corectati presi-

unea in toate cele patru roti = pagina 265.

Ca o mdsure suplimentard de avertizare, se emite un semnal sonor.

Cdnd lampa de control clipegte, in sistem existd o defecJiune. Cdutafi o

unitate autorizatd gi dispuneJi remedierea defecliunii.

InformaJii suplimentare referitoare la sistemul de control al presiunii din
pneuri = pagina222.

[-Tl tnaicafie
Dacd bateria a fost deconectatd gi reconectatd, dupd punerea contactului
se aprinde lampa de control 0). Dupd parcurgerea unei distanle scurte,
lamDa de control trebuie sd se stinoa. r

,A nrer.rTrer
o C6nd lampa de control (!) clipegte, reduceti viteza imediat gi

evitali manevrele brugte de frdnare gi virare. Oprili cu prima ocazie

9i verificati pneurile gi presiunile.
o in anumite conditii (de ex. manierd sportivi de conducere, pe

timp de iarni sau pe strizi necompactate), lampa de control 0) se
poate aprinde cu intdrziere sau nu se aprinde de loc.

Ltt;::'.':t:.":?;!li:i:;!;,8:;:;{:F i;i:+i;ii.Fiiii;i;i: iji';;i,i.i'i}i;;,1.! 
=:;"a=.:;;;A.l';;!;;i1



de bord si ldmpile de control

Blocarea selectorului de viteze* (O)

Cdnd se aprinde lampa de control (O), acJionali pedala de frand. Acest
lucru este necesar pentru a deplasa selectorul de viteze din poziJia P sau
N.r

Sistemul antiblocare (ABS) @

Lampa de control @ indicd funclionalitatea sistemului ABS.

Lampa de control se aprinde pentru cateva secunde dupd punerea
contactului motor sau in timpul pornirii motorului. Lampa se stinge dupd
executarea unui procedeu de verificare .

Defecliune la ABS

Dacd lampa de control ABS @) nu se stinge la cdteva secunde dupd
punerea contactului, sau dace nu se aprinde de loc, sau se aprinde in
timpul mersului, instalatia nu este in ordine; autovehiculul va fi fr6nat fdrd
ABS. Autovehiculul va fi franat normal, ferd ABS. Adresafi-vd urgent unei
unitdti autorizate 9i adaptali maniera de conducere in functie de
defecliune, deoarece nu gtili c6t de mare este aceasta.

Cdnd in ABS apare o defectiune importante, se emit trei tonuri de averti-
zate.

Indicatii suplimentare referitoare la ABS > pagina220,,,Sistemul anti-
blocare (ABS)".

Defecliune in intreaga instalatie de frAnare

Dacd lampa de control ABS se aprinde @ odatd cu lampa de control a
sistemului de fr6nare @ (c6nd fr6na de stalionare nu este ac{ionatd),
inseamnd cd nu numai sistemul ABS este defect, trebuie sa existe o
defec{iune qi in sistemul de frAnare > tA.

Sistemul de control altracliunii (ASR)

Lampa de control e se aprinde pentru cateva secunde la punerea
contactului motor.

in timpul procesului de reglare lampa de control clipegte in timpul
deolaserii.

C6nd exist6 o defectiune in ASR sau in sistem, lampa de control este
aprinse continuu.

Deoarece ASR lucreazd impreund cu ABS, la defectarea ABS, se aprinde
gi lampa de control ASR.

Dace lampa de control .B se aprinde imediat dupd pornirea motorului, se
poate intampla ca sistemul ASR si fie deconectat din anumite motive
tehnice. in aceastd situatie puteli conecta sistemul ASR prin luarea gi

1i\ ereruTIet
o ln cazul in care lampa de control a sistemului de frdnare (O) se
aprinde impreund cu lampa de control ABS (@, opriti imediat auto-
vehicuf uf 9i verificali nivelul lichidului de frdni + pagina257,
,,Lichidul de fr6ni". Daci nivelul lichidului se afli sub marcajul MIN
nu continuali deplasarea - pericol de accident! Solicitali asistenle
de specialitate.
o La deschiderea capotei motorului Si la verificarea nivelului lichi-
dului de fr6nd, respectali indicatiile > pagina 249, ,,Lucririle in
compartimentul motorului".
. Dace nivelul lichidului de frdni este in reguli, inseamni cd
functia de reglare a sistemului ABS este defectd. Rolile din spate
se pot bloca repede la frinare. Acest lucru poate duce la deraparea
pd(ii din spate a autovehiculului - Pericol! Deplasati-vi cu atentie
pAnd la urmitorul dealer autorizat 9i .l



Aparatele de bord de control

punerea contactului. C6nd lampa de control s-a stins, sistemul ASR se
afld din nou in stare de functionare.

lndicalii suplimentare referitoare la ASR + pagina 217 ,,,Sistemul de
control al tracJiunii (ASR)".

[El tnoicalie
Dacd bateria a fost deconectatd gi reconectate, dupd punerea contactului
se aprinde lampa de control .8. Dupd parcurgerea unei distanle scurte,
lampa de control trebuie sd se stingd. r

Programul electronic de stabilitate (ESPf .B

Lampa de control .F se aprinde pentru cateva secunde la punerea
contactului motor.

Parte componentd a ESP este Si sistemul de control al tractiunii (ASR),
blocarea electronicd a diferenjialului (EDS) gi sistemul antiblocare (ABS).

in timpul procesului de reglare lampa de control clipegte in timpul
deolaserii.

C6nd ESP este deconectat sau existd o defectiune in sistem, lampa de
control este aorinsd continuu.

Deoarece ESP lucreazd impreund cu ABS, la defectarea ABS, se aprinde
gi lampa de control ESP

Dacd lampa de control .B se aprinde imediat dupA pornirea motorului, se
poate intampla ca sistemul ESP sd fie deconectat din anumite motive
tehnice. in aceastd situalie puteti conecta sistemul ESP prin luarea 9i
punerea contactului. C6nd lampa de control s-a stins, sistemul ESP se
afld din nou in stare de funclionare.

lndicalii suplimentare referitoare la ESP =+ pagina2lS,,,Programul elec-
tronic de stabilitate (ESPf'.

Blocarea electronici a diferenlialului (EDSI
EDS este parte componentd a ESP O defecliune a EDS este semnalizatd
prin aprinderea ldmpii de control ESP din tabloul de instrumente. Adresali-
ve urgent unei unite,ti Skoda. Indicalii suplimentare referitoare la EDS
+ pagina 216, ,,Blocarea electronicd a diferenlialului (EDS).'.

E lnaicalie
Dacd bateria a fost deconectata gi reconectata, dupd punerea contactului
se aprinde lampa de control .8, Dupe parcurgerea unei distante scurte,
lampa de control trebuie sd se stinge. r

AlternatorulEl

Lampa de control F-il se aprinde la punerea contactului motor. Dupd
pornirea motorului lampa trebuie sd se stingd.

Dacd lampa de control nu se stinge dupe pornirea motorului sau se
aprinde in timpul mersului, deplasali-vd la cea mai apropiatd unitate auto-
rizatd. Deoarece in aceastd situalie bateria autovehiculului se descarcd,
trebuie deconectati toti consumatorii care nu sunt neapdrat necesari.

$,, Atentie!
Dacd in timpul mersului se aprinde pe ldngd lampa de control EI 9i lampa
de control 3 (avarie in sistemul de rdcire), oprifi imediat autovehiculul 9i
motorul - pericol de avarie la motor! I



lnstala[ia de frdnare (O)

Lampa de control (O) clipegte sau se aprinde c6nd nivelul lichidului de
fr6ni este prea scizut, cdnd existd o defecliune in sistemul ABS sau cdnd
fr6na de stationare este actionatd.

Dac6 lampa de control clipegte @ (c6nd frdna de stalionare este elibe-
ratd), oprili autovehiculul 9i verificati nivelul lichidului de frdnd > A.
in display-ul informalional* se afigeazd:

STOP Brake fluid Owner's manual (STOP Lichid de frAnd Manual
utilizare)

La o defecliune la ABS care se rdsfr6nge gi asupra instalaliei de fran5 (de
ex. distribulia presiunii de fr6nare), se aprinde lampa de control ABS (@

impreund cu lampa de control a instalatiei de fr6nare @. GAndifi-vd c6 nu
este defect numai ABS-ul, ci gi sistemul de frAnd = lA.
Ca o mesurd suplimentard de avertizare, se emit trei semnale sonore.

in drum spre cea mai apropiatd unitate autorizatd trebuie se se apese cu
mar multd putere pe pedala de frind, sd se ra in considerare cd distanta
de fr6nare este mai lung5, iar cursa de frdnare mai mare.

Indica{ii suplimentare referitoare la instalalia de frAnd = pagina 218,

,,Franele".

F16na de stationare aclionatd
Lampa de control (O se aprinde gi atunci cdnd frdna de sta-tionare este
aclionati. in plus se va emite un semnal sonor, dacd viteza de deplasare
depdgegte pentru 3 secunde 6 km/h.

in display-ul informational* se afigeazS:

Handbrake on! (FrAna de stalionare acfionate!)

Lampa de avertizare pentru centurile de siguranfd* A

Lampa de control ,A se aprinde dupd punerea contactului, pentru a

atentiona asupra utilizdrii centurilor de siguranld. Lampa de control se va
stinge numai dupa ce conducitorul qi-a fixat centura de sigurantd.

Dacd acest lucru nu se intampld, se emit tonuri de avertizare timp de 6
secunoe.

La depagirea vitezei de 1 0 km/h, dacd nu aveli fixatd centura de siguranld
se vor emite in continuu semnale de avertizare.

Tn display-ul informalional* se afigeaz6:

Please fasten seatbelt! (Fixafi centura de sigurante!)

Indicalii suplimentare referitoare la centura de siguranld > pagina 185,

,,Centurile de siguranld". r

,A nrerTrer
. La deschiderea capotei motorului gi la verificarea nivelului lichi-
dului de frdni, respectati indicaliile + pagina 249, ,,Lucrdrile in
compartimentul motorului".
o Dacd lampa de control a instalaliei de frdnd @ nu se stinge la

citeva secunde dupi punerea contactului, sau se aprinde in timpul
mersului, oprifi autovehiculul gi verificati nivelul lichidului de fr6ni
din rezervor - pagina 257,,,Lichidul de frdni". Daci nivelul lichi.
dului se afld sub marcajul MIN nu continuati deplasarea - pericol de
accident! de specialitate. r
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Descuierea gi incuierea

Gheile

autovehiculului

Fig. 21 Cheie fira tele-
comande

Autovehiculul este livrat cu doud chei. in funclie de echiparea autovehicu-
lului. acesta ooate fi dotat cu urmdtoarele chei: cheie fird telecomandd
+ fig.21, cheie cu lampe* + pagina 42, fig. 23 sau cu cheie cu teleco-
mandd- + fig. 22.

Brelocul cheii
Pe brelocul + fig.21 cheii se gesegte numdrul cheii necesar multiplicarii
acesteia. Pebaza acestui numdr pute,ti solicita chei de rezervd la unitdjile
5KOOa.

Brelocul cheii cu numdrul trebuie pistrat Ia loc sigur, deoarece numar cu
ajutorul acestui numdr puteJi procura o altd cheie in cazul pierderii sau

distrugerii celei vechi. De aceea, lavdnzarea autovehiculului, inmdnaJi
noului proprietar gi acest breloc.

O atenliel
. Fiecare cheie conline componente electronice; de aceea trebuie
protejate de umiditate gi gocuri puternice.

. Cheia trebuie sd fie curate, deoarece impuritetile (fibrele textile, praful

9.a.) pot influenla negativ funclionalitatea incuietorilor gi contactului.
Fig.22
semnal

ffiffiM| A nrer,rTrel
. Dace pdrisili autovehiculul, chiar 9i numai pentru putin timp,
scoateli cheia din contact. Acest lucru este valabil, mai ales cdnd
in autovehicul rdmdn copii. Copiii ar putea porni motorul sau
ac!iona echipamentele electrice (de ex. geamurile aclionate elec-
tric) - pericol de accidentare!
. Luati contactul motor numai dupd ce autovehiculul stationeazd!
Altfel volanul s-ar putea bloca - pericol de accidentare!

Cheie cu
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Baterii qi becuri puteti cumpdra de la unitetile autorizate
Indicafie

in cazul pierderii unei chei adresafi-vd unei unitdti Skoda, care vd va
procura o cheie noud. I

Cheia cu lampe*

* tnaicalie privitoare la mediu
Bateriile uzate nu trebuie aruncate imoreuna cu ounoiul menaier.

[E tnoicalie
Bateriile de schimb trebuie sa fie orioinale. r

Fig.23 Cheia cu lampi

Aprinderea luminii

- Apdsali tasta din centru in sensul sdgelii @.

inlocuirea bateriei sau a becului cu incandescenfd

- Introduceli o monedd in fanta (sdgeata @) 9i apdsali partea
superioard printr-o migcare de rotire a monedei.

- inlocuiti bateria sau becul.

- impreunali cele doud pa(i ale cheii 9i apdsafi.



Descuierea si incuierea autovehiculului

Inlocuirea bateriei telecomenzii recomanddm sd vd adresati unei unitSli Skoda pentru inlocuirea
bateriei cheii. Dacd dorili totugi s6 inlocuili singur bateria,
procedali in felul urmdtor:

- Deschideli cheia.

- Desprindeli cheia $] = fig.24 cu ajutorul unei gurubelnile

subliri de carcasa (9,).

- Scoateli capacul carcasei emildtorului = fig. 25 in sensul
sdge!ii.

- Scoateli bateria descdrcatd.

- Introduceli o baterie noud. Atenlie ca bateria sd fie agezatd cu
polul ,,+" in jos. Polarizarea corectd este indicatd pe capacul
carcasei emildtorului.

- Agezali capacul cu noua baterie in partea din spate a carcasei
emildtorului 9i apoi imbinali prin apdsare cele doud pdrli.

- Introduceli carcasa emildtorului astfel inc6t cele doud pa(i sd
se imbine.

* tnoi""1i" privitoare la mediu
Bateriile uzate nu trebuie aruncate impreund cu gunoiul menajer.

r-')
lO I tndicatie
o Bateriile de schimb trebuie sa fie originale.

o in cazul in care, dupd schimbarea bateriilor, autovehiculul nu poate fi

incuiat sau descuiat de la telecomand6. instalatia trebuie sincronizatd.
+ pagina 53. r

Fig.24 Desfacerea
cheii cu telecomandd

Fig.25 Capacul
carcasei emildtorului

Fiecare cheie cu semnal are in componentd o baterie, care se
gdsegte in capacul @ al carcasei emildtorului ,> fig. 24. Yit

iiu*ioo+*irii+;. i.[iNiiNiliiNiiii'l'iri-liii'#t+t;;;,Jiiffiiil[\N\\\\\\\lNN



lmobilizatorul electronic

I mobilizatorul electronic impiedica pdtrunderea neautori-
zatd in autovehicul.

in capul cheii se gesegte un cip electronic. Cu ajutorul acestuia, imobiliza-
torul electronic va fi dezactivat la introducerea cheii in contact. Cdnd se
scoate cheia din contact, imobilizatorul electronic se activeazd automat.

[,.Iffi tnaicatie
Motorul autovehiculului dvs. poate fi pornit numai cu o cheie originald
Skoda codificatd + pagina 31. r

Siguranfa pentru copii

Siguranla pentru copiiimpiedica deschiderea din interior a
ugilor din spate.

Fig.26 Siguranla de la
ugile din spate pentru
copii

Ugile din spate sunt echipate cu o siguran!5 pentru copii.
Siguranla pentru copii se activeazi 9i se dezactiveazd cu cheia
autovehicululu i.

Activarea siguran{ei pentru copii

- Rotili cu cheia de contact fanta din ugile din spate in sensul
sdgelii + fig. 26.

Dezactivarea siguranfei pentru copii

- Rotili cu cheia de contact fanta spre dreapta, contrar sensului
sage!ii.



Descuierea si incuierea autovehiculului

CAnd siguranla pentru copii este activatd, manerul interior al ugii este
blocat. U9a poate fi deschisd numai din exterior. r

inch iderea central izati

Descriere

Prin incuiere gi descuiere, datoritd inchiderii centralizate toate ugile 9i
clapeta rezervorului* se incuie 9i se descuie in acelagi timp. Capacul port-
oagajului se va incuia la inchidere. El se poate deschide apds6nd pe

n6nerul de deasupra numdrului de inmatriculare = pagina 49, fig. 30.

Utilizarea inchiderii centralizate este posibild:

e din exterior cu cheia autovehiculului -.> pagina 47,

o de la tastele inchiderii centralizate = pagina 48,

. de la telecomande = pagina 52.

Lampa de control din u9a conducitorului la autovehiculele firi
instalatie de avertizare antifurt
)upd 2 secunde de la incuierea autovehicululur, lampa de control
:lipegte.

)up incuierea autovehiculului fdrd activarea mecanismului de sigurantS,
ampa de control clipegte numai dupd 30 secunde.

Lampa de control din uga conducdtorului la autovehiculele cu
instalatie de avertizare antifurt
)rpd incuierea autovehiculului lampa de control clipegte 2 secunde cu
-ecventd ridicatd, apoi mai incet.

lind autovehiculul este incuiat $i mecanismul de siguranld + pagina 46

=ste scos din funcfiune, lampa de control din uga conducdtorului clipegte

cca. 2 secunde cu frecvenld mare, se stinge gi dupd cca. 30 secunde
inceoe sd clioeasce mai rar.

C6nd lampa de control clipegte mai intdi cca. 2 secunde rapid, se aprinde
cca. 30 secunde gi apoi clipegte mai rar, inseamne cd in sistemul inchi-
derii centralizate sau al supravegherii interioare* = pagina 54 s-a produs

o defecliune. Solicitali asistentd de specialitate.

Aclionarea confort a geamurilor

La descuierea gi incuierea autovehiculului se pot deschide sau inchide
geamurile actionate electric = pagina 58, ,,inchiderea confort a geamu-

rilor".

Deschiderea individuald a ugilor*

Prin aceastd functie se descuie numai u9a conducdtorului. Celelalte u9i 9i
clapeta rezervorului* rdmdn incuiate 9i vor putea fi descuiate numai dupe
o alt6 inculere.

Dacd dori.ti, puteti se activali deschiderea separatd a ugilor, la o unitate
SKOOa.

inchiderea automatd*

Toate ugile gi capacul portbagajului se incuie automat de la o vitezd de
aproximativ 15 km/h.

Autovehiculul se va descuia automat cdnd se va scoate cheia din contact.
in plus, autovehiculul poate fi descuiat de conducdtor, prin apAsarea tastei
inchiderii centralizate fl sau prin tragerea m6nerului interior al ugii.

Dacd doriti, puteti sd activali inchiderea automate a ugilor, la un dealer
autorizat.

A nrer,rlrer
uierea ugilor impiedicd deschiderea accidentale a acestora in

situa!ii extreme (accidente). Ugile incuiate impiedicd, de asemenea,
pitrunderea neautorizatd din exterior - de ex. in interseclii. Ugile

':: , .,':i..'.'.



Descuierea gi incuierea autovehiculului

I ereHler continuare

incuiate ingreuneazi pdtrunderea in interiorul autovehiculului in
cazul unui accident - Pericol!

llFl
[0 I tnoicatie
. In cazul unui accident cu declangare a airbag-urilor, ugile incuiate se
vor descuia automat, pentru a putea permite accesul in interiorul autove-
hiculului.

. La defectarea inchiderii centralizate puteti descuia gi incuia cu cheia
numai ugile din fald. Celelalte ugi gi capacul portbagajului trebuie
descuiate gi incuiate separat, manual.

- Descuierea de urgente a ugii > pagina 49.

- Descuierea de urgenta a capacului portbagajului = pagina 50. r

Mecanismul de sigurantd

inchiderea centralizate este echipatd cu un mecanism de sigurante.
C6nd incuiali autovehiculul din exterior, incuietorile ugilor se vor bloca
automat. Ugile se pot deschide cu ajutorul mdnerului ugii at6t din interior
cdt gi din exterior. Astfel se ingreuneazd pdtrunderea neautorizatd in inte-
riorul autovehiculului.

Mecanismul de sigurantd poate fi dezactivat. Pentru aceasta incuiati auto-
vehiculul cu cheia sau cu telecomanda, de doud ori, in interval de 2
secunde.

C6nd mecanismul de siguranfd este dezactivat:

. lampa de control din u9a conducdtorului clipegte cca. 2 secunde rapid,
se stinge gi dupe cca. 30 secunde incepe sd clipeascd mai incet,
. clapeta rezervorului este descuiatd.

La urmdtoarea descuiere gi incuiere a autovehiculului, mecanismul de
sigurant5 igi va relua functia.

CAnd autovehiculul este incuiat iar mecanismul de siguranld este dezac-
tivat, puteti deschide ugile din interior astfel:

Prin ac,tionarea mdnerului ugii, uga se va descuia,

La a doua actionare a mdnerului ugii, uga se deschide.

a

a

A nrexler
autovehicululincuiat din exterior, cu mecanismul de siguranta

activ, nu trebuie se rim6nd persoane sau animale, deoarece ugile
nu se pot descuia din interior, iar geamurile nu se pot deschide.
Ugile incuiate ingreuneazd pdtrunderea in interiorul autovehicu-
lului in cazul unui accident - Pericol!

[-il rnoicatie
lnstala,tia de avertizare antifurt* se activeazd gi la incuierea autovehicu-
luluifirii activarea mecanismului de siguranlri. Instalatia de supraveghere
interioard* nu se va activa in aceste conditii. I



Descuierea cu ajutorul cheii

Fig. 27 Poziliile cheii
pentru incuiere gi
descuiere

- Rotili cheia in incuietoarea ugii conducdtorului auto in pozilie
de descuiere q9 = fig. 27 spre st6nga.

- Trageli de mdnerul ugii 9i deschideli u9a.

o Se descuie toate ugile (la autovehiculele cu instalalie de avertizare
antifurt numai uga conducetorului) gi clapeta rezervorului*.

. Capacul portbagajului se va descuia.

o Luminile comandate de contactul din ugi se vor aprinde.

o Mecanismul de siguranld se dezactiveaza.

o Geamurile se deschid atata timp cat cheia esfe men[inutdin pozilie de
leschidere*. La autovehiculele echipate cu instalatie de avertizare anti-
furt, actionarea geamurilor este posibild ince 45 secunde dupe dezacti-
rarea instalaliei de avertizare

Descuierea incuierea autovehiculului

o Lampa de control din uga conducdtorului inceteazd sA clipeascd cand
autovehiculul nu este echiDat cu instalatie de avertizare antifurt*
+ pagina 53.

r-]lt i tnoicatie
Dacd autovehiculul este echipat cu instalalie de avertizare antifurt-, dupe
deschiderea ugii, in interval de 1 5 secunde, trebuie sd introduceli cheia in
contact $i se puneti contactul, pentru a dezactiva instala.tia de avertizare

antifurt. Dacd nu puneli contactul in decurs de 'l 5 sec., se va declanga
alarma. r

incuierea cu ajutorul cheii

- Rotili cheia in incuietoarea ugii conducdtorului auto in pozilie
de incuiere @ spre dreapta => fig.27.

. Ugile, capacul portbagajului gi clapeta rezervorului" se vor incuia.

. Luminile comandate de contactul din ugi se vor stinge.

o Geamurile gi trapa electricS* se vor inchide, atata timp cat se menline
cheia in pozi{ie de inchidere.

. Mecanismul de siguranld se activeaze.

. Lampa de control din uga conducdtorului incepe sd clipeascd.

[E ,no,""r'"
Dacd uga conducalorului este deschisS, nu se poate incuia. Ea trebuie
incuiatd separat, dupe ce se inchide. r

.'. i ..... ,: ,
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Tastele inch iderii centralizate

Fig.28 Consola
centralA: Tastele inchi-
derii centralizate

Dacd autovehiculul nu a fost incuiat din exterior, il puteti descuia
qi incuia de la tasta basculantd de pe consola centralS, Idrd afi
necesard punerea contactului.

incuierea ugilor gi a capacului portbagajului

- Apdsali tasta @ > fig. 28. Simbolul 0 din tasta se aprinde.

Descuierea ugilor 9i a capacului portbagajului

- Apdsali tasta @ = fig. 28. Simbolul I din tasta se stinge.

Dacd autovehiculul a fost incuiat de la tasta @ sunt valabile urmdtoarele:

o Deschiderea ugilor 9i a capacului portbagajului din exterior nu este
posibil5 (siguranla de ex. la oprirea intr-o intersectie).
. Puteti descuia 9i deschide ugile separat din interior trdgand de
mdnerul ugilor.

o Dacd uga conducdtorului este deschisd, ea nu se poate incuia; astfel
se evitd blocarea conducdtorului in afara autovehiculului. Dupd inchi-
derea ugii, ea trebuie incuiatie separat.

. ln cazul unui accident cu declangare a airbag-urilor, ugile incuiate din
interior se vor descuia automat, pentru a putea permite accesul in interi-
orul autovehiculului.

Cand contactul este luat, puteli inchide sau deschide geamurile confor-
tabil apdsdnd tasta @, sau @ = pagina 58.

rffiil
[[ | tnoicatie
In cazul in care mecanismul de siguranld este activat, m6nerele ugilor 9i
tastele inchiderii centralizate sunt scoase din functiune. t

A arerper
centralizatd functioneazi gi cu contactul motor luat.

Toate usile gi capota portbagajului se vorincuia. Deoarece accesul
din exterior se face mai greu c6nd ugile sunt incuiate, in interiorul
autovehiculului nu trebuie sd rim6ni copii nesupravegheali. Ugile
incuiate ingreuneazi petrunderea in interiorul autovehiculului in
cazul unui accident - Pericol!



Incuierea de urgenfd a ugilor

Fig.29 U9a din spate:
Incuierea de urgenti a
ugii

Pe partea frontald a ugilor care nu sunt prevdzute cu cilindru, se
gasegte un mecanism pentru incuierea de urgenld; acesta este
vizibil numai c6nd uga este deschisd.

incuierea

- indepartali capacul @ > tig. 29.

- Introduceti cheia in orificiul de sub capac Ai apdsali maneta
n^(g) in interior pana la limitS.

- Montati la loc capacul.

Dupd inchiderea ugii, aceasta nu mai poate fi deschisd din exterior. C6nd
siguranfa pentru copii nu este actrvatd, deschiderea ugii este posibild prin
dubla actionare a mdnerului u9ii. Cdnd siguranla pentru copii este acti-
vate, este necesar, pe langd dubla aclionare a manerului u9ii, ca uga sd
se deschidd din exterior. I

Descuierea incuierea autovehiculului

Capacul portbagajului

Fig.30 Clapeta capa-
cului portbagajului

Dupd descuierea autovehiculului cu cheia sau cu telecomanda
puteli deschide capacul portbagajului apds6nd mdnerul de
deasupra numdrului de inmatriculare .

Deschiderea capacului portbagajului

- Apdsali asupra profilului de prindere + fig. 30 9i ridicali
simultan capacul portbagajului.

inchiderea capacului portbagajul ui

- Trageti capacul in jos 9i trdntili-l ugor = 2\.

in interiorul capacului portbagajului se gdsegte un locag care ugureaze
inchiderea.



Descuierea incuierea autovehiculului

rTl
[!J Indicatie
o Dupd inchiderea capacului portbagajului, acesta se va incuia in
interval de 2 secunde, iar instalalia de avertizare antifurt* se va
activa. Acest lucru este valabil numai pentru situatia in care autovehiculul
era incuiat ia inchiderea portbagajului.

. La plecare, resp. la o vitezd mai mare de 5 km/h, funclia profilului de
prindere de deasupra numdrului de inmatriculare va fi dezactivatd. Duod
oprire gi deschiderea unei ugi, functia va fi restabilitd. I

Descuierea de urgenfd a capacului portbagajului
lOclavial

Fig. 31 Descuierea de
urgenle a capacului
portbagajului

CAnd existd o defecliune in sistemul de inchidere centralizat5,
capacul portbagajului poate fi deschis astfel:

- Pliali spetarul scaunelor in fala = pagina BB.

- Scoateli triunghiul reflectorizant* @ > tig. 31.

- Apdsali maneta de deblocare in sensul indicat de sdgeatd,
pentru a descuia capacul portbagajului. Maneta se gdsegte
sub capacul @.

- Deschideli capacul portbagajului din exterior. r

A erenler
o Asigurali-vd cd dupiinchiderea capacului portbagajului, acesta
este incuiat. in caz contrar, capacul s-ar putea deschide brusc in
timpul deplasdrii, chiar dace a fost incuiat - Pericol de accidentare!
. Nu vd deplasati niciodati cu capacul portbagajului intredeschis
sau deschis complet - pericol de intoxicare cu gaze de egapament!
. La inchiderea capacului portbagajului nu apdsali pe lunetS,
deoarece se poate sparge - pericol de rdnire!
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Descuierea de urgenld a capacului portbagajului
(Gombi)

Fig.32 Descuierea de
urgentA a capacului
portbagajului

CAnd existd o defecliune in sisiemul de inchidere centralizatd,
capacul portbagajului poate fi deschis astfel:

- Pliali spdtarul scaunelor in fald + pagina BB.

- Ridicali capacul de pe incuietoare = fig. 32.

- Cu ajutorul unui obiect sublire de ex. a unei gurubelnile,
apdsati maneta @ pana la limitd in sensul sdgelii; capota
portbagajului se descuie.

- Deschideli capacul portbagajului din exterior. r

Telecomanda*

Descriere

De la telecomandd puteli:

. descuia gi incuia autovehiculului,

. descuia capacul portbagajului,

o deschiderea 9i inchiderea geamurilor.

Emil5torul cu baterie se gdsegte in corpul cheii. Receptorul se gdseqte in
interiorul autovehiculului. Zona de acliune a telecomenzii este de cca. 10

metri. C6nd bateriile se descarcd, aceastd razd de acliune se reduce.

Cheia principald este prevdzutd cu o parte rabatabild care servegte la

incuierea gi descuierea manuald a autovehiculului, precum 9i la pornirea

motorului.

La inlocuirea unei chei, ca 9i dupd executarea reparaliilor / schimbdrii
aparatului de receplie instalalia trebuie inilializatd de cdtre o unitate
Skoda. Numai apoi puteli utiliza telecomanda.

r--')
[ 0l tnoicatie
. Cand contactul este pus, telecomanda este dezactivatd automat.

. Functionarea telecomenzii poaie fi influentat5 temporar de existenla in
apropierea autovehiculului a unor emitetori care funclioneazd in aceeagi
zona de frecven,td (de ex. telefoane mobile, TV).

o C6nd inchiderea centralizatd sau instala,tia de avertizare antifurt
reaclioneaze la comenzile telecomenzii numai de la o depdrtare de 3 m,

bateriile trebuie inlocuite, in cel mai bun caz de o unitate Skoda. r

tFi;;i:;i:;;i:ii+::,Ei :;,it:iiii!l;;ii;,,



Descuierea incuierea autovehiculului

Descuierea 9i incuierea autovehiculului Desfacerea cheii

- Apdsalitasta @.

imbinarea cheii

- Apdsali tasta @ 9i imbinafi cheia.

Descuierea autovehiculului este confirmat5 de dubla aprindere a semna-
lizatoarelor. Dacd autovehiculul a fost descuiat de la tasta @ 9i in
decursul urmdtoarelor 30 secunde nu se deschide nlci o ugd sau capacul
portbagajului, autovehiculul se va incuia automat din nou. Aceastd funclie
impiedica descuierea permanentd gi neintenlionatd a autovehiculului.

Pe ldngd aceasta, la descuierea autovehiculului se va comanda 9i
memoria pentru scaun 9i oglindd" subordonatd cheii. Reglajul memorat
pentru scaunul conducdtorului 9i pentru oglinzile exterioare va fi activat
automat.

Descuierea autovehiculului este confirmatd de dubla aprindere a semna-
lizatoarelor. Dacd semnalizatoarele nu clipesc, verificali dacd ugile,
capota motorului sau a portbagajului sunt inchise. Dacd ugile, capota
motorului sau capacul portbagajului sunt deschise la activarea instalatiei
de avertizare antifurt, semnalizatoarcle vor clipi numai dupd inchiderea
zonelor mentionate.

La deschiderea 9i inchiderea autovehiculului, luminile interioare coman-
date de comutatoarele din u9i se aprind sau se sting automat.

Fig. 33 Cheie cu
semnal

Descuierea autovehiculului 0
- Apasali tasta @ cca. 1 sec.

incuierea autovehiculului 0

- Ap6sali tasta @ cca. 1 sec.

Dezactivarea mecanismului de siguranfi

- Apdsali de doud ori in 2 secunde tasta @. lnformalii supli-
mentare + pagina 46.

Deblocarea capacului portbagajului 6
- Apasali tasta @ cca. 2 sec. + fig. 33. Informalii suplimentare

= pagina 49.

A arer.rlrer
autovehicululincuiat din exterior, cu mecanismul de siguranta

activ, nu trebuie si rim6ni persoane, deoarece ugile nu se pot
descuia din interior, iar geamurile nu se pot deschide. Ugile
incuiate ingreuneazi pdtrunderea in interiorul autovehiculului in
cazul unui accident - Pericolt



FE tnuicalie
. Aclionati telecomanda numai cdnd ugile gi capacul portbagajului sunt
irrhise 9i c6nd aveli contact vizual cu autovehiculul.

r inainte de introducerea cheii in contact, nu trebuie sd apdsa,ti in auto-
rehicul tasta de inchidere 0 Oe pe telecomandd, deoarece autovehiculul
s-ar putea incuia din gregeald, ceea ce ar determina activarea instalaJiei

de avertizare antifurt*. DacA acest lucru se intAmpld, apasati tasta de
deblocare I de pe telecomandd. r

Sincron izarea telecomenzi i

Dacd autovehiculul nu se poate descuia cu telecomanda, este posibil ca

iodul telecomenzii sd nu mai corespundd cu codul aparatului de comandd
jin autovehicul. Acest lucru se intdmpld cand se aclioneazd tastele de pe

H€comandA in afara zonei de actiune a sistemului sau duod inlocuirea
rateriilor telecomenzii.

De aceea este necesard sincronizarea codului, astfel:

. Apdsali o tastd oarecare de pe telecomandd.

o in interval de.1 minut de la apdsarea tastei, descuiali u9a cu cheia. I

Descuierea incuierea autovehiculului

dere neautorizatd in autovehicul, sistemul va declan$a semnale de aver-
tizare acustice gi optice.

Cum se activeazi instalatia de avertizare?

lnstalatia de avertizare antifurt se activeazd automat la incuierea autove-

hiculului cu cheia in uga conducetorului sau cu telecomanda. Ea este
activd 30 secunde dupd incuiere.

Gum se dezactiveazi instalalia de avertizare?

Instalalia de avertizare antifurt se va deconecta numai la descuierea auto-
vehiculului cu telecomanda. Dacd autovehiculul nu este deschis in decurs
de 30 sec. de la transmiterea semnalului, instalatia de avertizare antifurt
se va activa la loc.

Dacd autovehiculul se descuie cu cheia de la uga conducetorului auto, in
decurs de 15 sec. de la deschiderea ugii, cheia trebuie introdusd in
contact gi contactul trebuie pus. Astfel se dezactiveazd instalalia de aver-
tizare antifurt. Dacd nu puneti contactul in decurs de 15 sec., se va
declanga alarma.

Cdnd se declangeazd alarma?

Urmdtoarele zone ale autovehiculului sunt supravegheate

. Capota motorului.

o Capacul portbagajului,

' Ugile,

. Contactul,

inclinarea autovehiculului* + pagina 55,

Interiorul autovehiculului* = pagina 54,

Scederea tensiunii de bord.

Dacd se deconecteaze unul din cei doi poli ai bateriei in timp ce instalalia
este activate, alarma se va declanea imediat.

Instalatia de avertizare antifurt*,

Descriere

n-siala,tia de avertizare antifurt mdregte siguran!a impotriva incercdrilor de
sargere a autovehiculului. in cazul inregistririi unei incercdri de pdtrun-

a

a

a



Descuierea incuierea autovehiculului

Cum se dezactiveazi alarma?

Alarma se deconecteazd la descuierea autovehiculului cu telecomanda
sau la punerea contactului.

E?lrrl rnoicalie
. Durata de vialii a sirenei de alarmd este de 6 ani. Informatii detaliate
gdsiti la unitdtile Skoda.

. Pentru a garanta buna funclionare a instalaliei de avertizare antifurt,
verificali la pdrdsirea autovehiculului dace toate ugile, geamurile 9i
plafonul glisant electric* sunt inchise.
. Codificarea telecomenzii exclude utilizarea telecomenzilor altor
autovehicule. r

Instalalia de supraveghere interioard*

Supravegherea spa,tiului interior declangeazd alarma la
inregistrarea unei migceri in autovehicul.

Fig.34 Tasta
instalaliei de supraveg-
here interioari

Instalalia de supraveghere interioard trebuie dezactivatd de ex.
c6nd in autovehicul rdm6n copii sau animale.

Dezactivarea instalafiei de supraveghere interioari

- Luali contactul motor,

- Deschide[i u9a conducdtorului.

- Apdsali tasta /"') de pe stdlpul ugii de pe partea
conducdtorului > fig. 34, in tastd se aprinde simbolul 4>.

- in interval de 30 secunde. incuiati autovehiculul.

La urmdtoarea incuiere a autovehiculului, instalatia de supraveghere inte-
rioard se va activa automat.

r--l
$J Indicatie
o Puteti dezactiva instalatia de supraveghere interioard gi prin activarea
mecanismului de siguranfd + pagina 46.

. Tasta poate diferi in functie de echiparea autovehiculului. r



Protecfia la remorcare* €

Fig.35 Tasta protectiei
la remorcare

instalatia de supraveghere la remorcare trebuie dezactivatd c6nd
autovehiculul trebuie transportat (de ex. cu trenul sau cu vaporul)

-u c6nd acesta trebuie remorcat.

Dezactivarea instalatiei de supraveghere la remorcare

- Luali contactul motor.

- Deschideli uga conducdtorului.

- Apdsali tasta € de pe st6lpul ugii de pe partea conducdtorului

- fig. 35, in tastd se aprinde simbolul €.
- in interval de 30 secunde. incuiati autovehiculul.

-.a urmatoarea incuiere a autovehiculului, instala,tia de supraveghere inte-
-oara se va activa automat, I

Descuierea incuierea autovehiculului

Geamuri aclionate electric*

Taste in uga conducdtorului

Fig. 36 Taste in u9a
conducetorului

Geamurile electrice func{ioneazd numai cAnd contactul motor
este pus.

Deschiderea geam urilor

- Geamul se deschide prin apdsarea tastei respective ampla-
sate in ugd. La eliberarea tastei, geamul se va opri.

- Geamul mai poate fi deschis prin apdsarea tastei pAnd la

limitd (deschidere completd). Geamul se
^^:^^.^ ^ +^^+^i
dgdDdIE d LdJLEI.

opregte la o noud



Descuierea gi incuierea autovehiculului

inchiderea geamurilor

- Geamul se inchide prin tragerea ugoard a tastei respective, La
eliberarea tastei, geamul se va opri.

- Geamul mai poate fi inchis prin tragerea tastei pdnd la limitd
(Tnchidere completd). Geamul se opregte la o noud tragere a
comutatorului.

Tastele pentru fiecare geam se gdsesc in cotiera din uga conducdtorului
+ pagina 55, fig. 36, pasagerului din dreapta gi in ugile din spate*

= pagina 57, fig.37.

Tastele din u$a conducetorului, pentru aclionarea geamurilor

@ Tasta geamului din uga conducdtorului

@ tasta geamului din u9a pasagerului din dreapta

@ tasta geamului din uga dreapta spate*

@ Tasta geamului din uga stdnga spate*

@ Comutatorul de siguran!d-

Comutatorul de siguranf6*
De la comutatorul de siguranlA @ = pagina 55, fig. 36 puteli scoate din
funcliune tastele din ugile din spate. Apdsdnd incd o data comutatorulde
sigurantd @, pute{i restabili funclionarea tastelor din ugile din spate.

C6nd tastele din ugile din spate sunt scoase din funcfiune, se aprinde
lampa de control 4 din comutatorul de siguranld @.

A nrenTrer
o Cind incuiali autovehiculul din exterior, in interiorul autovehi-
culului nu trebuie sd rimAni persoane, deoarece in caz de necesi-
tate, geamurile nu se pot deschide din interior.

[Il tnoicalie
. DupA luarea contactului, geamurile mai pot fi aclionate cca. 10 minute.
in acest interval de timp, nu funclioneazd inchiderea automatd a geamu-
rilor. La deschiderea uneia din ugile din fald, geamurile nu mai potfi
ac!ionate electric.

. Pentru aerisirea spaJiului interior in timpul mersului utiliza{i sistemele
de incdlzire / climatizare / ventilare existente. Cdnd geamurile sunt
deschise, in interiorul autovehiculului poate patrunde praf sau alte impu-
ritdli. La anumite viteze de deplasare se pot produce zgomote cauzate de
frecarea cu aerul. r

A efelTret continuare

. Sistemul este echipat cu un dispozitiv de oprire-intoarcere

= pagina 57. Dacd se inregistreazd un obstacol in timpul proce-
sului de inchidere, geamul se opreste gi se deschide. Inchideti
geamul cu atentie! Existd pericolul de rinire!
o C6nd se transporti copii pe locurile din spate, vd recomandim
sd scoateli din functiune comutatoarele din ugile din spate (comu-
tatorul de siquranti) (s): paqina 55, fis. 36.



Comutatoarele din uga
ugile din spate

pasagerului din dreapta 9i din

Fig.37 Ordonarea
comutatoarelor in uga
pasagerului dreapta

in aceste ugi se gdsegte un comutator pentru geamurile respec-
tive.

lleschiderea geamurilor

- Apdsali comutatorul in jos gi menlineli in aceastd pozilie pAnd

c6nd geamul a atins pozilia doritd de dvs.

- Geamul mai poate fi deschis prin apdsarea comutatorului in
jos p6nd la limitd (deschidere completd). Geamul se opregte
la o noud aodsare a tastei.

irchiderea geamurilor

- Apasali comutatorul in sus 9i menlineli in aceastd pozilie
pdni cdnd geamul a atins pozilia doritd de dvs.

- Geamul mai poate fi inchis prin apdsarea comutatorului in
sus pAnd la limit6 (inchidere completd). Geamul se opregte la
o noud apdsare a taster.

A rrellrel
Sistemul este echipat cu un dispozitiv de oprire-intoarcere

= pagina 57. Dacd se inregistreazd un obstacol in timpul proce.
sului de inchidere, geamul se opregte 9i se deschide. inchideli

cu atentie! Existd pericolul de rdnire!

a-:l
[ 0 J tnaicalie
Dupd luarea contactului, geamurile mai pot fi actionate cca. 10 minute. in
acest interval de timp, nu funclioneazd inchiderea automatd a geamurilor.

La deschiderea uneia din ugile din fa!6, geamurile nu mai pot fi aclionate
electric. I

Dispozitivul de oprire-intoarcere

Geamurile electrice sunt echipate cu dispozitiv de oprire-intoarcere.
Acesta reduce pericolul strivirii degetelor la inchiderea geamurilor.

Cdnd int6lnegte un obstacol in timpul inchiderii, geamul se opregte gi se
deschide cAliva centimetri.

Dacd incercati sd inchideli geamul din nou intr-un interval de 1 0 secunde,
fdrd a indepdrta obstacolul, inchiderea va fi opriia. in aceastd perioadd,

nu va fi posibild inchiderea automatd a geamurilor. Dispozitivul de oprire-
intoarcere este incd activat.

Dispozitivul de oprire-intoarcere iese din funcliune dac6 incercaji din nou,

in urmdtoarele 10 secunde, sri inchideli geamul - geamul se va inchide
acum cu toatd fo(a!



Descuierea si incuierea autovehiculului

Dace agteptati mai mult de 10 secunde, dispozitivul va fi activat din nou.

2\ arenler
cu atentie! Existd oericolul de rinire! r

Inchiderea confort a geamurilor

La descuierea gi incuierea autovehiculului puteli deschide 9i
inchide geamurile electrjce astfel (trapa poate fi numai inchisd).

Deschiderea geamurilor

- Menlineli cheia in u9a conducdtorului in pozilie de deschidere
sau apdsa{i tasta de deschidere de pe telecomandi, p6nd se
deschid toate geamurile.

inchiderea geamurilor

- Menlineli cheia in uga conducdtorului in pozilie de inchidere
sau apdsali tasta de inchidere de pe telecomandS, pdnd se
inchid toate geamurile

La eliberarea cheii sau tastei telecomenzii, geamul se opregte.

I erenler
Sistemul este echipat cu un dispozitiv de oprire-intoarcere

= pagina 57. Dacd se inregistreazd un obstacol in timpul proce-
sului de inchidere, geamul se opregte 9i se deschide. inchideli

cu atentie! Existi pericolul de rinire!

[T] rnoicaqie
. La autovehiculele echipate cu instala{ie de avertizare antifurt, deschi-
derea confort a geamurilor este posibild, cu cheia, incd 45 secunde dupd
dezactivarea instalaliei de avertizare, resp. dupd activarea instalaliei de
avertizare antifurt. I

Defecliuni in funclionare

Scoaterea din functiune a dispozitivului automat de aclionare
geamuri

Dacd bateria autovehiculului a fost deconectatd gi apoi conectatd, dispo-
zitivul de aclionare automatd a geamurilor este scos din funcliune.
Sistemul trebuie activat. Se pune in functiune in felul urmdtor:

o Tineli cheia in incuietoarea ugii conducdtorului in pozitie de inchidere,
pAnd cdnd se inchid toate geamurile.

o Eliberati cheia.

. Men,tineli din nou cheia in pozi,tie de inchidere cca. 3 secunde.

Utilizarea pe timp de iarnd

ln timpul iernii, geamul poate opune o rezistentd mare la inchidere, din
cauza ingheldrii; geamul se opregte 9i se deschide cativa centimetri.

Pentru a putea inchide geamul, procedati astfel:

o Tineli cheia in incuietoarea ugii conducdtorului in pozilie de inchidere,
pdnd c6nd se inchid toate geamurile.

. Repetati acest ciclu dacd geamul se opregte.



Descuierea si incuierea autovehiculului

Sistemul este echipat cu un dispozitiv de oprire-intoarcere

- pagina 57. Dacd se inregistreazd un obstacol in timpul proce-
sului de inchidere, geamul se opregte gi se deschide. Inchideli

Trapa/Plafonul glisant electric*

Descriere

Fig.38 Comutator
rotativ pentru
trapa/plafonul glisanl
electric

-'apaiplafonul glisant se poate deschide gi inchide c6nd contactul este
:.:s. de la comutatorul rotativ + fiq. 38. Comutatorul rotativ are mai multe
:,ozitii.

)upd luarea contactului, trapa mai potfi actionata cca. 1O minute. insd
:ipi deschiderea uneia din ugile din fatd, trapa nu mai poate fi actionatd.

li I rnoicalie
. Dacd se deconecteazd gi apoi se conecteazd bateria autovehiculului,
se poate intampla ca trapa sd nu se mai inchidd complet. De aceea
trebuie sd amplasali comutatorul in pozilia @ 9i sd il apdsali cca. 10

secunde.

o Dupd fiecare actionare de urgenle (cu manivela) trapa trebuie adusd
in pozi.tia de bazd. De aceea trebuie sd amplasali comutatorul in pozilia

@ 9i sA il apdsaJi cca. 1 0 secunde. I

Glisarea qi ridicarea

Pozi{ie confort

- Rotili comutatorul in pozilia @ + fig. 38.

Glisare completd

- Rotiti comutatorul in pozilia @ 9i menlineli-l in aceastd
pozilie.

Ridicarea

- Rotili comutatorul in pozitia @.

in pozilie confort apar mai puJine zgomote cauzate de v6nt, decdt atunci
cand trapa este deschise complet.

Parasolarul glisant se va deschide automat odatd cu glisarea trapei. Cdnd
trapa este deschisd, obturatorul poate fi aclionat manual.

/n\7 Atenlie!
in timpul iernii, indepdrtaJi zdpada sau gheala de deasupra trapei, pentru
a evita deteriorarea mecanismului de deschidere. I

I...1
.,..1 -"',',.
:;i.:i::,t'.



Descuierea gi incuierea autovehiculului

inchiderea

Tragerea/inch iderea trapei/plafon u I u i g I isant

- Rotili comutatorul in pozilia @ > pagina 59, fig. 38.

inchiderea de siguranld
Plafonul glisant este prevdzut cu protectte la suprasolicitare. C6nd inchi-
derea este blocate de un obstacol (de ex. ghea!a), trapa se opregte gi se
deschide complet. Puteti inchide trapa fird activarea protecliei la supra-
solicitare apds6nd comutatorul in pozitia @ + pagina 59, fig. 38 in fa!d,
pane cand trapa se inchide complet = 2\.

/i\ rrer.rlrel
cu atentie - pericol de accidentare! I

Actionarea confort

Trapa deschisd se poate inchide gi din exterior.

- Menlineli cheia in butucul ugii conducdtorului in pozilie de
inchidere, respectiv apdsali tasta de inchidere de pe teleco-
mand6, pAnd cdnd trapa/plafonul glisant se inchide = ,4.

La eliberarea cheii, resp. a tastei inchiderea se intrerupe.

A nrenTrer
trapa cu atenlie - pericol de accidentare! in timpul inchi-

derii confort, protectia la suprasolicitare nu functioneazd. I

Acfionarea in caz de urgenld

Fig.39 Plafonul:Punct
de amplasare a
gurubelnitei

Fig.40 Plafonul:
Actionarea in caz de
urgente

CAnd instalalia este defectd, trapa poate fi inchisd manuat.



Descuierea si incuierea autovehiculului

- Agezali o gurubelnild cu capdtul plat in partea din spate a
capacului > pagina 60, fig. 39.

- Trageli capacul in jos.

- Luali manivela din interiorul capacului.

- Apdsali manivela @ pane la limitd in orificiul hexagonal @
+ pagina 60, fig. 40.

- Menlineli manivela apesatd gi rotili-o pentru a inchide trapa.

- Introduceli manivela la loc in capac.

- Apdsali capacul in sus, dupd ce ali introdus piciorugele de
plastic.

- Remediali defecliunea la un atelier specializat.

reG lndicalie
Dupd fiecare aclionare de urgen!5 (cu manivela) trapa trebuie adusd in
pozilia de bazd. De aceea trebuie sd amplasali comutatorul in pozilia @
- pagina 59, fig. 38 Si se il apdsati cca. 1 0 secunde. r



Luminile vizibilitatea

Luminile gi vizibilitatea

Luminile

Aprinderea gi stingerea luminilor -8

Stingerea tuturor luminilor

- Rotili intrerupdtorul in pozilia 0.

Lumina de intalnire se aprinde numai cdnd contactul este pus. Dupd
luarea contactului, luminile de intdlnire se sting automat gi va rdmdne
aprinsd numai lumina de pozilie.

La autovehiculele cu volanul pe dreapta ordinea aranj6rii intrerupdtoa-
relor diferd pa(ial faJd de + fig. 41 ordinea prezentatd. Simbolurile de pe

intrerupdtoare sunt totugi aceleagi.

Pentru unele ldri, suplimentar fald de lumina de pozilie, se aprinde 9i
lumina de intalnire, cu intensitate reduse.

ffil lnoicalie
. Daca scoateli cheia din contact 9i deschideli uga conducdtorului in
timo ce luminile autovehiculului sunt aprinse. se va emite un semnal de
aveftizate.
. La inchiderea ugii conducdtorului (contact luat) semnalul de avertizare
va fi intrerupt de contactul din ugd. Autovehiculul poate rdm6ne cu lumi-
nile de pozitie aprinse.

Fig.41 Tabloul de
bord: Intrerupeiorul de
lumini

Aprinderea luminii de pozilie

- Rotifi intrerupdtorul in pozi,tia :oo:.

Aprinderea luminii de intilnire 9i a luminii de drum

- Rotili intrerupdtorul in pozilialO.

- Apasati maneta luminii de drum in fa!d, pentru a aprinde
lumina de drum = pagina 68, fig. 47.

2\ nrer.rler
Nu circulali niciodati cu luminile de pozitie aprinse - pericol de
accident! Lumina de pozilie nu este suficient de puternicd pentru a

lumina drumul sau pentru a vd face observati de ceilalfi participanti
la trafic. De aceea, in condilii de vizibilitate redusd aprindeli lumi-
nile de int6lnire.



o Dacd oprili auiovehiculul pentru o perioade mai lungd de timp, vd reco-
mandim sd stingeti luminile, sau sd ldsali aprinse numai luminile de
pozilie.

. Aorinderea luminilor descrise trebuie sd se face in conformitate cu
prevederile legislaliei in vigoare.

. La o defectare a intrerupdtorului de lumini, lumina de intdlnire se
^^-i^l^ ^,.+^*^+aPt il tuv oulut ildt,

o in condilii de vreme rece sau umedd, farurile se pot aburi pe interior.

- La aceasta contribuie diferenla de temperatura dintre partea interi-
oard gi partea exterioare a geamului farului.

- La aprinderea luminilor, geamurile farurilor se vor dezaburi in scurt
timp. Eventual farul mai poate remane aburit pe marginr.

- De aburire pot fi afectate 9i ldmpile din spate sau ldmpile semnali-
zatoarelor.

Aceastd aburire se reflectd negativ asupra duratei de viald a dispo-
zitivelor de iluminat. I

Luminile i vizibilitatea

Gomanda automati a luminii*

Fig.42 Tabloul de
bord: Intrerupetorul de
lumine

Activarea sistemului de comandi automatd a luminilor de
deplasare*

- Rotili intrerupdtorul + pagina 62,Iig. 41 in poztlia Go.

Dezactivarea sistemului de comandi automata a luminilor
de deplasare*

- Rotili intrerupdtorul in pozilia 0.

Daci aprindeli luminile c6nd este acttvatd comanda automatd a luminilor,
se aprind simultan luminile de pozilie, de intdlnire, precum 9i ldmpile
numdrului de inmatriculare.

De la intrerupdtorul de lumini puteli aprinde luminile de pozilie, farurile de
ceata gi lampa de ceald din spate.

Dacd sistemul de aprindere automatd a luminilor* este activ, lumina va fi
comandatd de un senzor din suportul oglinzii retrovizoare interioare. Dacd

I,l
I

'tug4;;+i:@



intensitatea luminii scade sub valoarea stabilitd, de ex. la traversarea unui
tunel in timpul zilei, luminile de intAlnire 9i de drum se vor aprinde
automat, precum $i luminile numdrului de inmatriculare. CAnd intensitatea
luminii cregte, luminile se vor stinge automat.

Lumina pentru autostradd
CAnd comanda automatd a luminii* este activate, iar viteza de deplasare
depegegte cel pulin 10 secunde 140 km/h, luminile de pozilie 9i de int6l-
nire se aorind automat.

Dacd viteza scade cel pulin 2 secunde sub 65 km/h, luminile se sting.

Lumina pentru condifiile de ploaie

Dace maneta gtergdtorului de parbriz rim6ne mai mult de 5 secunde pe
pozilia de Stergere lente, luminile de pozilie gi de intalnire se vor aprinde
automat. Luminile se vor stinge c6nd maneta gtergdtorului va fi scoase
cca. 4 secunde din pozitia de gtergere lentd sau de gtergere la intervale.

rT]
W lndacalie
o Nu lipiti autocolante in fala senzorului de lumind, pentru a nu-l
influenla negativ sau pentru a nu-l scoate din funcliune.
. Pentru utilizarea comenzii automate a luminii sunt valabile aceleagi
reguli ca pentru comanda manuald a luminii + pagina 62. r

Farurile de ceafi* fD

Fig.43 Tabloul de
bord: Intrerupitorul de
lumini

Aprinderea farurilor de ceali

- Rotiti apoi intrerupitorul > fig. 43 in pozilia :oo: sau ZD.

- Aclionali intrerupdtorul p6rnd la prima treaptd @.

Cdnd farurile de ceald sunt aprinse, se aprinde simbolul fD de l6ngd intre-
ruDetor cu intensitate mai mare. I

Lampa de ceali din spate 0t

Aprinderea limpii de ceati din spate

- Rotili apoi intrerupdtorul + fig. 43 in pozilia:oo! saul-D.

- Aclionali intrerupdtorul pdnd la a doua treaptd @.

A rrenTrer
Comanda automati a luminii are numai o funclie de asistenld.
Conducitorul nu este scutit de responsabilitatea de a controla
luminile gi eventual de a aprinde luminile atunci cdnd este necesar.
Senzorul de lumini nu recunoagte nici ploaia nici ceala. in astfel de
condilii, precum gi pe timp de noapte, aprindeliintotdeauna lumina
de intilnire



Cdnd lumina de ceatd din spate este aprinsd, se aprinde lampa de control
A+
\jF = pagtna zv.

C6nd tractaii o remorcd cu lumini de ceaJd de dispozitivul de tractare
montat din fabricalie, se vor aprinde automat numai luminile de ceata
ale remorcii.

Lumina de cea!5 din spate se gdsegte in lampa din spate de pe partea
conducetorului.

@ atenliel
Pentru a nu-i orbi pe ceilalti participanli la trafic, lampa de ceatd spate
febuie aprinse numai in condilii de vizibilitate reduse (respectati preve-
derile legislatiei in vigoare). r

Func!ia Goming-/Leaving-Home*

Aceastd funclie face posibild aprinderea luminilor pentru o peri-
oadd scurtd de timp, la pdrdsirea autovehiculului sau la apro-
pierea de acesta.

Activarea funcliei Coming-Home

- Luali contactul fard a stinge lumina de intdlnire.

- Ldsali intrerupdtorul in pozilia pentru lumina de int6lnire lD.

- inchideli toate ugile 9i capacul portbagajului.

Activarea funcliei Leaving-Home

- Descuiati autovehiculul cu telecomanda - luminile se aprind.

Func!ia Coming-/Leaving-Home aprinde urmdtoarele lumini, in funclie de
echtDare:

o Lumina de pozilie,

. Lumina de intAlnire,

o Ldmpile din oglinzile exterioare,

. Lampa de la numdrul de inmatriculare.

Func!ia Coming-Home

Funclia Coming-Home se activeaze numai dacd s-a luat contactul motor
in timp ce luminile de intalnire erau aprinse.

Luminile se sting la 80 secunde dupd inchiderea tuturor ugilor gi a capa-
cului portbagajului.

Dacd rdmdne deschisd o ugd sau capacul portbagajului, luminile se sting
la 80 secunde duod luarea contactului.

intrerupdtorul de lumini riimene in pozilia luminii de int6lnire gi dupd stin-
gerea funcliei Coming-Home, toate luminile se sting automat.

La autovehiculele cu comandare automatd a luminilor puteli l6sa comuta-
torul de lumini giin pozilia Eo + pagina 62, fig. 41. Funclia Coming-Home
este comandate de la senzorul din suportul oglinzii retrovizoare interioare.
Cdnd intensitatea luminii esie mai mare decdt valoarea stabilitd. functia
Coming-Home nu se va activa dupd luarea contactului.

Func!ia Leaving-Home

Functia Leaving-Home este comandaid de la senzorul din suportul oglinzii
retrovizoare interioare. Cdnd intensitatea luminii este mai mare decdt
valoarea stabilitS, functia Leaving-Home nu se va activa dupe descuierea
autovehiculului cu telecomanda.

Dupe descuierea autovehiculului cu telecomanda, luminile rdm6n aprinse
80 secunde. Functia Leaving-Home se va stinge dupd punerea contac-
tului sau dupd incuierea autovehiculului.



Dacd nu se deschide nici o ugd in interval de 30 secunde, luminile se sting

9i autovehiculul se va incuia automat.

GF:I
[.O;1 tnoicalie
o Dacd funclia Coming-/Leaving-Home este activd permanent, bateria
autovehiculului este solicitata puternic, in special in traficul ordgenesc pe

distanle scurte.

. Aorinderea luminilor descrise trebuie sd se facd in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare.

. La autovehiculele cu faruri de ceald, durata iluminddi functiei Coming-
/Leaving-Home se poate modifica prin intermediul display-ului de
informalii- = pagina 28. r

lluminarea aparatelor de bord* #
lntensitatea ilumindrii instrumentelor de bord este reqla-
bile.

Fig.44 Tabloul de
bord: lluminarea instru-
mentelor de bord

lluminarea aparatelor de bord

- Aprindeli luminile.

- Rotili regulatorul rotativ - fig. 44pe intensitatea doritd a

ilumindrii instrumentelor de bord.c/

Adaptarea farurilor principale I,D

Cdnd lumina de intdlnire este aprinse, puteli adapta
lumina farurilor in funclie de incdrcdtura autovehiculului.

Fig.45 Tabloul de
bord: Adaptarea faru-
rilor

De la display-ul informational* = pagina 23 se poate regla automat inlensitatea
iluminerii. Reglarea de la regulator = pagina 66, fig. 44 este posbild numai dupa
l6sarea intunericului.



- Rotili regulatorul rotativ > pagina 66,
lumina de intAlnire este reglatd astfel
pe participanlii la trafic.

fig. 45,
inc6t sa

pAnd cdnd
nu ii orbeascd

intrerupdtor pentru instalatia de avertizare avarie A

Fig.46 Tabloul de
bord: Intrerupetor
pentru instalatia de
avertizare avarie

- Apasali intrerupdtorul A = fig.46, pentru a porni sau opri
instalalia de avertizare avarie.

Cdnd rnstalatia de avertizare avarie este in funcliune, toate luminile de
semnalizare ale autovehiculului clipesc simultan. Ldmpile de control
pentru luminile de semnalizare gi o lampd de control din intrerupdtor vor
clipi. Instalatia de avertizare avarie funclioneazd gi cdnd contactul este
luat.

in cazul unui accident cu declangare a airbag-urilor, instalalia de semna-
lizare avarie se va activa automat.

La folosirea semnalizdrii de avarie, luati in considerare prevederile legale.

Pozilii de reglare

Poziliile corespund urmetoarelor grade de incdrcare:

Q Autovehicul fatd ocupat, portbagaj neincdrcat.

@ Autovehicul complet ocupat, portbagaj neincdrcat.

@ Autovehicul complet ocupat, portbagaj incdrcat.

Q Locul conducdtorului auio ocupat, portbagaj incdrcat.

@ ntenliel
.Adaptali lumina farurilor astfel inc6t sd nu-i deranjeze pe ceilalti parti-
ipanli la trafic.

i'-l
It I lnoicalie
Farurile echipate cu ldmpi Xenon*, se regleazd automat la punerea
contactului motor gi in timpul deplasdrii, in funclie de gradul de incdrcare
9i de regimul de deplasare (de ex. accelerare, frdnare). r

ffi tnoicalie
Activali instalalia de avertizare avarie atunci cand:
. ajungeti intr-un blocaj de circulatie

{EE;F;!E:,: 
'iE;A:A;,;Y;i:iE;;EWW7z={"#iffi



Luminile vizibilitatea

o aveti o pand, intr-un caz de urgenld. r

Maneta de actionare a luminilor de semnalizare € +
9ia luminiide drum ED

De la maneta de ac,tionare a semnalizatoarelor gi a luminii
de drum se aprind gl se se sfing gl tuminile de parcare gi
avertizarea I u minoasd.

Fig.47 Maneta de
actionare a luminilor de
semnalizare gi a luminii
de drum

Maneta pentru luminile de semnalizare gi lumina de orum are
urmdtoarele funclii:

Lumina de semnalizare dreapta I gi stinga Q
- Apasali maneta in sus, respectiv in jos = tig.47.

- Dacd dorili sd clipeascd numai de trei ori* (aga numita semna-
lizare confort), apdsali maneta scurt in sus sau in jos 9i
elibera!i-o.

- Semnalizarea pentru schimbarea benzii - deplasali maneta
numai p6nd la punctul in care simlili o opozilie, in sus sau in
jos, 9i menlineli-o Tn aceastd pozilie.

Lumina de drum 3D

- Aprindeli lumina de intdlnire.

- Apdsali maneta in fald.

- Aduceli maneta in pozilia iniliald, pentru a stinge lumina de
drum.

Claxonul luminos iD
- Trageli maneta spre volan - se aprinde lumina de drum si

lampa de control din tabloul de instrumente.

Lumina de parcare P(-

- Luali contactul motor.

- Aclionali maneta in sus, respectiv in jos, pentru a aprinde
lumina de parcare din dreapta, respectiv din stanga.

Indicalii referitoare la functionarea luminii
. Instalalia de semnalizare funclioneazd numai cu contactul motor
pus- Se va aprinde lampa de control corespunzdtoare S, respectiv $ in
tabloul de instrumente.

. Dupd un viraj, semnalizatorul se decupleaze automat.

. Dacd o lampd de semnalizare este defectd, lampa de control clipegte
de doud ori mai repede. )



. Cand lumina de parcare este aprinsd, se vor aprinde luminile de
sta{ionare gi luminile din spate, pe partea respectivd. Luminile de parcare
se aprind numai cand contactul este luat.

. Daca maneta nu se gdsegte in pozilie centrala in momentul scoaterii
cheii din contact, dupd deschiderea ugii conducdtorului se emite un
semnal de aveftizarc. Dupd inchiderea ugii conducdtorului, semnalele
acustice de avertizare se opresc.

@ ntentlel
Folosili lumina de drum, respectiv avertizarea luminoasi, numai c6nd nu-
i stAnjenili pe ceilalli participanti la trafic.

ffi naicalie
. Utilizali dispozitivele de iluminare gi semnalizare descrise numai in
mnformitate cu normele legislatiei in vigoare. r

Luminile vizibilitatea

lluminarea habitaclului

lluminarea zonei din fafi a autovehiculului 9i a
torpedoului de pe partea pasagerului din dreapta

Fig,48 Plafonul:llumi.
narea interioari fate

Aprinderea lSmpii din interior

- Dacd apisali intrerupdtorul @ spre st6nga, apare simbolul
x > fig. 48.

Stingerea ldmpii din interior

- Apdsali intrerupdtorul @ in pozifie mediand O.

- La variantele fdrd lamp6 pentru citit, dac6 apdsa{i intre-
rupdtorul @ spre dreapta, apare simbolul O.

=ffirc7a"&ffiffi



intrerupitorul cu contact in ugi

- Daci apdsali intrerupdtorul @ spre dreapta, apare simbolul
F.

- La variantele fdrd lampd pentru citit, apdsali intrerupdtorul @
in pozilia centrald F.

Ldmpile pentru citit*

- Apdsali intrerupdtorul @, pentru a aprinde sau stinge lumina
de citit din dreapta, respectiv din st6nga.

lluminarea compartimentului de depozitare de pe partea
pasagerului din dreapta*

- La deschiderea capacului torpedoului de pe partea pasage-
rului din dreapta se aprinde lampa din torpedo.

- Lampa se aprinde automat cOnd este aprinsd lumina de
pozitie gi se stinge la inchiderea capacului.

Lumina interioard se aprinde la descuierea autovehiculului, resp. la

deschiderea unei u9i, sau cend se scoate cheia din contact. Lumina se va
stinge la cca. 30 sec. dupd inchiderea ugilor. La incuierea autovehiculului
sau la punerea contactului, luminile interioare se sting. Acest lucru este
valabil numai pentru situatia in care intrerupdtorul ldmpii respective se
gdsegte in pozitia pentru contactul la ugd.

Cand o uga este deschisd, iluminarea interioard se va stinge dupe cca. 10

minute, pentru a evita descdrcarea bateriei autovehicululu..

Cdnd intrerupdtorul se afli in pozilia O (lumina este aprinsa permanent),
lumina se stinge cel tArziu dupd 30 minute - pentru a impiedica descdr-
carea bateriei autovehiculului.

[E] rnoicagie
Ve recomandam se ve adresati unei unititi autorizate pentru inlocuirea
lSmpilor cu incandescenle. I

Ldmpile interioare din spate*

Fig,49 Lampa interi-
oara din spate

lluminarea interiorului spate + fig. 49 este aclionatd prin deplasarea
intrerupdtorului pe simbolul x, O sau in pozilia centrale F.
Pentru iluminarea interioare a zonei din spate sunt valabile aceleagi
indicalii ca pentru iluminarea interioard din fald = pagina 69.

[El tnoicalie
Vd recomanddm se vd adresati unei unitSfi autorizate pentru inlocuirea
l6mpilor cu incandescentd. I



Lampa de avertizare din ugile din fa[d*

Fig.50 USa din fa!A:
Lampa de avertizare

Lampa de avertizare se gisegte in partea de jos a ugii = fig. 50.

Lampa lumineazd intotdeauna cand uga este deschisd. Ea se stinge dupd
cca. 10 minute - oentru a imoiedica descdrcarea bateriei autovehiculului.

La unele autovehicule, in locul ldmpii de avertizare se gdsegte un ochi de
pisicd. I

Lampa din portbagaj*

i.ampa se aprinde automat la deschiderea capacului portbagajului. Dacd
:apacul portbagajului rdmAne deschis mai mult de 30 minute, lampa din
Dortbagaj se stinge automat. r

Ldmpile din oglindd*

Lampa se gdsegte in marginea inferioard a oglinzii exterioare.

Fasciculul luminos este indreptat spre zona de acces in autovehicul-

Lampa se aprinde dupi descuierea ugilor sau la deschiderea capacului
portbagajului. Lampa se stinge dupA punerea contactului sau dupd 30
secunde de la inchiderea tuturor ugilor, a capacului portbagajului gi a
caootei motorului.

Cdnd rdmdne o ugd deschisd, capacul portbagajului sau capota
motorului, lampa se stinge dupd 2 minute (contactul luat).

A nrer,rlet
timpul in care lampa din zona de acces in autovehicul este

nu puneti miina pe carcasa acesteia - pericol de ardere! r

ffi =;;.=ffi{ffiffi



Vizibilitatea

incdlzirea lunetei

Fig.51 intrerupdtol
pentru incelzirea
lunetei

- inc5lzirea lunetei poate fi pornitd sau opritd de la intre-
rupdtorul @ > fig. 51 - lampa de control din intrerupdtor se
aprinde sau se stinge.

incdlzirea lunetei funcJioneazd numai cu motorul pornit.

Dupd 10 minute incdlzirea lunetei se opregte de la sine.

* tnai""1i" privitoare la mediu
De indatd ce luneta este uscate, oprili incdlzirea. Prin reducerea consu-
mului de curent se economisegte carburant =} pagina 228, ,,Economisiti
energie electric6".

--l
t-u lndicatie
o Pozilia giforma comutatorului poate diferi in funclie de echiparea auto-
vehiculului.

o CAnd tensiunea la bord scade, incdlzirea lunetei va fi intreruptd
automat pentru a asigura necesarul de energie electricd motorului. r

Parasolarele

Fig.52 Parasolarele:
Rabatarea

Parasolarul conducietorului gi al pasagerului din dreapta pot fi scoase din
suporturi gi indreptate cdtre ugi @ = fig. 52.

Oglinzile pentru machiaj* din parasolare sunt prevdzute cu un capac.
indepirta!icapacu|insensu|indicatdesdgeata@.>



2\ nreruler
Parasolarele nu trebuie impinse spre geamurile laterale, in zona de
declangare a airbag-ului pentru cap, daci pe acestea se gdsesc
obiecte ca de ex. pixuri sau dispozitive de deschis garajul. La

declangarea airbag-ului pentru cap, pasagerii pot suferi
accidentiri, r

Ruloul parasolar*

Fig.53 Desfacerea
ruloului Darasolar

Fig. 54 Demontarea
ruloului parasolar

Ruloul parasolar se gdsegte intr-o carcasS, pe raftul din port-
bagaj. Dacd este necesar, aceastd carcasd se poate demonta.

Desfacerea

- Trageli ruloul parasolar de cureluga @ qi agdlali-l in suportul

@ > tis. 53.

Stringerea

- Scoateli ruloul din suportul @ 9i mentineli-l de cureluga @
astfel inc6t se se poate rula in carcasa de pe raftul din port-
DagaJ.

Demontare

- Desprindeli elementele de fixare de pe raftul portbagajului @.

-Ru|a{iparaso|aru|incarcasadeperaftu|portbagaju|ui.>



- Apdsali siguranla in sensul sdgetii @ 9i scoateli parasolarul
in sensul sigelii (! - pagina 73, fig. 54. I

Instalafia de spdlare/gtergere parbriz

$tergitoarele de parbriz

De la maneta de aclionare a gtergdtoarelor de parbriz se
aclioneazd gtergdtoarele gi dispozitivul automat de
gtergere/spdlare.

Maneta de aclionare a gtergdtoarelor > fig.
pozitii:

Fig.55 Maneta de
aclionare a gtergdtoa-
relor de parbriz

55 are urmdtoarele

$tergere temporizati

- Dacd dorili sd gtergeli parbrizul scurt, apdsali maneta in
pozitia @. Menlineli maneta apdsatd in aceastd pozilie mai
mult de 1 secundd pentru ca gtergerea sd se efectueze mai
rapid.

$tergere la intervale

- Aduceli maneta in sus, in pozilia @.

- De la comutatorul @ stabilili lungimea pauzelor dintre
gtergeri.

$tergerea lenti

- Aduceli maneta in sus, in pozilia @.

$tergerea rapidi

- Aducefi maneta in sus, in pozilia @.

Spilarea automati a parbrizului

- Trageli maneta inspre volan in pozilia @, instalalia de
spdlare va stropi parbrizul, gtergitoarele vor acliona ceva mai
tArziu. La o vitezd peste 120 km/h instala(ia de spdlare 9i
gtergdtoarele de parbriz vor acliona concomitent.

- Eliberali maneta. Instalalia de sp5lare se opregte gi

gtergdtoarele mai aclioneazd de 3 - 4 ori. La viteze peste '120

km/h, la 5 secunde dupd incheierea gtergerii, gtergdtorul va
mai acliona o datd, pentru a gterge 9i ultima picdturd de pe

oarbriz.

Senzorul pentru ploaie*

- Aduceli maneta in pozifia @.



- De la comutatorul @ puteti regla sensibilitatea senzorului.

$tergerea lunetei*

- Apdsali maneta inspre bord, in pozitia @, gtergdtorul va
acliona la fiecare 6 secunde.

Spilarea automatd a lunetei*

- Apdsali maneta inspre bord in pozilia @, instalalia de spdlare
va stropi luneta, gtergdtoarele vor acliona ceva mai tdrziu.

$tergdtorul gi spdlarea funclioneazd atat timp cdt se menline
maneta in aceastd pozilie.

- Dupd eliberarea manetei, instalalia de spdlare se opregte, iar
gtergdtorul mai aclioneazd de 2 - 3 ori. Dupd eliberare,
maneta rdmdne in pozilia @.

Oprirea gtergitoarelor

- Aduceli maneta in pozilia @.

Dtrpd fiecare a doua oprire a gtergdtoarelor sau dupd fiecare a cincea
uiiare a contactului, pozilia de repaus a gtergdtoarelor se modificd - acest
{,.,cru actioneazd benefic asupra deteriordrii premature a gtergdtoarelor.

Sergdtoarele de parbriz gi instalalia de spdlare a parbrizului funclioneazd
rumai cdnd contactul este pus gi capota motorului inchisd

La gtergerea la intervale, intervalele sunt comandate 9i in funclie de viteza
# deolasare.

Senzorul de ploaie* regleazd automat pauzele dintre gtergeri in funclie de
ntensitatea ploii.

Dupd selectarea treptei de margarier, Ia pornirea gtergerii parbrizului,

$ergetorul lunetei va acliona o datd asupra lunetei.

CAnd contactul este pus, duzele pentru spdlarea parbrizului vor fi incdl-
zile*.

Completarea cu lichid pentru spdlare + pagina262.

Pozilia pentru iarnd

Cdnd gtergdtoarele se gdsesc in pozilie de repaus, nu pot fi ridicate de pe

parbriz. Din acest motiv, vd recomanddm, ca in timpul iernii se pozi,tionali

gtergatoarele astfel inc6t sd poatd fi ridicate cu usurinle de pe parbriz.

Aceastd pozilie de repaus se regleazi in felul urmdtor:

o Pornili gtergdtoarele.

o Luati contactul motor. $terg;toarele rdmdn in poziJia in care au fost
surprinse de luarea contactului.

Drept poziJie pentru iarnd puteli folosi pozilia de service + pagina 76.

/i
\i.,, Atentie!
ln condilii de inghe!, la prima folosire a gtergdtoarelor, verificali dacd
lamelele acestora nu sunt inghelate! Dace porniti gtergdtoarele iar
lamelele acestora sunt inghe.tate, se pot deteriora atdt lamelele cdt 9i
motorul de aclionare a gtergdtoarelor!

A nrenlrer
. Pentru asigurarea unei vizibilitdli bune sunt necesare
gtergdtoare de parbriz in perfecti stare = pagina 76, ,,inlocuirea
lamelelor gtergdtoarelor de parbriz".
. Nu utilizati instalalia de spdlare a parbrizului la temperaturi
scdzute, inainte de a incdlzi parbrizul. Lichidul de spelare poate
ingheta pe parbriz, limitdnd astfel vizibilitatea.
. Senzorul pentru ploaie are numai o funclie de asisten!4.
Conducdtorul nu este insd scutit de responsabilitatea de a activa
manual functia. ori de cdte ori este nevoie.

1.{ j:t:"!+::l:aa:-.;.:.ta:.-::--,:



r.-l
IN I tnoicatie
o CAnd gtergdtoarele funclioneaze incet @ sau rapid @ + pagina 74,

fig. 55 gi viteza de deplasare se reduce sub 4 km/h, se va comuta pe
treapta imediat inferioar6. La cregterea vitezei peste 8 km/h se va relua
gtergerea existentd anterior.

. Dacd gtergdtorul intAlnegte un obstacol pe parbriz, va incerca sd il
indepdrteze. Dacd obstacolul nu poate fi indepdrtat, dupd 5 cicluri de
gtergere, gtergetorul se opregte, pentru a evita deteriorarea. indepdrtali
obstacolul gi pornili gtergatoarele din nou. r

Instalatia de spdlare a farurilor*

Pentru spdlarea farurilor, dupd fiecare a cincea spdlare a parbrizului se
vor spdla 9i farurile; pentru aceasta farurile trebuie sd fie aprinse gi

maneta de aclionare a gtergdtoarelor de parbriz trebuie sd fie menlinutd
cca. 1 secundd in pozilia @ + pagina 74, fig.55.

Duzele vor iegi din bara de protectie, actionate de presiunea apei.

La intervale regulate, de ex. la alimentare, curdtali geamurile farurilor de
materiale aderente (insecte strivite). Luali in considerare indicaliile

=> pagina 239, ,,Geamurile farurilor".

Pentru a garanta funclionarea pe timp de iarnd, trebuie indepdrtatd
gheala gi zdpada, cu ajutorul unui spray, de pe duze. r

inlocuirea lamelelor gtergdtoarelor de parbriz

Fig. 50 Lamela
gtergatorului de parbriz

Bralele gtergetoarelor nu pot fi ridicate de pe parbriz cand se
gdsesc in pozilia de repaus. inainte de inlocuirea lamelei, bralul
gtergdtorului trebuie adus in pozilia de service.

Pozifia seryice pentru inlocuirea lamelelor gtergetoarelor

- inchideli capota motorului.

- Luali contactul motor gi apoi puneliJ din nou.

- Apisali apoi in interval de 20 secunde maneta gtergdtoarelor
in pozilia @ - pagina 74, fig. 55 - bralele gtergetoarelor
adoptd pozilia de service.

)



Scoaterea lamelei

- Ridicali bralul gtergdtorului de pe lunetd 9i pozilionali lamela
astfel incdt sd formeze un unghi drept cu bralul gtergdtorului

-A.
- Trage{i lamela ln sensul indicat de sdgeata = pagina 76,

fis.56 +[.

Fixarea lamelei

- impingeli lamela cea noud peste bralul gtergdtorului 9i rotili-o
in pozilie verticald.

- Verificali dacd lamela s-a fixat.

- Ldsali bralul gtergiitorului pe parbriz gi puneli contactul -

bra{ele gtergdtoarelor revin la pozilia de repaus.

:entru asigurarea unei bune vizibilitdti sunt necesare lamele in stare
:und. Lamelele gtergdtoarelor nu trebuie sd fie murdare de praf, resturi de
rsecte sau ceard de conservare.

r'crarea lamelelor pe parbriz poate fi cauzatd de resturile de ceard

=mase 
pe parbriz in urma spdldrii autovehiculului intr-o spSldtorie auto-

*€td. De aceea, dupd fiecare spdlare automatd cu conservanti, lamelele
s-ergdtoarelor trebuie curdlate.

tr\ melrler
r Gind bratele gtergetoarelor sunt ridicate de pe parbriz, nu
puneli contactul! $tergetoarele vor adopta pozi{ia de repaus 9i vor
deteriora vopseaua capotei motorului.
. Prin manevrarea neatentd a gtergdtoarelor se poate deteriora
parbrizul.

inlocuirea lamelei gtergitorului de lunetd

Fig. 57 Lamela
gtergitorului de lunetd

Scoaterea lamelei

- Ridicali bralul gtergdtorului de pe lunetd 9i pozilionali lamela
astfel incdt sd formeze un unghi drept cu bralul gtergdtorului
> fig. 57.

I areqtel continuare

. Pentru a evita z96rierea parbrizului, lamelele Stergitoarelor
trebuie curilate la intervale regulate cu o substanle de curdlare.
Cand sunt foarte murdare, de ex. resturi de insecte, curitali
gtergdtoarele cu un burete sau cu o lavetd.

. Din motive de siguranter lamelele trebuie schimbate o datd sau
de doud ori pe an. $tergitoare de parbriz puteli procura de la

Skoda. r



Luminile Si vizibilitatea

- fineti bralul gtergdtorului cu o mdnd de partea superioare.

- Cu cealaltd mdnd deblocali siguranla @in sensul sagelii 9i
scoateli lamela.

Fixarea lamelei

- Agezali lamela pe bralul gtergatorului qi blocali siguranla @.

- Verificali dacd lamela s-a fixat.

Sunt valabile aceleagi observalii ca la = pagina 76, ,,inlocuirea lamelelor
gtergetoarelor de parbriz". r

Ogl inzile retrovizoare

Reglarea manuald pe pozilia antiorbire a oglinzii
interioare

Pozilia de bazi

- Deplasali spre fald maneta din partea de jos a oglinzii.

Reglarea pe pozitia antiorbire

- Deplasa{i spre spate maneta din partea de jos a oglinzii. I

Oglinda interioard cu reglare automati antiorbire*

Fig. 58 Oglinda interi-
oard cu reglare auto-
mati antiorbire

Reglarea automati antiorbire

- Apdsali tasta @ - lampa de control @ se aprinde = fig. 58.

Revenirea automati la pozilia iniliali
- Apdsafi din nou tasta @ - lampa de control @ se stinge.

Cdnd este activate reglarea automatd pe pozilia antiorbire, oglinda se
regleazd automat in funclie de fasciculul luminos incident. Oglinda nu
este prevdzuta cu manetd pentru reglarea manuald. La aprinderea luminii
interioare sau la selectarea treptei de margarier, oglinda revine la pozitia
initiald.

Indicatie
. Sistemul de antiorbire automat functioneazd la parametrii normali
numai atunci c6nd ruloul parasolar* al lunetei este coborat, respectiv
atunci cand fasciculul luminos incident nu este ecranat de alte obiecte



r Nu lipiti autocolante in fata senzorului de lumind, pentru a nu-l
nfluenJa negativ sau pentru a nu-l scoate din funcjiune.

. La dezactivarea funcliei de antiorbire automatd a oglinzii interioare se
ra dezactiva 9i funcJia de antiorbire a oglinzilor laterale. r

Oglinzile laterale

Oglinzile laterale se pof regla electric".

Fig. 59 Interiorul ugii:
Buton rotativ

lncdlzirea oglinzilor laterale funclioneazd numai cu motorul pornit

9i pdni la o temperaturd exterioard de +20'C.

incilzirea oglinzilor laterale

- Aduceli butonul rotativ in pozilia @ = fig. 59.

Reglarea simultand a oglinzilor laterale

- Aduceli butonul rotativ in pozilia [. Migcarea suprafelei oglinzii
este identicd cu migcarea butonului rotativ.

Reglarea oglinzii laterale dreapta

- Aduceli butonul rotativ in pozilia R. Migcarea suprafelei oglinzii
este identicd cu migcarea butonului rotativ.

Pozilia de repaus

- Aduceli butonul rotativ in pozitia 0.

Deplasarea in plan vertical a suprafelei oglinzii pasagerului din
dreapta*

Cdnd butonul rotativ se afld in pozilia R > fig. SO gi se selecteazA treapta
de margarier, suprafala oglinzii se basculeazd pulin in jos. Astfelin timpul
parcdrii este asiguratd vizibilitatea spre bordurd.

Oglinda revine la pozilia iniliald la depdgirea vitezei de'15 km/h sau la

scoaterea butonului din poziJia R.

Memory pentru oglinzile exterioare*

La autovehiculele cu memorie pentru scaunul conducdtorului, pozilia
oglinzii va fi memoratd automat odatd cu memorarea pozi{iei scaunului

= pagina 81.

A nrerulrer
. Oglinzile laterale convexe (arcuite spre exterior) sau asferice
(curbate diferit) meresc cdmpul vizual. Totugi, obiectele apar mai
mici in oglindd. De aceea cu aceste oglinzi nu se poate aprecia
corect distanla pdni la autovehiculele din spate.

. Pentru estimarea distantei fatd de autovehiculele din spate
pe cdt posibil oglinda interioard.



fim
E}$ Indicafie
o Nu atingeli suprafala oglinzii c6nd este pornitd incdlzirea oglinzii.

o in situatia in care reglarea electricd nu mai este posibild, ambele
oglinzi exterioare pot fi reglate manual prin apisarea pe marginea
acestora.

e ln cazul defectdrii sistemului electric, adresali-vd unei unitdfi
autorizate. r

Oglinda exterioar5 cu reglare automatd antiorbire"

Oglinzile exterioare se vor regla antiorbire impreund cu oglinda interioard.
Cdnd este activatd reglarea automatd pe poziJia antiorbire, oglinda se
regleazd automat in funclie de fasciculul luminos incident.

La aprinderea luminilor interioare gi la selectarea treptei de mers inapoi,
oglinda revine la regimul normal.

r4l
t!,N Indicatie
o Sistemul de antiorbire automat func.tioneaze la parametrii normali
numai atunci c6nd ruloul Darasolar" al lunetei este coborat. resoectiv
atunci c6nd fasciculul luminos incident nu este ecranat de alte obiecte.

o Nu lipiti autocolante in fata senzorului de luminA, pentru a nu-l
influenla negativ sau pentru a nu-l scoate din functiune.

o La dezactivarea funcliei de antiorbire automatd a oglinzii interioare se
va dezactiva 9i funclia de antiorbire a oglinzilor laterale. r
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Scaunele gi compartimentele de depozitare

Scaunele din fati,

iirnportant

={:std mai multe tipuri de reglare pentru scaunele din fatA, astfel scaunele
ncrfi potrivite mdrimii corpului conducdtorului 9i pasagerului din dreapta.
:eElarea corectd a scaunelor este importantd pentru

r accesul sigur, rapid la elementele de comandd,
r pozitia relaxatd, neobositoare a corpului,
r proteclia maximd a centurii de siguranfd 9i a sistemului airbag.

$ areruler
. Nu transportati niciodatd in autovehicul mai multe persoane
dec6t numdrul de locuri existent.
. Fiecare pasager din autovehicul trebuie si poarte centura de
dguranli. Copiii trebuie sd fie protejali cu un sistem de sprijin
daptat pentru copii = pagina 204, ,,Transportul copiilor in
r[uran!d".
. Scaunele din fald gi tetierele trebuie sd corespundd mdrimii
orpului dvs., iar centura de sigurantd trebuie si fie purtatd intot-
Gauna, pentru a se asigura o protectie optimd.
r in timpul deplasirii tineti picioarele in spaliul pentru picioare -
,m agezali niciodatd picioarele pe bord, pe geam sau pe scaune.
Acest lucru este valabil gi pentru pasagerul din dreapta. in cazul
secuterii unei manevre de frdnare bruscd sau in cazul unui acci-
deflt, ve supuneli unui risc ridicat. La declangarea sistemului
airbag, o pozifie incorecte in scaun vd poate fi fatald!

A ATENTIE! continuare

. Atat pentru conducitor cit gi pentru pasagerul dreapta este
important si pdstreze o distanti de cca. 25 cm fatd de volan,
respectiv de tabloul de bord. Daci nu se respectd aceastd distanld,
sistemul airbag nu igi poate exercita eficienla maximd - Pericol! Pe
ldngd acestea, scaunele din fald 9i tetierele trebuie sd fie intot-
deauna reglate in funclie de mdrimea corpului.
o Aveli grijd ca in spaliul pentru picioare sd nu se giseascd
obiecte, deoarece in cazul unei manevre brugte de frdnare acestea
ar putea ajunge in zona de comandi a autovehiculului. in aceastd

nu veti mai putea debreia, fr6na sau accelera. I

Reglarea scaunelor din fali

Fig. 60 Elemente de
comande pe scaun



Reglarea scaunului pe directie tongitudinali

- Se trage maneta @ = pagina 81, fig. 60 in sus 9i se depla-
seazd scaunul in pozilia doritd.

- Se elibereazd maneta @ gi se deplaseazd scaunul mai
departe, pdnd c6nd se blocheazd.

Reglarea scaunului pe inSlfime*

- CAnd se doregte ridicare scaunului, se ridicd maneta @ in
sus, sau se pompeazS.

- CAnd se doregte cobordrea scaunului, se apasd maneta @in
Jos, sau se pompeazS.

Reglarea inclinirii spitarului

- Depdrtali spatele de pe spdtar gi rotili rotila @ > pagina 81,
fig. 60, pentru a regla spdtarul scaunului.

Reglarea suportului lombar*

- Rotiti rotila @, p6nd cdnd se atinge o arcuire optimd a
spdtarului in zona lombard a spatelui.

Scaunul conducdtorului trebuie sa fie reglat astfel incat acesta sd poata
acliona pedalele cu picioarele ugor indoite.

Spdtarul scaunului conducetorului trebuie astfel reglat inc6t acesta sd
poatd atinge punctul cel mai indepdrtat al volanului cu bralele ugor
indoite.

A nrer.rler
o Reglarea scaunului conducitorului se face numai c6nd autove-
hiculul stalioneazi - pericol de accidentare!

2\ lreHlet continuare

. Atentie la reglarea scaunelor! Prin reglari necontrolate sau
neatente se pot produce accidentiri.
o in timpul deplasirii, spdtarele nu trebuie sd fie inclinate prea
mult in spate, astfel incdt partea de umdr a centurii sd fie agezatd
corespunzdtor. Astfel este micsorati eficien!a centurii de sigurantd
si a sistemului de r6nire! I

Reglarea electrici a scaunelor*

Reglarea scaunelor

Fig. 61 lmagine din
lateral: Elementele de
comande pentru
reglarea scaunului

Reglarea scaunului

- Adoptali pozilia corectd in scaun > pagina 81.



- Apdsali comutatorul @ sau @ = tig. 61 in sensul in care
dorili sd faceli reglajul.

Reglarea suportului lombar

- Pentru a mdri arcuirea suportului lombar, apesati comutatorul

@in tala > pagina 82, fig.61.

- Pentru a micgora arcuirea suportului lombar, apdsali comuta-
torul @in spate.

- Pentru a regla arcuirea suportului lombarin sus, apdsali
comutatorul @ Tn sus.

- Pentru a regla arcuirea suportului lombar in jos, apdsali comu-
tatorul @ in jos.

)e la comutatorul @scaunul se regleazd in sus/jos gi in fa!6/spate, iar
F la comutatorul @ se deplaseazd spdtarul scaunului in fald 9i in spate.

ATENTIE!

o Reglarea scaunului conducitorului se face numai c6nd autove-
hiculul stationeazi - pericol de accidentare!
. Atenfie la reglarea scaunelor! Prin reglSri necontrolate sau
rEatente se pot produce accidentiri.
. Deoarece scaunele se pot regla gi cdnd contactul este luat
{c6nd cheia este scoasi din contact), in autovehicul nu trebuie sd
tim6ni niciodati copii nesupravegheali.
o in timpul deplasdrii, spitarele nu trebuie sd fie inclinate prea
mult in spate, astfel incat partea de umir a centurii sd fie agezati
corespunzitor. Astfel este micAoratd eficienla centurii de sigurante

ffiffi tnaicalie
Dacd reglajul se intrerupe in timpul procesului de reglare, apdsati comu-
tatorul din nou in sensul dorit gi executali reglajul. I

Memorarea reglajelor

Fig.62 Scaunul
conducatorului:
Tastele pentru
memorare gi tasta SET

Memorarea reglajelor scaunului gi oglinzii pentru mersul
inainte

- Puneli contactul.

- Reglali scaunul > pagina 82.

- Reglali ambele oglinzi exterioare > pagina 79.

- Apdsatitasta SET @ = fig. 62.a sistemului airbag - pericol de rdnire!



Scaunele gi compartimentele de

- Apdsali una din tastele pentru memorare @ intr-un interval
de 10 secunde de la apdsarea tastei SET - se va emite un ton
de confirmare a efectudrii memordrii.

Memorarea reglaj ulu i og I i nzi lor exterioare pentru
deplasarea cu spatele*

- Puneli contactul.

- Aduceli comutatorul de reglare a oglinzilor exterioare in
poziliaR>pagina79.

- Selectali treapta de margarier.

- Reglali oglinda exterioard din dreapta in pozifia doritd

= pagina 79.

- Reglafi pozilia iniliald. Pozilia reglatd a oglinzilor laterale va fi
memoratd in memoria actuald.

Tastele de memorie

Memory pentru scaun oferd posibilitatea memorarii individuale a pozi.tiei

scaunului conducdtorului gi a oglinzilor exterioare. Fiecdreia din cele trei
taste de memorie @ + pagina 83, fig. 62 i se poate aloca un reglaj al
scaunului. Dupa apdsarea tastei respective @ scaunul gi oglinda exteri-
oard vor adopta pozilia memoratd pe tastd > pagina 85.

Funclia de urgenF
Puteli intrerupe oricAnd procesul de reglare apdsAnd oricare din tastele
scaunului conducdtorului.

WffiN lnoicalie
. La alocarea tastelor de memorare vd recomandim sd incepeti cu
prima tasti, 9i sd continuafi cu celelalte doue pentru fiecare conducdtor
nou care doregte se i9i memoreze reglajul.

. Fiecare noud memorare pe aceeagi taste, o va anula pe cea anteri-
oara.

. La fiecare noua memorare a poziliei scaunului gi oglinzilor exterioare
pentru deplasarea cu fa!a, trebuie sA memorali din nou gi pozilia.oglinzii

exterioare din dreapta pentru deplasarea cu spatele. I

Alocarea telecomenzii unei taste de memorare

Dupd memorarea reglajelor pentru scaun 9i oglinzi, aveli 10
secunde la dispozi[ie pentru a aloca telecomanda tastei de
memorie pe care ali efectuat reglajul.

- Scoateli cheia din contact.

- Apdsati tasta pentru descuierea autovehiculului = pagina 52,

Reglajele sunt memorate in tastele alese.

Pentru a putea apela de la telecomande reglajele memorate in Memory
trebuie sd alocali telecomanda unei taste de memorie.

O altd cheie cu telecomandi puteti procura de la unitdlile Skoda; pe

aceasta o puteti aloca altei taste de memorie.

ffi.M*s Inotcalte
. Dace telecomanda a fost alocate anterior unei taste de memorie, o

noua alocare o va anula pe cea veche.



. Dace alocali o telecomandd unei taste de memorie cereia ii este deja
alocatd o altd telecomandd, 9i in acest caz, vechea alocare se va anula.

. Alocarea unei telecomenzi unei taste de memorie se pistreazd totusi
fupd o noud alocare a scaunului 9i oglinzilor exterioare. I

Apelarea reglajelor pentru scaun gi oglindd

Reglajele memorate pot fi apelate atdt de la tastele de
memorie, cat gi de la telecomandd*.

Apelarea de la tastele de memorare

- Pentru a apela reglajele memorate, existd doud posibilitdli:

- Memory-apisare scurti: Apdsali scurt tasta de memorare

@ + pagina 83, fig. 62. Scaunul 9i oglinzile laterale vor
adopta automat pozilia memorat6 (acest lucru este valabil
numai pentru situalia c6nd contactul este pus gi viteza este
mai micd de 5 km/h).

- Memory-apisare indelungati: Apdsali 9i menlineli tasta de
memorare @ apdsatd, pAnd cdnd scaunul 9i oglinzile adoptd
pozi!iile memorate.

Apelarea de la telecomandi

- C6nd uga conducdtorului este inchisd gi contactul luat,
apdsali scurt tasta de descuiere de pe telecomandd
+ pagina 52 gi apoi deschideli uga conducdtorului.

- Scaunul gi oglinzile vor adopta poziliile memorate.

Apelarea reglajului oglinzilor exterioare pentru deplasarea
cu spatele*

- lnainte de selectarea treptei de margarier, rotili butonul pentru

reglarea oglinzilor exterioare , in pozilia R > pagina 79.

Oglinda revine la pozitia iniliald la depdgirea vitezei de 15 km/h sau dupa

scoaterea butonului din pozilia R.

Functia de urgenfd

Puteti intrerupe oricAnd procesul de reglare apds6nd oricare din tastele
scaunului conducAtorului. I



Tetierele

Fig.63 Reglarea
tetierei

Fig.64 Scoaterea
tetierei

Reglali tetierele astfel inc6t marginea de sus a tetierei sd se afle
la aceeagi indllime cu partea cea mai de sus a capului dvs.

Reglarea tetierei pe inSllime I
- Cuprindeli tetiera cu ambele m6ini de pdrlile laterale gi I

impingeli in sensul indicat de sigeatd > fig. 63 in sus sau -- |jos. I
I

- Dacd dorili sd deplasali in jos tetiera scaunului din fald, I
trebuie sd apdsati tasta de siguranld + fig. 64" I

I
- Dacd dorifi s6 reglali tetiera din spate in pozilie inferioard. I

trebuie sd apdsali tasta de siguranfd. 
I
I

Reglarea inclinirii 
I

- Prin reglarea inclindrii tetierei puteli stabili o pozilie relaxan= |
pentru capul dumneavoastrd = fig. 63. Prin reglarea tetiere I

se mdregte confortul in timpul deplasdrii. 
I

Montarea gi demontarea tetierei 
I

- Trage,ti tetiera din spdtarul scaunului pdnd la Iimitd (la tetieree 
I

din spate este necesard rabatarea spdtarului scaunului in 
Ifa!a). 
i

- Apdsali tasta de siguranld in sensul s5getii + fig. 64 gi

scoateli tetiera.

- Pentru remontare, introduceti tetiera in spdtar pAnd c6nd tasta
de siguranld se blocheazd cu zgomot.

Tetierele scaunelor din fald se pot regla in inallime gi ca inclinare.
Tetierele laterale din spate se pot regla numai pe indlfime. Tetiera
scaunului central din spate* se poate regla in doud pozitii.

Tetierele trebuie sa fie reglate astfel incAt sd corespundi indltimii corpulL
persoanei de pe scaun, Tetierele reglate corect ofera impreune cu centL-
rile de siguranJd o proteclie eficientd > pagina 181. >



Eiierele active*
sr-unele din fat6 pot fi echipate cu tetiere active, care protejeazd mai
efrcient coloana vertebrald a pasagerilor in zona gAtului, in cazul coliziu-
l*or din soate.

ATENTIE!

. Tetierele trebuie si fie reglate corect pentru a oferi protectie
raximi in cazul unui accident.
e Nu circulafi cu tetierele demontate - pericol de accidentaret
c Cind pe locurile din spate se afli pasageri, tetierele din spate
r tsebuie sa se afle in inferioa16. I

krcilzirea scaunelor din fatd*

Fig.65 Tabloul de
bord: Regulator rotativ
pentru incelzirea scau-
nelor din fate

Perna gi spdtarul scaunelor din fald se pot incdlzi cAnd contactul
esle pus.

Scaunele din fafi

- Prin rotirea regulatorului + fig. 65 puteli porni gi regla incdl-
zirea scaunului conducdtorului sau al pasagerului din dreapta.

- Pentru oprirea inc6lzirii, rotili regulatorul in pozilia ,,0".

/il\tr' Atentie!
. Pentru a nu deteriora elementele de incdlzire, nu vd urcati cu picio-

arele (genunchii) pe scaune.

o Nu spdlati scaunele cu apd + pagina241.

a=,)
I t I tnuicatie
o incdlzirea scaunelor trebuie pornitd numai in timpul funcliondrii
motorului. Acest sistem de incdlzire solicitd considerabil capacitatea bate-
flet.

r Cdnd tensiunea la bord scade, incdlzirea scaunelor va fi intreruptd
automat pentru a asigura necesarul de energie electricd motorului. t

==t*a6*-$fu;



Scaunele din spate

Plierea scaunelor din spate

Pentru mdrirea portbagajului, scaunele din spate pot fi rabatate
in fa!d, resp. bancheta din spate poate fi scoasd. La autovehicu-
lele cu banchetd seclionatd* cele doud parli ale banchetei se pot
plia individual.

Plierea scaunelor din spate

- Pentru a evita deteriordrile, inainte de plierea scaunelor din
spate, spdtarele scaunelor din fa!6 trebuie reglate astfel incdt
sd nu poatd fi deteriorate la plierea scaunelor din spate.

- Ridicali bancheta din spate in sensul segelii @ 9i rabatali-o
in fald conform sdgelii @) - fig. 66

- Apdsali butonul de deblocare @ 9i pliali spdtarul scaunului
din spate > fig. 67.

Dacd scaunele din fatA sunt impinse prea in spate, vd recomanddm sd
scoateti tetierele inainte de plierea spdtarelor scaunelor din spate. Depo-
zitali tetierele scoase, astfel incdt sd le ferili de deteriordri 9i murddrire.
Luali in considerare indicatiile + pagina g0, ,,incdrcarea portbagajului". I

Fig.66 Plierea
banchetei din spate

Fig.67 Deblocarea
spdtarului



Readucerea scaunelor din spate la pozi(ia initiald

Fig. 68 Blocarea
spdtarului

ikducerea scaunelor din spate la pozilia iniliali

- Montali tetierele cdnd spdtarul este parlial ridicat.

* Aduceli centura de siguranld laterald din spate @ in spatele
rnarginii capitonajului lateral > fig. 68.

- Apoi ridicali spdtarul, pdnd la blocarea butonului de blocare -
verificali trdgdnd de spdtar.

- Asigurali-vd cd punctul de culoare rogie @ este acoperit

= pagina BB, fig. 67.

- Aducerea banchetei din spate in pozilia iniliald.

Demontarea banchetei din spate

Fig.69 Demontarea
banchetei din spate

/i\ nrexlet
o Dupd replierea spdtarului gi a banchetei, incuietorile centurilor
de siguranli gi centurile trebuie sa se giseasci la locurile lor -
trebuie si poati fi folosite.
o Spitarele trebuie sd fie bine fixate pentru ca la frdniri brugte,
obiectele si nu ajungi din spaliul de bagaje in fale pericol de acci-
dentare.
. Atenfie ca spitarele scaunelor sd fie bine fixate. Numai astfel
centura de siguranld in trei puncte a locului din centru spate igi
poate indeplini funclia de proteclie.
o inainte de a ridica spdtarul scaunului in pozilia inifiali, agezali
centura de siguranld in spatele marginii capitonajului lateral.
Centura de siguranti nu trebuie si fie prinsi intre capitonajul
lateral si scaunului, deoarece se poate deteriora. I



La autovehiculele cu banchetd seclionatd*, portbagajul se poate
mdri gi mai mult, prin demontarea banchetei.

Demontare

- Rabatali bancheta in fald.

- apdsali mdnerul de sirmd in sensul sdgelii > pagina 89,
fig. 69 9i scoateli bancheta din suport.

Montare

- Apdsali mAnerul de sdrmd in sensul sdgelii 9i agezali
bancheta in suport.

- Rabatali bancheta in pozilia initiald. r

Gotiera scaunelor din spate*

Fig.70 Scaunele din
spate: Cotiera

- Cotiera poate fi pliatd in jos tr6g6nd de curelugd > fig. 70. I

Pedalele

ln vederea aclionerii in siguranld a pedalelor, utilizati numai covorase
pentru picioare din programul de accesorii originale Skoda.

Aclionarea pedalelor nu trebuie lngreunati in nici un fell

incircarea portbagajului

incdrcarea portbagajului

ln interesul pdstrdrii unor proprietSli de deplasare optime,
respectati urmdtoarele:

- Distribuili greutatea cdt mai uniform posibil.

I arerlrer
o Defectiunile la instalatia de frAnare pot fi remarcate printr-o
cursi mai mare a pedalei.

o in zona pedalelor nu trebuie si se gdseasci covorage sau alte
preguri, astfel incdt pedalele sd poati fi aclionate pdni la limiti 9i
si poatd reveni la pozitla iniliali - pericol de accident!
. De aceea, pe podea nu trebuie sd se giseasci alte obiecte care
ar putea aluneca sub pedale. in aceasti situafie nu veli mai putea
ambreia, frina sau accelera - pericol de accidentl r



- Obiectele mai grele trebuie amplasate in fala.

- Fixali bagajele de inelele de prindere sau cu plasa de
siguranld* > pagina 92.

1. cazul producerii unui accident, obiectele mici 9i ugoare vor dezvolta o

*'ergie cineticd at6t de mare, incdt vor putea produce accidenteri grave

rasagerilor. Valoarea energiei cinetice depinde in principal de viteza de
€plasare a autovehiculului gi de masa bagajelor. Viteza autovehiculului
mnstituie insd orincioalul factor.

=xemplu: 
Un obiect neasigurat, cu o greutate de 4,5 kg dezvoltd in cazul

"nei coliziuni frontale la viteza de 50 km/h, o energie care corespunde
rasei sale inmullitd cu 20. Adicd, obiectul va lovi pasagerul cu cca. 90 kg.

rE puteli imagina ce rdni poate provoca un astfel de obiectin momentul
rr care este Droiectat orin autovehicul.

1\ erer'r1rer
. Obiectele trebuie depozitate intotdeauna in portbagai 9i trebuie
fixate de inelele de prindere.

e Obiectele libere din habitaclu pot fi proiectate in fald in timpul
unor manevre brugte sau in cazul producerii unui accident, lovind
S rdnind pasagerii. Acest pericol cregte 9i mai mult cdnd aceste
obiecte proiectate intdlnesc un airbag declangat. Obiectele astfel
F.oiectate pot renii pasagerii - pericol de moarte.
I Atentie! - la transportarea obiectelor grele, caracteristicile de
&plasare se modifici prin modificarea centrului de greutate.
Adaptali viteza gi maniera de conducere.
I incircdtura trebuie depozitatd astfel incAt la o frinare bruscd
rbiectele si nu alunece - pericol de accidentare!
. Nu ve deplasali niciodati cu capacul portbagajului intredeschis
sau deschis complet - pericol de intoxicare cu gaze de egapament!

I nreNler continuare

. Nu depdgiti in nici un caz sarcina permisd pe punli, sau greu-
tatea totali a autovehiculului - pericol de accident!
. Nu transportati persoane in portbagaj!

@ ntenliel
Atenlie! - prin frecarea obiectelor de lunetd se poate distruge grila de

incdlzire.

f:T:)
[0 | tnuicalie
Presiunea din pneuri trebuie adaptatd in functie de incdrcdturd
> pagina 265, fig. 199. r

';===.:2ffiV,ffi!;!;{di*it;i!;F.!, 
yiilii!.ii;i;Eiiii;; $;;iH,#;;itf#11



Inelele de prindere

Fig.71 Portbagajul:
Inelele de prindere
(Octavia)

Fig.72 Portbagajul:
Inelele de orindere
(Combi)

Pe pd(ile laterale ale portbagajului se gesesc inele pentru fixarea baga-

Jelor.

in aceste inele se poate fixa 9i o plasS de siguranfd* pentru asigurarea
obiectelor mici.

Plasa de siguranfd. este amplasatd impreune cu manualul de utilizare
sub podeaua falsd a portbagajului, in spatele rotii de rezervd.

WW tnol""1i"
La autovehiculele Octavia, inelele de prindere din fale sus se gdsesc sub
spatarul banchetei din spate = fig. 71. I

2\ ereqrer
. Bagajele trebule astfel transportate incat si nu se poati deplasa
in timpul mersului gi la frAniri,
o Daci obiectele sau bagaJele sunt fixate de inelele de prindere cu
aJutorul unor benzl necorespunzitoare sau deterlorate, ln cazul
unor manevr€ brugte de frAnare sau accidente, acestea pot
provoca renirl pasagerllor. Pentru a lmpiedlca prolectarea in fati a
obiectelor sau bagaJelor, folositi lntotdeauna benzi corespun-
zetoare pentru



Tipuri de plase de siguranld - Program Octavia*

Fig.73 Plasa de
siguranli: Buzunar
transversal

Fig.74 Plasa de
siguranli: Buzunar
longitudinal

Exemple de fixare a plasei: buzunar transversal > fig. 73 9i buzunar
tongitudinal = fig.74.

Plasa de siguranle este amplasatd impreund cu manualul de utilizare sub
podeaua falsd a portbagajului, in spatele rolii de rezervd.

A rreruler
Plasa poate susline o greutate de pini la 1,5 kg. Plasa nu poate
sustine obiecte mai grele - pericol de accidentare 9i de deteriorare
a plasei!

@ etenlier
Nu ageza{i in plasd obiecte ascu{ite - pericol de deteriorare a plasei. I



Tipuri de plase de sigurantd - Program Combi*

Fig.75 Plasa de
siguranla: Buzunar

Fig. 76 Plasa de
siguranli: lmpA4irea
portbagajului

Exemple de fixare a plasei: buzunar + fig. 75 gi impd4irea portbagajului
+ fig. 76.

Plasa de sigurantd este amplasatS impreund cu manualul de utilizare sub
podeaua false a portbagajului, in spatele rolii de rezervd.

A rreuler
Plasa poate sustine o greutate de pdni la 1,5 kg. Plasa nu poate
susline obiecte mai grele - pericol de accidentare gi de deteriorare
a plaseil

@ atengiel
Nu agezali in plasd obiecte asculite pericol de deteriorare a plasei. I

Cidig dublu rabatabil* (Octavia)

Fig.77 Portbagajul:
Carligul dublu rabatabil

in funclie de echiparea autovehiculului, pe una sau pe ambele pArti ale
portbagajului se gdsegte un cdrlig dublu rabatabil pentru suslinerea baga-
jelor mai mici, de ex. genli g.a. => fig. 77.



\'nbele cdrlige pot sustine bagaje in greutate de maxim 5 kg. r

Cdrliguldublu (Combi)

Fig.78 Portbagajul:
Carligul rabatabil

t ambele p6(i ale portbagajului se gasesc carlige rabatabile pentru
irerea bagajelor, de ex. genli g.a. + fig. 78.

-ligul poate susline o geantd cu o greutate de pane la 10 kg. I

Fixarea podelei false a portbagajului

Fig.79 Portbagajul:
Fixarea podelei false a
portbagaiului (Octavia)

Fig.80 Portbagajul:
Fixarea podelei false a
portbagajului (Combi)

Podeaua falsd a portbagajului este prevdzutd cu o curelugi (Octavia),
resp cu un carlig (Combi). Puteli fixa podeaua falsd a portbagajului, de ex.
pentru a avea acces la roata de rezervd, de cdrligul raftului din portbagaj )



Scaunele

(Octavia) = fig. 79, resp. de marginea capacului portbagajului (Combi)

> fig. 80. r

Plasa pentru bagaje* (Octavia)

Fig.81 Portbagajul:
Plasa pentru bagaje

Plasa pentru bagaje este prevdzutd pentru transportul obiectelor mai
u9oare.

A rrenlrer
. Plasa pentru bagaje poate susline o greutate de maxim 1,5 kg.
Plasa nu poate susline obiecte mai grele - pericol de accidentare!
r in plasd nu trebuie depozitate obiecte ascutite care pot dete.
riora plasa. r

Masca de proteclie a portbagajului* (Octavia)

Raftul din poftbagaj, din spatele tetierelor poate fifolosit
pentru depozitarea obiectelor ugoare gi moi.

Fig.82 Demontarea
raftului din portbagaj

Dacd dorili sd transportali obiecte voluminoase, raftul din port-
bagaj se poate demonta.

- Desprindeli benzile de suslinere de pe hayon @ + fig. 82.

- Agezali raftul pe ghidajele laterale.

- Scoateli raftul din suportul @ orizontal in spate.

- La montare impingeli mai int6i raftul Tn suportul @ gi apoi
prinde{i benzile de sus[inere @ de hayon.

Raftu|demontatpoatefidepozitatinspate|escaune|ordinspate'>



Pe raftul din portbagaj nu trebuie depozitate obiecte care pot pune
in pericol integritatea pasagerilor in cazul unei frAniri brugte sau al

@ rtenliel
tenlie - prin frecarea obiectelor de lunetd se poate distruge grila de

irtcdlzire.

5l tnoicatie
ta deschiderea hayonului, raftul din portbagaj se va ridica impreun6 cu
rcesta. r

Fig.84 Portbagajul:
Demontarea megtii de
protectie a portbaga-
jului

Desfacerea

- Trageli raftul din portbagaj pand la limitd in sensul indicat @
in pozilia asiguratd + fig. 83.

St16ngerea

- Apdsali masca in zona elementelor de prindere in sensul
sdgelii @, masca se ruleazd automat.

Demontare

- La transportarea bagajelor voluminoase, raftul se poate
demonta. Apdsali cursorul din lateral in sensul sdgelii @ 9i
scoateli masca in sensul sdge[ii @ > Rg. Ba.

I arenper
Pe masca de proteclie a portbagajului nu este permisd agezarea
obiectelor.

Fig.83 Portbagajul:
Raftul din portbagaj



@ atenliet
Atenlie - prin frecarea obiectelor de lunetd se poate distruge grila de
incSlzire. r

Peretele despirlitor (Combi)*

Utilizarea in spatele banchetei

Fig.85 Rabatarea
capacului comparti-
mentului de depozitare

Fig.86 Desfacerea
peretelui despArtitor

Desfacerea

- Rabata[i capacul in spatele scaunelor din spate > fig. 85.

- Trageli peretele de cureluga @ din carcase @ in direclia
suporturilor @ > fig. 85.

- Introduceli bara transversalS in locagurile @ gi apasali bara
in fa!a.

- in acelagi mod fixali bara pe partea cealalt6 a autovehiculului.
locagul@.

- Trageli capacul compartimentului in jos.

Striingerea

- Rabatali capacul in spatele scaunelor din spate > fig. g5.



Trageli bara in spate din suporturile din plafon, mai intAi pe o
parte, apoi pe partea cealaltd, gi scoate{i-o din suporturi @
> pagina 98, fig. 86.

Suslineli bara transversald astfel incAt peretele sd se poatd
rula incet gi fdri sd se deterioreze, in car:casd @.

Trageli capacul compartimentului in jos.

k= dorili sd utiliza{i tot portbagajul, puteli demonta raftul din portbagaj

= :agina 97, fig. 83.

Utilizarea in spatele scaunelor din fatd

Fig.87 Desfacerea
peretelui despirtitor

Desfacerea

- Rabatali scaunele din spate in fald > pagina 88,

- Trageli plasa de cureluga @ din carcasa @ > fig. eZ.

- Introduceli bara transversald in locagul @ p" o parte 9i
apdsali bara ?n fa!d.

- in acelagi mod fixali bara pe partea cealaltd a autovehiculului,
locagul@.

Stringerea

- Trageli bara in spate din suporturile din plafon, mai intAi pe o
parte, apoi pe partea cealaltS, gi scoateji-o din suporturi @
= fig. 87.

e Asigurali-vi ci bara transversala se gdsegte in locagurile
. Atenlie ca spdtarele scaunelor si fie bine fixate. Numai astfel
Etntura de siguranfi in trei puncte a locului din centru spate igi



Scaunele mentele de depozitare

Sustineli bara transversald astfel inc6t peretble sd se poatd
rula incet gi fdrd sa se deterioreze, in carcasd @.

Rabatati scaunele in pozitia initiald.

Montarea 9i demontarea carcasei peretelui despdrlitor

Fig.88 Scaunele din
spate: Carcasa pere-
telui despe4itor

Demontare

- Rabatali scaunele din spate in fald > pagina BB

- Deschideli uga dreapta spate.

- impingeli carcasa peretelui despa(itor @ > fig. 88 in sensul
segelii @ gi scoateli-o din spdtarul scaunelor din spate in
sensul sagelii @).

Montare

- Introduceli elementele carcasei in locagurile din spdtarul
scaunelor din soate.

- impingeli carcasa contrar segeli @, p6nd la capat.

- Rabatali scaunele in pozilia iniliald. I

I nrer.rler
o Dupi replierea spitarului 9i a banchetei, incuietorile centurilor
de siguranli gi centurile trebuie si se giseasci la locurile lor-
trebuie si poate fi folosite.
o Spdtarele trebuie si fie bine fixate pentru ca la frindri brugte,
obiectele sd nu ajungd din spaliul de bagaje in fald pericol de acci-
dentare,
. Atenlie ca spetarele scaunelor sd fie bine fixate. Numai astfel
centura de siguranti in trei puncte a locului din centru spate igi
poate indeplini funclia de proteclie.
. Asigurati-ve cd bara transversalS se qdseste in locasurile (c)! I



Portbagajul exterior*

Descriere

Gdnd se transportd bagaje pe plafon, trebuie sd se respecte urmdtoarele:

. Pentru autovehicul a fost conceput un sistem special de portbagaje
ederioare. De aceea, trebuie sd utilizali numai portbagajul exterior
mmercializat de Skoda Auto.

r Suportul principal reprezinte baza unui sistem complet de portbagaje
ederioare Skoda. Pentru transportul bagajelor, bicicletelor, pldcilor de
*rrf, schiurilor gi bdrcilor sunt necesare, din motive de siguranld,
dbmente suplimentare pentru suporturi.

r Suportul principal al sistemului de portbagaje exterioare 9i celelalte
cornponente se pot obline de la unitdtile Skoda.

@ etenliel
. La montarea altor sisteme de suporturi bagaje sau la montarea neco-
espunzdtoare, deteriordrile provocate autovehiculului nu sunt acoperite

garaniie. C6nd se utilizeazd sistemul, respectati neapdrat instructiunile
de montare furnizate.

. La autovehiculele cu traoi electricd trebuie sa se aibd in vedere ca la
deschiderea trapei aceasta sd nu se loveascd de portbagajul de pe
rhfon.
. Atentie la deschiderea hayonului, ca acesta sd nu se loveascd de
i:agajele de pe plafon.

* tnoicalie privitoare la mediu
Dn cauza rezistenJei aerodinamice cregte consumul de carburant. De
aceea, dupd folosire, demontali portbagajul.

-.-t
[ 0l tndicatie
Dacd autovehiculul Combi nu este dotat din fabricalie cu balustradd pe
plafon, aceasta poate fi montatd ulterior la unitdJile autorizate. r

Punctele de fixare a portbagajului (Octavia)

Fig.89 Puncte de
fixare ale suportului
principal

Montarea

- Agezali picioarele de fixare ale portbagajului in punctele din
caroserie, astfel inc6t bolturile picioarelor sd intre Tn orificiile
din caroserie.

[E tnoicatie
. Respectali indicaliile de montare gi demontare din manualul de utili-
zate,

. Daca aveti intrebdri. adresati-vd unei unitdti autorizate.



. lmaginea nu este valabrle pentru autovehiculele Combi. I

Sarcina pe plafon

Distribuili incdrcdtura uniform pe portbagajul exterior. Sarcina maximi pe
plafon (inclusiv portbagajul) de 75 kg gi greutatea totali a autovehiculului
nu trebuie depdgite.

La folosirea suporturilorde bagaje pe plafon cu greutate redusS, nu se
poate exploata intreaga sarcind pe plafon. in aceste situatii, portbagajul
exterior trebuie incercat numai pdni la sarcinile specificate in
instructiunile de montare.

Suportul pentru biuturi

Suportul pentru bduturi din consola centrald fali

Fig.90 Consola
centrali fali: Suportul
pentru bduturi

ln addncituri puteli ageza doud recipiente de bduturi = fig. 90.

A nreruler
. Nu agezali biuturi fierbinli in suporturile pentru biuturi. CAnd
autovehiculul se pune in migcare, bduturile fierbinli se pot virsa -

pericol de opirire!
. Nu folositi recipiente din materiale casabile (de ex. po4elan,

in cazul unui accident vi

$..J Atentiet
In timpul deplasdrii, ldsali bduturile in suport, numai dacd nu sunt
deschise. La franare acestea se pot vdrsa gi pot deteriora autovehiculul. I

A arerulrer
a de pe plafon trebuie fixatd bine - pericol de acci-
dent!
. Nu este permisi depigirea sarcinii pe plafon, a sarcinii admise
pe punti 9i a greutAlii totale a autovehiculului - pericol de accident!
. La transportul pe plafonul autovehiculului a obiectelor grele,
respectiv cu suprafete mari, se modifice caracteristicile de depla-
sare, din cauza modificirii centrului de greutate, respectiv cregterii
coeficientului aerodinamic - pericol de accident! De aceea modul
de conducere 9i viteza trebuie -l



Suportul pentru biuturi din consola centrald spate* Suportul pentru biletele

Fig.91 Consola
centralA spate:
Suportul pentru bAuturi Fig.92 Parbrizul:

Suportul pentru bilelele

Apdsalicapaculinzona@+ fig. 91 -suportul pentru bduturi
rese.

Trageli suportul p6nd la limitd.

Reglali suportul pentru bduturi deplasAnd placa de siguranld

@

Suportul pentru bilelele servegte de ex. la flxarea biletelor de parcare.

lnainte de inceperea deplasdrii biletul de parcare trebuie indepirtat,
pentru a nu obstructiona vizibilitatea conducdtorului. r

. Nu introduceli bduturi fierbinfi in suport, dacd autovehiculul
este in migcare. S-ar putea vdrsa - pericol de op6rire!
. Nu folosili recipiente din materiale casabile (de ex. portplan,
silicli). In cazul unui accident vi puteti rini. r



Scrumiera

Scrumiera fati

Fig.93 Consola
centralA: Scrumiera
fa!i

Deschiderea scrum ierei

- Apdsali pe partea inferioa16 a capacului scrumierei - vezi
pozilia@=fig.93.

Scoaterea scrumierei

- Apdsali scrumiera in zona @, scrumiera iese afard 9i poate fi
scoasa.

lntroducerea scrumierei

- Introduceti scrumiera la loc Ai apdsa{i.

Scrumiera din spate - consola centrald inferioard

Fig.94 Consola
centralA inferioard:
Scrumiera spate

Deschiderea scrumierei

- Prindeli capacul scrumierei departeadejos@9i rabatali-l in
sensul sagelii = fig. 94.

Scoaterea scrumierei

- Prindeli scrumiera de mdnerul @ 9i trageli in sus.

Introducerea scrumierei

- Introduceli scrumiera la loc ai apdsali.

Nu introduceli in scrumierd obiecte inflamabile - pericol de
incendiu! r



Scrumiera din spate - consola centrald superioard*

Fig.95 Consola
centrald superioara:
Scrumiera soate

Ileschiderea scrum ierei

- Apdsali pe partea superioard a capacului scrumierei in zona

@ > ris. 95.

Scoaterea scrumierei

- Apdsali capacul scrumierei ugor pAnd la limitd, in jos.

- Prindeli scrumiera de capacul @ gi scoateti-o.

lntroducerea scrumierei

- Introduceli scrumiera la loc Ai apdsali.

Pe partea interioard a capacului scrumierei se gdsegte un suport pentru
panare.

,A arer.rTret

Nu introduceli in scrumierd obiecte inflamabile - pericol de
incendiu! I

introduceli in scrumieri obiecte inflamabile - pericol de



Bricheta*, Priza

Bricheta

Priza brichetei poate fi utilizatd gi pentru alte aparate elec-
trice.

Fig.96 Consola
centrale: Bricheta

- Introduceli gtecdrul aparatului electric in priza brichetei.

Priza de 12 Volt din portbagaj poate fi utilizatd pentru conectarea acces-
oriilor electrice cu o putere de pdnd la 180 Watt

A erenler
. Atenlie la folosirea brichetei! Neglijenla 9i utilizarea incorectd a

brichetei poate provoca arsuri.
. Bricheta gi priza functioneaze gi cu contactul motor luat,
respectiv cu cheia scoasi din contact. Nu lisati copii nesupra-

in interiorul autovehiculului.

@ etenliel
Pentru evitarea deteriordrilor prizei, folosili numai gtecdre corespun-
zdtoare prizei.

[nB tnoicatie
o Cind motorul nu este pornit 9i sunt conectati consumatori elec-
trici, bateria autovehiculului se descarci - pericol de descdrcare a

baterieil
. Indicalii suplimentare + pagina 271, ,,Accesoriile, piesele de schimb
gi modificirile tehnice". r

Utilizarea brichetei

- Apdsa{i capitul brichetei induntru

- Agteptali pdnd cdnd bricheta sare

- Luali-o gi aprindeli ligara.

- Introduceli bricheta la loc.

Utilizarea prizei

- Scnafeli hrinhale afari

+ fig. 96.

singurd afard.



din portbagaj (Combi)

Fig.97 Portbagajul:
Priza

- Deschideli capacul prizei = fig. 97.

- Introduceli figa aparatului electric in priza brichetei.

Mnaa poate fi folositd numai pentru conectarea accesoriilor electrice apro-
U!@. cu o putere de p6nd la 180 Watt. C6nd motorul nu funcfioneazd,
il@fia se descarce.

Slrnil valabile aceleagi observalii ca la = pagina 106.

lrnr![ca{ii suplimentare = pagina2Tl,,,Accesoriile, piesele de schimb gi

'm.mdifi 
cdrile teh nice". r

Com parti mentele de depozitare

Prezentare generald

in autovehiculul dvs. se gdsesc urmdtoarele compartimente:

Torpedoul de pe partea pasagerului din dreapta + pagina 108

Compartimentul de depozitare de pe partea

conducetorului

Compartimentul de depozitare din tabloul de
bord

ffT[",X'l""rl 
de depozitare din consola cen- + pagina 110

Compartimentul pentru ochelari* + pagina 111

Compartimentul de depozitare din ugile din fald = pagina 111

Sertarul de sub scaunul pasagerului din dre- => pagina 112
apta*

Cotiera scaunelor din fala cu compartiment de -; pagina 112

depozitare*

Compartimentul de depozitare in consola cen- = pagina 113

trald din soate*

=+ pagina 109

= pagina 1'10

:+ pagina 'l1rl

+ pagina 115

+ pagina '116

= pagina'117

.+ pagina 117

Spatar cu deschidere pentru $chiuri*

Sacul pentru schiuri"

Compartimentul lateral*

Compartimentul din spatele scaunelor din
spate (Combi)

Carligele pentru haine*



A ereruFel
o Nu agezali obiecte pe bord. Aceste obiecte pot fi proiectate in
interiorul autovehiculului in timpul deplasirii (accelerare, viraje) 9i
vi pot distrage atentia de la desfigurarea traficului - pericol de
accident!
. Asigurati-va, ci in timpul mersului, obiectele din consola
centrali sau din alte compartimente, nu pot ajunge in zona picioa-
relor conducitorului. in aceasti situalie nu vefi mai putea ambreia,
frina sau accelera - pericol de accident! I

- Rabatali capacul torpedoului in sus p6nd se fixeazd cu
zgomot.

Pe partea interioara a capacului se gesegte un suport pentru pix gi bloc de

notite.

/i\ nrenTrer
. Din motive de siguran!6, compartimentul de depozitare trebuie
si fie inchis in timpul mersului.

o in timpul mersului, este interzisi utilizarea suportului pentru
biuturi. r

Torpedoul de pe partea pasagerului din dreapta

Fig.98 Tabloul de
bord: Torpedoul de pe
partea pasagerului din
dreapta

inchiderea gi deschiderea torpedoului de pe partea
pasagerului din dreapta

- Apdsali manerul capacului + fig. 98 - capacul se deschide in
jos-



Ricirea compartimentului de depozitare de pe partea
pasagerului din dreapta:*

lta autovehiculele cu instala{ie de climatizare, comparti-
rrentul de depozitare este prevdzut cu posibilitate de
rhcire.

Torpedoul:

- Pornili, respectiv oprili rdcirea de la intrerupdtorul - fig. 99.

EEnd admisia cu aer este deschisd iar instalalia de climatizare este opritd,
in" compartiment este admis aer proaspdt de afard, sau aer din interiorul
a.fiovehiculului.

R.icirea compartimentului de depozitare se poate face numai cAnd clima-
Earea este pornitd. Cdnd este pornite instalatia de incdlzire sau cAnd nu
areti nevoie de rdcirea compartimentului de depozitare, vd sfdtuim sd
:od_ti recirea (acoperili orificiul). I

Compartimentul de depozitare de pe partea
conducdtorului

Fig. 100 Tabloul de
bord: Compartimentul
de depozitare de pe
partea conducetorului

- Compartimentul se deschide prin ridicarea mdnerului 9i raba-
tarea in sensul sdgelii > fig. 100.

A erenrTrer

Din motive de siguran!6, compartimentul de depozitare trebuie sd
fie inchis in timpul mersului. I

Fig.99
Rdcirea

.1::-:, .



Compartimentul de depozitare din tabloul de bord

Fig. 101 Tabloul de
bord: Compartiment de
depozitare

- Apdsali pe centrul compartimentului + fig. 101 - capacul se
deschide.

Anumite modele de autovehicule sunt concepute fdrd capac.

Compartimentul de depozitare din consola centrali
fatd*

Fig.102 Consola
centrala fali: Comparti-
ment de deDozitare

- Apdsali in partea inferioard a capacului compartimentului, in
zona @ =fig.1O2- capacul se deschide.

A arer.rper
. Acest compartiment nu line loc de scrumierd 9i nu poate fi
folosit in acest scop - pericol de incendiu!
o Din motive de sigurantd, compartimentul de depozitare trebuie
sd fie inchis in timpul mersului.
. Nu agezali in acest compartiment obiecte inflamabile sau termo-
sensibile (de ex. brichete, spray-uri, bduturi carbogazoase). I

Acest compartiment nu fine loc de scrumierA gi nu poate fi folosit



Compartimentul pentru ochelari* Compartimentul de depozitare din ugile din fatd

Fig.103 Plafonul:
Compartimentul pentru
ochelari

Fig. 104 Comparti-
mentul de depozitare
din ugile din fati

- Apdsali capacul compartimentului, compartimentul se va
deschide = fiq. 103.

in zona @ a compartimentului din ugile din fald se gdsegte un suport
oentru sticle.

A aretlTrer
Pentru a nu limita spatiul de desfacere a airbag-ului lateral, utilizati
zona @ = fig. 104 a compartimentului de depozitare numai pentru
depozitarea obiectelor care nu ies in afard. r

tlt motive de siguranld, compartimentul de depozitare trebuie sd
lb inchis in timpul mersului. I



Sertarul de sub scaunul pasagerului din dreapta*

Fig.105 Scaunul pasa-
gerului dreapta:
Compartiment de depo-
zitare

Compartimentul de depozitare este prevdzut pentru depozitarea
obiectelor mici, cu o greutate p6nd in 1,5 kg.

- Pentru deschiderea capacului, apdsali pe incuietoare gi

trageli capacul > fig. 105.

- Pentru inchiderea capacului, apdsali pe incuietoare 9i apdsali
capacul. r

Cotiera scaunelor din fatd cu compartiment de
depozitare*

Cotiera se poate regla in indl,time 9i in lungime.



Deschiderea compartimentului de depozitare

- Deschideli capacul cotierei in sensul sdgelii + pagina 112,
fig.106.

ichiderea com partimentu lui

- Deschideli capacul p6nd la limitS, numai dupd aceea il puteli
inchide.

lglarea pe inillime

- Rabatali mai intSi capacul in jos gi apoi ridicaliJ in sensul
sdgelii in una din cele patru pozilii.

ilglarea pe lungime

- impingeli capacul in pozilia doritd.

Dschiderea admisiei cu aer

- Trageli incuietoarea in sus in pozitia @ > pagina 112,
fig.107.

lchiderea admisiei cu aer

- impingefi incuietoarea @ pane la limitd in jos.

n|J.a antovehiculele echipate cu instalatie de climatizare, compartimentul
d prevezut cu o gurd de aer pentru aerul cald.

Gh admisia aerului este deschisd, in compartiment intre aer cu aceeagi
Siperaturd ca a aerului admis prin gurile de ventilalie.

ia aerului in compartimentul de depozitare depinde de reglajul regu-
pentru distribufia aerului in pozilia H. in aceastd pozilie, Tn

Compartimentul poate fi utilizat de ex. pentru climatizarea unei bduturi.

Cdnd admisia aerului in compartiment este inchisA, capacul trebuie
sd fie inchis.

eia
Et3 Indicalie
inainte de aclionarea frdnei de stalionare, ridicali capacul cotierei in sus
pdnd Ia limitd. I

Gompartimentul de depozitare in consola centrale din
spate*

Fig.108 Consola
centralA spate:
Compartiment de depo-
zitare

Compartimentul de depozitare este prevdzut cu interior demon-
tabil.

- Deschideli compartimentul trdgdnd de marginea de jos @ in
sensul sdgelii > fig. 108.

intrd cantitatea maximi de aer (in funcfie gi de turatia venti-

ffiWM



A erenler
Acest compartiment nu fine loc de scrumierd 9i nu poate fi folosit
in acest scop - pericol de incendiu! r

Spitarul cu deschidere pentru schiuri*

Fig. 109 Scaunele din
spale: Manerul capa-
cului

Fig.110 Portbagajul:
Tasta de deblocare

Dupd rabatarea cotierei gi a capacului, in spdtarul scaunului se
va forma o deschidere prin care se pot introduce obiecte lungi, de
ex. schiurile. Cotiera 9i capacul se pot actiona din interiorul auto-
vehiculului sau din portbagaj.

Deschiderea din interiorul habitaclului

- Pliali cotiera trdgand de curelugd > pagina 90, fig. 70.

- Trageli mdnerul p6nd la limiti in sus 9i rabatali capacul in jos

= fig. 109.

Deschiderea din portbagaj

- lmpingeti tasta de deblocare in jos @ + fig. 110 9i rabatali
capacul (cu cotiera) in fald.

inchiderea

- Rabatali capacul gi cotiera in sus, pAnd la limitd - capacul
trebuie sd se fixeze cu zoomot.



,Atenliel - cotierele trebuie sd fie intotdeauna bine fixate. Acest lucru il
'ecunoagteli dupd zona rogie de deasupra tastei de deblocare @. ta nu
rebuie sd fie vizibild din portbagaj. I

Sacul pentru schiuri*

Fig.111 Portbagajul:
Tasta de deblocare

Fig.112 Siguranla
sacului din butucul
centurii banchetei din
mijloc

Incircarea

- Deschidefi capacul portbagajului.

- impingeli tasta de deblocare in jos @ = fig. 111 9i rabatali
capacul (cu cotiera) in fald.

- Agezali sacul gol la gura de incdrcare astfel incAt capdtul cu
fermoar sd se afle in portbagaj.

- Introduceli obiectele prin portbagaj in sac + A
Asigurarea

- Introduceli centura de asigurare a sacului @ in elementul de
prindere al centurii de siguranld din mijloc spate @
= fig. 112.

- Agezali centura de asigurare in centru, intre cele doud legdturi-a
.:.: ;



- Trageli de capdtul liber al centurii de siguranld @.

Depozitarea

- Rabatali capacul gi cotiera in sus, p6nd la limit6 - capacul
trebuie si se fixeze cu zgomot. Acest lucru il recunoagteli
dupd zona rogie de deasupra tastei de deblocare @. ea nu

trebuie sd fie vizibild din portbagaj + pagina 11 5, fig. 111 .

- impdturiti sacul gol (uscat) cu grijd, agezali-l in portbagaj 9i
asigurali-l impotriva alunecdrii.

/i\ rrenTrer
o Dupi incircare sacul trebuie asigurat cu centura de fixare
. Centura de fixare trebuie si cuprindi obiectele.

. Atenlie ca centura se se afle in partea centrali intre cele doud
de

G lndicatie
o Schiurile trebuie introduse cu vdrful in fa!d, snowboard-urile gi betele
de schi cu v6rful in soate.

. Dace se gisesc mai multe perechi de schiuri in sac, legeturile lor
trebuie sd se afle la acelagi nivel.

. Nu impeturiti sacul dacd este ud. I

Compartimentul lateral*

Flg.113 Portbagajul:
Compartimentul lateral

- Compartimentul se poate deschide rotind incuietoarea in
sensul sdgelii.

ln acest compartiment se gesegte schimbdtorul de CD-uri*. r



Compartimentul din spatele scaunelor din spate
(Gombi)

Fig. 114 Demontarea
compartimentului

Demontare

- Scoateli masca de proteclie a portbagajului > pagina 97.

- Prindeli compartimentul cu ambele m6ini 9i trageli in sensul
sdgelii > fig. 114.

llontare

- Introduceli compartimentul in elementele de prindere.

- Montali la loc masca de proteclie a portbagajului

A ATENTIE! continuare

cazul producerii unui accident - pericol de r6nire! Din acest motiv,
compartimentul din partea din fa(5 a portbagajului trebuie si fie
acoperit intotdeauna. r

Gdrligele pentru haine*

Fig. 115 U9a din spate:
Carligele pentru haine

Deasupra ugilor din spate se gdsesc cArlige pentru haine + fig. 115

A nreruTrer
r Luali in considerare faptul cd prin agdlarea hainelor in aceste
cdrlige este impiedicati buna vizibilitate spre spate.
. ASeta$ numai haine ugoare care nu au in buzunare obiecte
grele sau teioase.Agezali in compartiment numai obiecte mici 9i ugoare, pdnd la o

greutate de 3 kg. Obiectele mai grele pot siri din compartiment in



2\ lreHlet continuare

o Nu folosili umerage pentru agdtarea hainelor, deoarece este
impiedicati buna funclionare a airbag-ului pentru cap*. r

l-.



Incilzirea gi instalafia de climatizare

lncilzirea

Manual de utilizare

Sisfemu/ de incdlzire livreazd aer cald in habitaclu incdl-
zindu4 in funclie de necesitd{i.

Fig. 116 incilzirea: Elementele de comanda

Reglarea temperaturii

- Rotili regulatorul rotativ @ = fig. 116 spre dreapta pentru a
miri temperatura.

- Rotiti regulatorul rotativ @ spre stdnga pentru a reduce
temoeratura.

Reglare ventilator

- Rotili comutatorul ventilatorului @ in una din poziliile 1 - 4,
pentru a porni ventilatorul.

- Rotili comutatorul ventilatorului @ in pozilia 0, pentru a opri
ventilatorul.

- Apdsa{i tasta @ peltru a activa recircularea aerului - Recir-
cularea aerului -; A.

Reglarea distribuliei aerului

- De la regulatorul @ reglali direclia curentului de aer
..> pagina 122.

incilzirea lunetei

- Apdsali tasta @. Informalii suplimentare > pagina 72, ,,incdl
zirea lunetei".

incSlzirea suplimentari

- Apdsati tasta @, pentru a porni sau opri direct incdlzirea
suplimentard (incSlzirea 9i ventilalia in stalionare). Informalii
suplimentare = pagina 134, ,,incSlzirea suplimentard (incdl-
zirea 9i ventilalia in stalionare)*".

Pentru ca instalalia de incdlzire gi ventilare sd funclioneze corespunzdtor,
prizele de aer din fala parbrizului nu trebuie sd fie acoperite de ghea{d,
zdpadi sau frunze.



Eficien{a incdlzirii depinde de temperatura lichidului de rdcire; capacitatea
maximd de incdlzire se atinge numai dupd ce motorul a ajuns la tempera-
tura de regim.

Pentru a evita aburirea geamurilor, ventilatorul trebuie sd fie pornit.

fllF)ll i lnoicatie
. La dezghetarea parbrizului 9i geamurilor laterale se folosegte intreaga
capacitate de incelzire. in zona picioarelor nu este admis aer cald. Acest
aspect poate fi inconfortabil.

. Aerul din habitaclu este evacuat prin fantele din spate, din portbagaj. r

Reglarea incdlzirii

Reglaje recomandate pentru elementele de comandd ale incilzirii:

Dezghelarea parbrizului 9i a geamurilor laterale
. Regulatorul rotativ @ =+ pagina 119, fig. '116 spre dreapta pAnd la

limitd

. Comutatorul @in pozilia 3

o Regulatorul distribuliei aerului @ in pozilia @
. Gurile de ventilalie 3 + pagina 122,fil. 117 deschise 9i indreptate
spre geamurile laterale

o Gurile de ventilalie 4 inchise

Menlinerea parbrizului 9i a geamurilor laterale neaburite

ln cazul in care geamurile se aburesc din cauza umidit6tii ridicate din aer
(de ex. in timpul ploii), vd recomanddm urmdtorul reglaj:

. Regulatorul rotativ @, dacd este necesar, in zona de incdlzire

. Comutatorul @ in pozifia 2 sau 3

o Regulatorul rotativ @ dupd necesiteli pe @ sau .9 sau in oricare
pozitie dintre cele doud simboluri

o Gurile de ventilalie 3 deschise 9i indreptate spre geamurile laterale

o Gurile de ventilalie 4 inchise

incilzirea rapidi a habitaclului
o Regulatorul rotativ @ spre dreapta pdnd la limitd

. Comutatorul @ in pozilia 3

I Regulatorul distribuliei aerului @in pozilia9.
r Gurile de ventilalie 3 9i 4 deschise

. Ve recomanddm sd apdsali tasta @ - recircularea aerului. in aceasti
pozi,tie Tnsd, geamurile se pot aburi.

incdlzirea plicutd a habitaclului

C6nd geamurile nu mai sunt aburite gi s-a atins temperatura dorita, vA

recomandim urmetorul reglaj:

r Regulatorul rotativ @ in pozilia doritd de incdlzire.

. Comutatorul @ in pozilia 2 sau 3

. Regulatorul distribuliei aerului @ in poziliagt
o Gurile de ventilajie 3 deschise

o Gurile de ventila{ie 4 inchise

. DacA parbrizul se aburegte din nou, reglati regulatorul @ pe una din
poziliile dintre simbolurile @ 9i &.

A nreruler
De aceea recircularea aerului nu trebuie si fie activati o perioadd
prea mare de timp. Aerul ,,consumat" poate determina aparilia
oboselii, poate reduce atenlia 9i eventual poate conduce la
aburirea geamurilor. Riscul producerii unui accident este mai mare.
Oprifi recircularea aerului cdnd observali ci geamurile incep si se
abureasci.



Admiterea aerului proaspdt - Aerisirea

O.r urmdtorul reglaj, prin gurile de ventilalie 3 gi 4 nu este admis aer

roaspdt incSlzit.

Recircularea aerului nu trebuie sd fie Dornite.

r Regulatorul rotativ @ + pagina 1 1 9, fig. 116 spre st6nga pAnd la

hnite

. Comutatorul @ in pozilia doritd

o Regulatorul distribuliei aerului @ in pozilia 5
r Gurile de ventilatie 3 9i 4 = pagina 122, fig. 1 1 7 deschise

Regulatorul @ poate fi reglat gi pe alte pozitie, la alegere. I

Recircularea aerului

Frin recircularea aerului, aerul din interiorul autovehicu-
tului este absorbit gi livrat inapoiin habitaclu.

Frin recircularea aerului se imoiedice admisia in habitaclu a
erului poluat, de ex. la traversarea unui tunel sau la un

arnbuteiaj.

Pornirea recirculirii aerului

- Apdsali ,"t6 [5] - lampa de control din tastd > pagina 119,

fig. 1'16 se aprinde.

Oprirea recirculirii aerului

- Apdsati din nou ,"116 [5] - lampa de control din tastd se
stinge.

C6nd regulatorul @ se aflS in pozilia @= pagina 119, fig. 116, recircu-
larea aerului este opritd automat. Prin apdsarea repetata a tastei [51
puteJi porni recircularea aerului gi in aceaste pozitie.

2\ rrenler
De aceea recircularea aerului nu trebuie si fie activatd o perioadi
prea mare de timp. Aerul ,,consumat" poate determina aparilia
oboselii, poate reduce atenlia 9i eventual poate conduce la
aburirea geamurilor. Riscul producerii unui accident este mai mare.
Oprili recircularea aerului c6nd observali cd geamurile incep si se
abureascd. I



t+lolo

Fig. 117 Gurile de ventilatie din fati

Gurile de ventilatie [nchiderea gurilor de ventilalie

- Rotili rotila verticald p6nd la pozilia finald.

Modificarea directiei curentului de aer

- Pentru modificarea curentului de aer pe inSllime deplasali
grilajul gurilor de ventilalie in sus sau in jos, cu ajutorul rotile
dispusd vertical.

- Pentru modificarea curentului de aer in plan orizontal, rotili
rotila dispusd orizontal, spre stAnga sau spre dreapta.

Admisia aerului prin fiecare gurd de ventilatie se regleazd de la regulatoru

@ + pagina 119, fig. 116. Gurile de ventilalie 3, 4 = fig. 117 9i 6
.+ fig. '118 se pot deschide gi inchide separat.

Gurile de ventilalie 6 sunt prevezute numai la autovehiculele cu consola
centralS inaltS.

Prin gurile de ventilalie deschise este admis aer incelzit sau rece, in
func{ie de pozi,tia regulatorului @ + pagina 119, fig. 116 9i de condiliile
climaterice.

@ mai"^1i.
Datoria gurilor de ventilalie 2 este aceea de a asigura o ventila{ie confor-
tabild a habitaclului, chiar 9i atunci cdnd gurile de ventilalie 4 sunt
inchise. r

Fig. 118 Gurile de ventilalie din spate

Deschiderea gurilor de ventilatie

- Rotiti rotila verticala (nu pAnd la pozilia finald).



Cf imatic* (instalatia de climatizare
semiautomati)

Descriere

Elimatic este o instala,tie combinatd de rdcire giincdlzire.
Ea permite in fiecare anotimp, o reglare optimd a tempe-
ffiurii aerului.

&scrierea Climatic
Flnctionarea ireprogabild a Climatic este importantd pentru siguranla

'fr,rnneavoastre gi pentru confortul in timpul deplasdrii.

hwalaJia de rdcire functioneazd numai c6nd tasta (AO = pagina 124,
,,i6 ttS @ este apdsatd gi se indeplinesc urm6toarele condilii:

r Motorul este pornit,

. Temperatura exterioard este peste +2 "C gi

o Comutatorul ventilatorului este pornit (poziJiile 1 - 4).

Gind instala,tia de rdcire este pornit6, in interiorul autovehiculului scade
Frperatura aerului 9i umiditatea. De aceea, la temperaturi exterioare ridi-
n*p gi umiditate mare in aer, confortul pasagerilor va cregte. in timpul
motimpurilor reci, se impiedicd aburirea geamurilor.

fficien!a incdlzirii depinde de temperatura lichidului de rdcire; capacitatea
maximd de incdlzire se atinge numai dupd ce motorul a ajuns la tempera-
illra de regim.

Fsrtru a mdri efectul de rScire, se poate selecta pentru scurt timp, recir-
nurarea aerului = A.
hl anumite situalii, prin gurile de ventilalie se poate livra aer cu o tempe-
nm.rrd de cca. 5 'C, cand instalatia de rdcire este pornitA. in conditii de
mnrsie neregulatd a aerului pe termen lung prin duze (in special in zona

picioarelor) 9i la diferen,te mari de temperature, de ex. la cobor6rea din
autovehicul, persoanele mai sensibile se pot imbolndvi de viroze respira-
torii.

Pentru ca instalalia de incdlzire gi rdcire sd funclioneze corespunzdtor,
prizele de aer din fala parbrizului nu trebuie sd fie acoperite de gheald,

zdoadd sau frunze.

Dup6 pornirea instala,tiei de rdcire se poate forma condens pe condensa-
torul instalaliei de climatizare, sub autovehicul formdndu-se o micd baltd.
Acest lucru este normal gi nu trebuie sd vd ingrijoreze!

{]El tnaicalie
. Ve recomanddm sd nu fumali in timpul funcliondrii climatizdrii, deoa-
rece fumul se va depune pe condensatorul instalatiei de climatizare. Acest
lucru determind apariJia mirosurilor nepldcute in timpul functiondrii clima-
tizdrii, inlocuirea condensatorului fiind o operaliune indelungatd 9i
costisitoare. r

A nrer.rlret
. Pentru desfdgurarea in siguranti a traficului este important ca
parbrizul gi geamurile autovehiculului sd nu fie acoperite de
gheafd, zdpadd sau sd nu fie aburite. Utilizarea corespunzdtoare a
elementelor de comandd ale instalaliei de incdlzire gi ventilare,
precum 9i ale dezaburirii sau dezghefdrii geamurilor trebuie sd vd
fie cunoscutd.
. De aceea recircularea aerului nu trebuie sd fie activatd o peri-
oadd prea mare de timp. Aerul ,,consumat" poate determina
aparilia oboselii, poate reduce atenlia gi eventual poate conduce la
aburirea geamurilor. Riscul producerii unui accident este mai mare.
Oprili recircularea aerului cdnd observali cd geamurile incep si se
abureascd,

,;;;:;!;iii!,;lEi iiii!ii;ii:t;{i;;i; t+?;i;iii;+;!i;;i:ii



Utilizarea

Fig. 119 Climatic: Elementele de comandi

Reglarea temperaturii

- Rotiti regulatorul rotativ @ > fig. 11 9 spre dreapta pentru a
mdri temperatura.

- Rotili regulatorul rotativ @ spre stdnga pentru a reduce
temperatura.

Reglare ventilator

- Rotiti comutatorul ventilatorului @ in una din poziliile 1 - 4,
pentru a porni ventilatorul.

- Rotili comutatorul ventilatorului @ in pozilia 0, pentru a opri
ventilatorul.

- Apasali tasta [5] @ pentru a activa recircularea aerului -
Recircularea aerului =+ pagina 126.

Reglarea distribu{iei aerului

- De la regulatorul @ reglali direc[ia curentului de aer

=,> pagina 127.

Pornirea gi oprirea rdcirii

- Apdsali tasta FO O = tiS. 119. Lampa de control din tastd
se va aprinde.

- Apds6nd incd o dat6 pe comutatorul FO instalalia de rdcire
se va opri. Lampa de control din tastd se stinge.

incdlzirea lunetei

- Apdsali tasta (@ @. Informalii suplimentare = pagina72.

incdlzirea suplimentari

- Apdsali tasta @ @, pentru a porni sau opri direct incdlzirea
suplimentard (incilzirea gi ventilalia in stalionare). Informalii
suplimentare = pagina 134, ,]ncdlzirea suplimentard (incdl-
zirea 9i ventilalia in sta!ionare)*".

Temperatura reglate se menline automat, exceptie ficAnd situalia in
care regulatorul rotativ este rotit p6ni la limiti spre stanga sau spre
dreapta:

La dreapta - incdlzire la capacitate maximd

La stAnga - rdcire la capacitate maximd

Pentru a evita aburirea geamurilor, ventilatorul trebuie sd fie pornit.



G tnoicalie
. La dezghetarea parbrizului 9i geamurilor laterale se folosegte intreaga
qacitate de incSlzire. in zona picioarelor nu este admis aer cald. Acest
aspect poate fi inconfortabil.

. Aerul din habitaclu este evacuat prin fantele din spate, din portbagaj.

o Dacd instalalia de rdcire nu a fost utilizatd timp indelungat, pot apdrea
mtosuri nepldcute din cauza depunerilor din condensator. Porniti
irctalalia de rdcire - 9i in anotimpurile reci - cel pulin cdte 5 minute o datd

F luna, pe treapta cea mai inaltd a ventilatorului, pentru a indepdrta
rceste mirosuri nepldcute. Deschideli geamurile.

e Luali in considerare indicaliile referitoare la recircularea aerului

-pagina 126.t

@laje Climatic

@laje recomandaie pentru fiecare regim de funclionare:

Ezghetarea parbrizului 9i a geamurilor laterale
. Regulaiorul rotativ @ > pagina 124, fig. 119 pe temperatura doritd de
drs. (noi recomanddm 22'C); Climatic regleazd automat instalalia de
incdlzire pe putere maximd, pdnd la atingerea temperaturii selectate de
d.rnneavoastrd.

. Comuiaiorul @ in pozilia 3

r Regulatorul distribuliei aerului @ in pozilia @
o Gurile de ventilalie 3 .> pagina 127,fil. 120 deschise gi indreptate
rpre geamurile laterale

. Gurile de ventilatie 4 inchise

Mentinerea parbrizului gi a geamurilor laterale neaburite

in cazul in care geamurile se aburesc din cauza umiditdfii ridicate din aer
(de ex. in timpul ploii), vd recomanddm urmdtorul reglaj:

Comutatorul @ in pozilia 2

Regulatorul distribuliei aerului @ in pozilia 8i

Gurile de ventilalie 3 deschise gi indreptate spre geamurile laterale

Gurile de ventilalie 4 inchise

Pornili rdcirea apesend pe tasta @

incSlzirea rapidd a habitaclului
. Regulatorul rotativ @ pe temperatura doritd de dvs. (noi recomanddm
22 'C); Climatic regleazd automat instalafia de incdlzire pe putere
maximS, p6nd la atingerea temperaturii selectate de dumneavoastre.

. Comutatorul @ in pozilia 3
o Regulatorul distribuliei aerului @ in pozilia %
o Gurile de ventilalie 3 9i 4 deschise

. Vd recomanddm s6 apdsali tasta @ - recircularea aerului - pentru
scurt timp. in aceastd pozilie insd, geamurile se pot aburi.

incdlzirea pldcutd a habitaclului
Cind geamurile nu mai sunt aburite gi s-a atins temperatura doritd, vd
recomanddm urmdtorul reglaj:

o Regulatorul rotativ @ pe temperatura doritd

. Comuiatorul @ in pozilia 2 sau 3

o Regulatorul distribuliei aerului @ in pozilia Yt
. Gurile de ventilalie 3 deschise

o Gurile de ventilalie 4 inchise

o Dacd parbrizul se aburegte din nou, reglaJi regulatorul @ pe una din
poziliile dintre simbolurile @ Si $i.



Rdcirea rapidi a habitaclului
o inchideli toate geamurile gi trapa/plafonul glisant

. Regulatorul rotativ @ pe temperatura doritd de dvs. (noi recomanddm
22 "C); Climatic regleazii automat instalalia de rdcire pe putere maximd,
p6nd la atingerea temperaturii selectate de dumneavoastra.

o Regulatorul rotativ @ in pozilia 4, pentru aerisirea habitaclului

. Dupd o scurtd aerisire, rotili regulatorul @ in pozilia 2 sau 3

o Regulatorul distribuliei aerului @ in pozilia 5
o Gurile de ventilalie 3 gi 4 deschise

. Porniti rdcirea ap6sdnd petasta @

. Vd recomanddm sd apdsali tasta @ - recircularea aerului.

Ricirea optimi
o Regulatorul rotativ @ pe temperatura dorite. Aceaste temperature
este menlinutd automat.

. Comutatorul @ in poziJia 1, 2 sau 3

. Regulatorul distribuliei aerului @ in pozilia 2
r Gurile de ventilatie 3 9i 4 deschise

. Pornili rdcirea apdsdnd pe tasta O

. Se recomandd reglarea gurilor de ventilalie 3 9i 4 astfel incdt aerul sd
fie indreptat in sus, peste capul pasagerilor. Nu activali recircularea
aerului.

Admiterea aerului proaspit - Aerisirea
Cu urmdtorul reglaj, prin gurile de ventilalie 2 gi 3 nu este admis aer
proaspdt incSlzit.

o Regulatorul rotativ @ + pagina 124, fig. 119 spre stdnga p6nd la
limita

. Comutatorul @in pozilia dorite

o Regulatorul distribufiei aerului @ in pozi\ia 5
o Gurile de ventilaJie 3 9i 4 + pagina 127 , fig. 120 deschise

r Opriti rdcirea apdsAnd pe tasta @
r Opriti recircularea aerului apdsAnd pe tasta O
Regulatorul @ pout" fi reglat gi pe altd pozilie, la alegere. r

Recircularea aerului

Prin recircularea aerului, aerul din interiorul autovehicu-
lului este absorbit gi livrat inapoi in habitaclu.

Prin recircularea aerului se impiedicd admisia in habitaclu a
aerului poluat, de ex. la traversarea unui tunel sau la un
ambuteiaj.

Pornirea recirculerii aerului

- Apdsali tasta [-51 > pagina 124, fig. 119 - lampa de control
din tastd se aprinde.

Oprirea recirculirii aerului

- Apdsali din nou ,"r1s (51 - lampa de control din tastd se
stinge.

Cand regulatorul @ se afld in pozilia @ + pagina 124, fig. 119, recrcu-
larea aerului este oprite automat. Prin apdsarea repetata a tastei [O
puteli porni recircularea aerului 9i in aceastd pozitie.

A arer.rler
De aceea recircularea aerului nu trebuie sd fie activati o perioadi
prea mare de timp. Aerul ,,consumat" poate determina aparifia
oboselii, poate reduce atentia gi eventual poate conduce la
aburirea geamurilor. Riscul producerii unui accident este mai mare

Sede
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incilzirea si instalatia de climatizare

Oprili recircularea aerului c6nd observali cd geamurile incep si se
*ureasci. I

Gurile de ventilatie

Fig. 121 Gurile de ventilalie din spate

Deschiderea gurilor de ventilalie

- Rotili rotila verticald (nu pAnd la pozilia finald).

inchiderea gurilor de ventilalie

- Rotili rotila verticald p6nd la pozilia finalS.

Modificarea direcliei curentului de aer

- Pentru modificarea curentului de aer pe indllime deplasali
grilajul gurilor de ventilalie in sus sau in jos, cu ajutorul rotilei
disousd vertical.

- Pentru modificarea curentului de aer in plan orizontal, rotili
rotila dispusd orizontal, spre stdnga sau spre dreapta.

Admisia aerului prin fiecare gurd de ventilalie se regleazd de la regulatorul

@. Gurile de ventilalie 3, 4 > fig. 120 9i 6 + fig. 121 se pot deschide gi

inchide separat

Fig- 120 Gurile de ventilatie din fate



Gurile de ventilatie 6 sunt prevezute numai la autovehiculele cu consold
centra16 inaltd.

Prin gurile de ventilafie deschise este admis aer incdlzit, rece sau recit, in
funclie de pozilia regulatorului @ + pagina 124, fig. 119 9i de condiliile
climaterice.

ffiES Indicalie
Datoria gurilor de ventilalie 2 este aceea de a asigura o ventilalie confor-
tabild a habitaclului, chiar gi atunci c6nd gurile de ventilalie 4 sunt
Tnchise. r

Utilizarea economicd a instalatiei de climatizare

Pentru rdcire, compresorul instalaliei de climatizare utilizeazd din capaci-
tatea motorului, influen,tand astfel consumul de carburant.

in stalionare, c6nd interiorul autovehiculului este incalzit puternic de
razele solare, vd recomanddm sd deschideti geamurile qi ugile, pentru
eliminarea aerului cald.

Instalalia de rdcire nu trebuie sa fie pornita cand geamurile sunt deschise-

CAnd temperatura doritd in interior se poate crea gi fdrd pornirea
instalaliei de rdcire, activati functionarea cu aer proaspet.

* lnAicalie privitoare la mediu
Cand economisi{i carburant, reduceti poluarea aerului. I

Defecliuni in funclionare

Dacd instalalia de rdcire nu funclioneazd la temperaturi peste +5 "C,
existd o defecliune. Aceasta poate avea urmdtoarele cauze:

o Siguranla instalatiei de climatizare este defecti. Verificali siguranla,
eventual inlocui!i-o = pagina 287.

. Instalatia de rdcire este oprite automat cand temperatura lichidului de

recire a motorului este prea ridicat6 + pagina 14.

Dac6 nu puteti remedia dvs. defecliune, sau observali cd puterea de
recire scade, opriti instalalia de rdcire. Adresali-va unei unitili
specializate. r

Glimatronic* (instalafia de climatizare
automatd)

Descriere

Climatronic esfe o instala{ie automa6 de incdlzire, venti-
lare gi rdcire, care asigurd confortul optim al pasagerilor
din autovehicul.

Climatronic menline automat nivelul de temperature constant. Astfel se
modificd automat temperatura aerului admis, turalia ventilatorului gi

distributia acestuia. Instalalia compenseazd 9i radialiile solare puternice.
astfel inc6to reglare manuald nu este necesard. Funclionarea automati
> pagina 131 asigurd confortul necesar in fiecare anotimp.

Descrierea Climatronic
Rdcirea funclioneazd numai dacd se indeplinesc urmetoarele condilii:



. Motorul este oornit.

. Temperatura exterioare este peste +2 'C,

' tasta @ nu este apdsata.

Sdnd instalalia de rdcire este pornitd, in interiorul autovehiculului scade
:emperatura aerului gi umiditatea. De aceea, Ia temperaturi exterioare ridi-
:ate 9i umiditate mare in aer, confortul pasagerilor va cregte. in timpul
anotimpurilor reci, se impiedice aburirea geamurilor.

-ficienla incdlzirii depinde de temperatura lichidului de rdcire; capacitatea
'naximd de incdlzire se atinge numai dupd ce motorul a ajuns la tempera-
:ura de regrm.

Pentru a mdri efectul de rdcire, se poate selecta pentru scurt timp, recir-
:ularea aerului = A.
,entru ca instalatia de incdlzire 9i rdcire sa functioneze corespunzdtor,
crizele de aer din fa,ta parbrizului nu trebuie sd fie acoperite de gheald,
zdpadd sau frunze.

rentru a asigura rdcirea aerului cdnd motorul este solicitat la maxim,
:ompresorul climatizdrii se va opri c6nd lichidul de rdcire atinge tempera-
:uri ridicate.

Dupd pornirea instalaliei de rdcire se poate forma condens pe condensa-
:orul instalaliei de climatizare, sub autovehiculformdndu-se o micd baltd.
Acest lucru este normal gi nu trebuie sd vA ingrijoreze!

Reglaj recomandat pentru toate anotimpurile:
. Reglati temperatura la 22 "C (72'F).
. Apdsati tasta [AUiol= pagina 130,fig. 122.

o Reglali gurile de ventilalie 3 gi 4 astfel incat curentul de aer sd fie
'ndreptat ugor in sus + pagina 133, fig. 123.

Comutarea intre grade Celsius gi grade Fahrenheit

Apdsali gi menlinefi apdsate tastele GcoNl 9i @ = pagina 130,

fig. 122. Pe display se afigeazd datele in unitatea doritd de mesurd a

temDeraturii.

[i I rnoicatie
. Dacd instalalia de rAcire nu a fost utilizatd timp indelungat, pot apdrea
mirosuri nepldcute din cauza depunerilor din condensator. Porni{i
instalalia de recire - gi in anotimpurile reci - cel pulin c6te 5 minute o datd
pe lund, pe treapta cea mai inaltd a ventilatorului, pentru a indepdrta
aceste mirosuri neplAcute. Deschideli geamurile.

. Vd recomanddm sd nu fumati in timpul functionerii climatizdrii, deoa-
rece fumul se va depune pe condensatorul instalafiei de climatizare. Acest
lucru determind aparilia mirosurilor nepldcute in timpul funcliondrii clima-
tizarii, inlocuirea condensatorului fiind o operatiune indelungatd gi costisi-
toare.

o Aerul din habitaclu este evacuat prin fantele din spate, din portbagaj.

: .:. IliirllLi :i;j:!i!j4

A nrenTrer
. Pentru desfigurarea in siguran!; a traficului este important ca
parbrizul 9i geamurile autovehiculului si nu fie acoperite de
gheata, zdpadi sau si nu fie aburite. Utilizarea corespunzetoare a

elementelor de comanda ale instalatiei de incdlzire 9i ventilare,
precum gi ale dezaburirii sau dezgheldrii geamurilor trebuie se ve
fie cunoscute.
. De aceea recircularea aerului nu trebuie si fie activati o peri-
oadd prea mare de timp. Aerul ,,consumat" poate determina
aparifia oboselii, poate reduce atentia gi eventual poate conduce la
aburirea geamurilor. Riscul producerii unui accident este mai mare.
Oprili recircularea aerului cand observali ci geamurile incep sd se
abureasca.

,--', ,H



o Informatiile Climatronic vor fi afigate pe display-ul radioului auto*.
Aceaste functie poate fi dezactivat6 - vezi manualul de utilizare Radio.

o Utilizarea economicd a instalaliei de climatizare = pagina 128.

o Defectiuni in funclionare + pagina 128. r

Prezentarea generald a elementelor de comande

Elementele de comandd permit efectuarea reglajelor
temperaturii separate pe paftea $enge gipe paftea
dreaptd.

Fig. 122 Climatronic: Elementele de comandi

Afigaje

@ Temperatura selectatd pentru partea stange, aici: +21 oC

Tastele

@ OistriOulia aerului pe partea superioard a corpului )
@ Recircularea aerului O
@ oistriUulia aerului cdtre geamuri 19

@ oistriOulia aerului ?n zona picioarelor $
Afigaje

@ Temperatura selectatd pentru partea dreaptS, aici: +23 "C

Taste / Regulatoare rotative

@ Reglarea temperaturii pentru partea stanga

@ incilzirea lunetei + paginaT2

@ Dezghelarea parbrizului @

@ Regulator pentru :

- Reglarea turaliei ventilatorului gi

- Deconectarea Climatronic

@ tasta pentru pornirea/oprirea directi a incSlzirii suplimentare*
+ pagina 134

Reglarea temperaturii pentru partea dreapte

tasta GCoNI pentru deconectarea instalaliei de rdcire

Functionarea automatd

ffi noicalie
ln centrul regulatorului rotativ pentru turatia ventilatorului @ se gasegte

senzorul pentru temperatura din interiorul autovehiculului. Nu acoperiti
acest senzor cu nimic, deoarece acest lucru poate dduna sistemului
Climatronic. r

@
@
@



Incilzirea gi

Funclionarea automate

Functionarea automatd servegfe pdstrdrii unei temperaturi
anstante gi dezaburirii geamurilor autovehiculului.

Pornirea funcf ionirii automate

- Reglali o temperaturd intre +16'C (15,56 "C) 9i +29,5'C
(2e,44 "C).

- Reglali gurile de ventilalie 2 9i 3 = pagina 1 33, fig. 123 astfel
incdt curentul de aer sd fie indreptat ugor in sus.

- Apdsali tasta FuiO - lampa de control din tastd se aprinde.

Funclionarea automata este intrerupte prin apdsarea tastei pentru
dstribulia aerului sau prin mdrirea sau reducerea turaliei ventilatorului.
Temperatura se va regla in continuare. r

Functionarea EGON

in funclionarea ECON instalalia de rdcire este deconec-
tatd - incdlzirea gi ventilarea se vor regla automat.

Activarea functiondrii ECON

- Apdsali tasta Gcotl-l - lampa de control din tastd se aprinde.

- Reglali o temperature intre +16'C (15,56'C) qi +29,5'C
(2e,44 "C).

Recircularea aerului in regimul de funclionare ECON

- Apdsali ,".1s [5] - lampa de control din tastd se aprinde.

- Apdsali apoi tasta GedN-l - lampa de control din tastd se
aorinde.

ECON funclioneazd numai in zona de temperaturd +16 "C (60 "F) -

+29,5'C (85 "F).

Prin apasarea tastei lff] sau [5], se va deconecta funclionarea ECON.

Trebuie sd aveli in vedere cd in modul de funclionare ECON temperatura
aerului din interior nu trebuie sd fie mai mic6 decdt temperatura aerului
exterior. Nu are loc o rdcire sau o scddere a umiditSlii aerului.

C6nd selectafi o temperature sub +16 'C (60 "F)pe display apare LO. La

temperaturi peste +29,5 'C (85 'F) pe display apare Hl. in pozilia LO
aerul admis nu va fi incdlzit. -ln pozitia Hl instalalia func,tioneazd la capa-
citate maximd de incdlzire.

Luati in considerare indicatiile referitoare la recircularea aerului

= pagina 132. I

Dezghefarea parbrizului

Pornirea dezghelirii parbrizului

- Apdsalitasta (6)= pagina 130,fig.122.

Oprirea dezghefirii parbrizului

- Pentru oprire apdsali din nou tasta [6-], sau tasta (TUT61.

Reglarea temperaturii se face automat. Prin gurile de ventilalie 1 gi 2 este
admis mai mult aer. I



Recircularea aerului

Prin recircularea aerului, aerul din interiorul autovehicu-
lului este absorbit gi livrat inapoi in habitaclu.

Prin recircularea aerului se impiedicd admisia in habitaclu a

aerului poluat, de ex. la traversarea unui tunel sau la un
ambuteiaj.

Pornirea recirculirii aerului

- Apdsali tasta (51 - lampa de control din tast6 se aprinde.

Oprirea recirculirii aerului

- Apdsali din nou tasta [5] sau tasta fAliol - lampa de control
din tastd se stinge.

Reglarea temperaturii

Temperatura din habitaclu se poate regla diferenliat pe partea
stdngd 9i pe partea dreaptS.

- Dupd punerea contactului, puteli regla aceeagi temperaturd
pe ambele pd(i, de la regulatorul rotativ @.

- C6nd dorili sd reglali temperatura numai pentru partea
dreaptd, rotili regulatorul rotativ @.

Dacd temperatura de pe partea dreaptd a fost reglatd de la regulatorul@.
ea nu mai poate fi reglate de la regulatorul @ - reglaj pentru ambele perti.

Acest lucru va fi posibil numai dupS ap6sarea tastei lTUTOlcca.
2 secunde.

Reglali o temperature intre +16'C (60'F) 9i +29.5 "C (85 "F). in aceastd
zone de temperaturd, temperatura este reglatd automat. Cdnd selectali o

temperaturd sub +16 'C (60 "F) pe display apare ,,LO". C6nd selectali o
temperaturd sub +29,5'C (85'F) pe display apare,,Hl". ln ambele pozilii
limitd, instalalia de climatizare funclioneazd constant cu putere de rdcire
gi incdlzire maximd. Nu are loc nici o reglare de temperaturd.

in condilii de admisie neregulatd a aerului pe termen lung prin duze (in
special in zona picioarelor) 9i la diferenle mari de temperature, de ex. la

coborarea din autovehicul, persoanele mai sensibile se pot imbolndvi de

viroze respiratorii. r
tTl
4:'l In6;6"1;"
CAnd parbrizul s-a aburit, apesati tasta @ @ = pagina 130, fig. 122.
Dupd ce parbrizul s-a dezaburit, apesati tasta FuiO-'|. I

A rreqrer
De aceea recircularea aerului nu trebuie si fie activati o perioadi
prea mare de timp. Aerul ,,consumat" poate determina aparilia
oboselii, poate reduce atenlia gi eventual poate conduce la
aburirea geamurilor, Riscul producerii unui accident este mai mare.
Oprifi recircularea aerului cind observafi ci geamurile incep si se
abureasci.



Incdlzirea de climatizare

Reglare ventilator

Ave,ti la dispozi,tie gapte trepte de ventilare.

Climatronic regleazd automat turalia ventilatorului in funclie de
temperatura interioard. Turalia ventilatorului poate fi reglatd
manual 9i in funclie de necesitdlile personale.

- Rotili regulatorul @ = pagina 130, fig. 122 spre stAnga
(reducerea turaliei) sau spre dreapta (mdrirea turatiei).

Cand opriti ventilatorul, Climatronic se deconecteazd gi pe display apare
OFF,

Turatia ventilatorului va fi semnalizatd prin aprinderea numdrului core-

+unzdtor de l6mpi de control de deasupra regulatorului @.

A meruIer
I Aerul ,,consumat" poate determina aparitia oboselii, poate
reduce atenlie 9i eventual poate conduce la aburirea geamurilor.
Riscul producerii unui accident este mai mare.
. Nu opriti Glimatronic mai mult timp decat necesar.
r Porniti Glimatronic cdnd observali cd geamurile incep si se
abureascS. I

Gurile de ventilalie

Fig. 124 Gurile de ventilatie din spate

Deschiderea gurilor de ventilafie

- Rotili rotila verticald (nu pAnd la pozilia finald).

rt ttt

Fig. 123 Gurile de ventilalie din fati



IncSlzirea de climatizare

inchiderea gurilor de ventila!ie

- Rotili rotila verticald pAnd la pozilia finald.

Modificarea direcliei curentului de aer

- Pentru modificarea curentului de aer pe indllime deplasali
grilajul gurilor de ventilalie in sus sau in jos, cu ajutorul rotitei
dispusd vertical.

- Pentru modificarea curentului de aer in plan orizontal, rotili
rotila dispusd orizontal, spre stdnga sau spre dreapta.

Distribulia aerului prin gurile de ventilatie poate fi reglata gi de la tastele
de comandd ale Climatronic + pagina '130. Gurile de ventilalie 3, 4

= fig. 123 9i 6 = fig. 1 24 se pot deschide gi inchide separat.

Gurile de ventilalie 6 sunt prevdzute numai la autovehiculele cu consold
centralS inalt6.

ffi naicalte
Datoria gurilor de ventilalie 2 este aceea de a asigura o ventilalie confor-
tabild a habitaclului, chiar gi atunci c6nd gurile de ventilalie 4 sunt
inchise. r

Incilzirea suplimentari (incilzirea 9i
ventilalia in stafionare)*

Descriere

incdtzirea suptimenhre (ncdtzirea gi ventila{ia in
stali o n a re ) i n c d I ze gte, resp. aerr.segte h a b ita cl u I a utove h i -

culului, independent de motor.

incdlzirea suplimentare (incdlzirea in stationare)
lncSlzirea suplimentard (incdlzirea in stationare)functioneazd in legdturd
cu instalalia de incdlzire, resp. cu Climatic sau Climatronic.

Ea poate fi utilizatd atdt c6nd motorul este oprit, pentru incdlzirea autove-
hiculului, cat Si in timpul deplasirii (de ex. in perioada de dinaintea incdl-
zirii comolete a motorului).

incdlzirea suplimentard (incdlzirea in stationare) incalzegte lichidul de
rdcire, prin arderea combustibilului din rezervor. Lichidul de rdcire
incdlzegte aerul admis in habitaclu (ventilatorul este pe zero).6)

Ventilalia in stalionare
Ventilalia in stalionare permite, prin pornirea ventilatorului, cAnd acesta
este pe turafie zero, admisia aerului proaspdt in habitaclu; astfel tempe-
ratura din autovehicul va scddea (de ex. cdnd autovehiculul a fost parcat

la soare). I

6) Totugi lichidul de ricire nu incdlzegte gi motorul.



Utilizarea

Pentru ca incdlzirea suplimentard (incdlzirea gi ventilalia
in stalionare) sd func,tioneze conform reglaielor efectuate
& dvs., esfe necesar, ca inainte de programare sd se
rcalizeze o reglare principald.

Fig. 125 Display
informalii: Aux. Heatin
g (incilzirea in
sta!ionare)

Reglajele principale

- Pe display-ul de informatii selectafi din meniul Main menu
(meniul principal), meniul Setup (reglaje) = pagina 24,
fig.11.

- in meniul Settings (reglaje) selectali meniul Aux. Heating
(incdlzirea in staf ionare).

- in meniul Aux. Heating (incilzirea in stationare) = fig. 125
selectali meniul Weekday (ziua siptimdnii) gi reglali ziua
actuald.

- Prin selectarea meniului Back (inapoi) revenili cu un domeniu
mai sus, adicd in meniul Aux. Heating (incilzirea in
sta!ionare).

- in meniul Aux. Heating (incilzirea in stafionare) selectali
meniul Running time (timpul de funcfionare) 9i reglafi inter-
valul de funclionare, in pagi de 1 minut. Intervalul de
funclionare poate fi reglat intre 5 gi 60 minute.

- Prin selectarea meniului Back (inapoi) revenili cu un domeniu
mai sus, in meniul Aux. Heating (incdlzirea in stafionare).

- in meniul Aux. Heating (incdlzirea in stafionare) selectali
meniul Mode (regimul de functionare).

- in meniul Mode (regimul de funcfionare) selectali regimul
dorit Heating (incilzire) sau Ventilation (ventilafie). r

Programarea

Pentru programarea incdlzirii suplimentare (incdlzirea 9i ventilalia in
sta,tionare), aveli la dispozitie in meniul Aux. Heating (incilzirea in
stafionare) trei intervale de timp:

. Pre-set time I (interval 1)

. Pre.set time 2 (interval 2)

. Pre-set time 3 (interval 3)

Pentru fiecare interval se poate regla ziua (eventual fiecare zi = zilnic) gi

ora (ora 9i minutele) pentru funclionarea incalzirii sau ventilaliei in
stationare.



incilzirea si instalatia de climatizare

Dacd pdrdsili acest meniu prin selectarea meniului Back (inapoi) sau
dacd timp de 10 secunde nu actionati asupra display-ului, valorile reglate
se memoreazd, insd intervalul de functionare nu se activeaze.

Celelalte doud intervale se programeazi gi se memoreazd in acelagi fel.

Dac5, dupd reglarea valorilor dorite, selectali meniul Activate (activare),
pe display se afigeazd Pre-set time (weekday, hours, minute)
activated! (intervalfuncfionare (zi, ori, minute) activat!), iar intervalul
de funclionare devine actrv.

Se poate activa o datd numai un interval de funclionare.

Ultimul interval de funclionare programat, rdmane activ.

Intervalul de func_tionare activ poate fi modificat in meniul Aux. Heating
(incdlzirea in stationare) in meniul Activation (activare), prin selec-
tarea unui interval de functionare.

Premisa pentru pornirea corectd a incdlzirii suplimentare (incalzirea 9i
ventilalia in stalionare) conform intervalului reglat, este reglarea corectd a

timpului actual = pagina 17 gi a zilei din sdptdmdnd = pagina 1 35.

C6nd instalalia se aflA in funcliune, se aprinde o lampd de control in tasta
pentru pornirea/oprirea directd a incdlzirii suplimentare @.

Instalalia in funclionare se opregte in funclie de reglajul efectuat, sau se
poate opri mai repede, prin apdsarea tastei pentru pornirea/oprirea
directd a incdlzirii suplimentare @ = pagina 136.

Dezactivarea unui interval de funclionare se poate realiza prin selectarea,
in meniul Activation (activare) a meniului Deactive (dezactivare).

De la meniul Factory setting (reglaje standard) din meniul
Aux. Heating (incilzirea in stationare) este posibild restabilirea regla-
ielor din fabricatie. r

Pornirea gi oprirea directd

Fig. 126 Tasta penlru pornirea/oprirea directi a incalzirii suplimentare (incil-
zirea gi ventila!ia in stationare) de la elementele de comanda Climatic

Tncdlzirea suplimentare (incilzirea gi ventilatia in stalionare) se poate
porni sau opri oricAnd direct de la tasta @ de la elementele de comande
Climatic + fig. 126, eventual de la elementele de comande ale incdlzirii
+ pagina 119, fig. 'l'16 sau de la elementele de comandd ale Climatronic

= pagina 130,fil. 122.

Tncdlzirea suplimentard (incdlzirea gi ventilalia in stationare) se opregte
automat, conform reglajelor din meniul Running time (timpul de
funcfionare), dacd nu a fost opritd anterior de dumneavoastrd.

in stalionare nu trebuie sd funclioneze cand autove-
hiculul se afli in spalii inchise - pericol de intoxicare!
r incilzirea in stationare nu trebuie si funcfioneze in timpul
alimentdrii cu carburant - pericol de incendiu.



2\ nrellel continuare

. Teava de evacuare a gazelorincilzirii suplimentare se afli sub
autovehicul. De aceea, cdnd 9ti!i cd incdlzirea suplimentard va
porni, nu parcali autovehiculul astfel incdt gazele de evacuare si
inlre in contact cu materiale sau substanle inflamabile (de ex. iarbd
uscatd, carburant

F-]
*B Indicalie
I in timpul functiondrii insilzirii suplimentare, se consumd carburant din
rezervor. De aceea, incSlzirea suplimentare nu trebuie pusd in funcliune
€nd in rezervor nu se gesegte carburant suficient.

. Teava de evacuare a gazelor incalzirii suplimentare nu trebuie infun-
datd sau blocatd.

o in timpul funcliondrii incdlzirii gi ventilaliei in siafionare, se descarcd
lateria autovehiculului. Dacd incdlzirea suplimentard a fost pusd in
funcliune de mai multe ori intr-un timp mai lung, trebuie sa se parcurgd
:dtiva kilometri cu autovehiculul, pentru incdrcarea baterie,.

r incdlzirea in stalionare pornegte ventilatorul numai c6nd temperatura
fichidului de rdcire a atins cca. 50 'C.
r Cdnd temperaturile exterioare sunt scezute, in zona compartimentului
motor se pot forma vapori de ape. Acesi lucru este normal gi nu trebuie sd
ui6 ingrijoreze.

. Dupd oprirea incdlzirii suplimentare, pompa lichidului de rdcire mai
functioneazd un timo.

o incdlzirea suplimentard se opregte sau nu pornegte c6nd bateria auto-
rchiculului este descdrcatd.

o incdlzirea in stalionare nu pornegte c6nd pe display este aflgat:
Please refuel! (alimentati!).

r in timpul deplasdrii, incdlzirea suplimentard poate fi pornitd numai
:and temperatura exterioard este mai scdzute de 5 "C.

Incilzirea de climatizare

. Pentru ca incSlzirea suplimentard sd funclioneze corespunzdtor,
prizele de aer din fala parbrizului nu trebuie sd fie acoperite de gheald,
zdpadd sau frunze.

. Pentru ca dupd pornirea incdlzirii in stalionare, aerul cald sd poatd
pdtrunde habitaclu, regulatorul @ = pagina 119, fig. 116 trebuie s6 fie
rotit spre dreapta, pdnd la limitd. La Climatic Ai Climatronic reglati tempe-
ratura obignuitd (vd recomanddm 22 "C). Este recomandat urmdtorul
reglaj pentru curentul de aer.%. La instalalia de incdlzire gi Climatic,
reglaJi ventilatorul @ + pagina 119, fig. 116 eventual + pagina 124,
fig. 119 pe pozitia2.t



Pornirea gi deplasarea

Reglarea poziliei volanului Pozifia volanului se poate regla pe indllime 9i in ad6ncime.

- Reglali scaunul conducdtorului > pagina 81.

- indreptali maneta de sub volan = fig. 127, in jos + 2\.
- Reglali volanul in pozilia doritd (in indllime 9i in adincime)

- Ap6sali maneta la loc inspre volan.

A rreruper
o Volanul nu trebuie reglat in timpul deplasdriil
. intre conducAtor gi volan trebuie si existe o distantA de cel
pulin 25 cm + fig. 128. Dacd nu se respecti aceasta distanld,
sistemul airbag nu igi poate exercita eficienta maximi - Pericol!
. Din motive de siguranld maneta trebuie sd fie blocata tot timpul,
pentru ca volanul si nu.gi schimbe pozi(ia in mod neintenlionat in
timpul deplasdrii - pericol de accident!
r Dacd reglali volanul astfel inc6t acesta sd fie indreptat spre cap,
in cazul producerii unui accident, se diminueazd eficienta airbag-
urilor. Verificalii ca volanul sd fie indreptat spre piept.

e in timpul mersului volanul trebuie tinut cu ambele mdini, de
partea laterale, in pozilia 9 9i un sfert. Nu tinetivolanulin pozitia ora
12 sau in altd pozilie (de ex. de centrul volanului sau de marginea
interioari). Aceasti pozilie incorecte poate atrage dupd sine, la
desfacerea airbag-ului, riniri in zona mdinilor, bratelor sau

Fig.127 Volan
reglabil: Maneta de sub
coloana volanului

Fig.128 Distanla
sigura fate de volan



Gontactul

Fig. 129 Pozitiile cheii
in contact

Iotoare pe benzind

Q - Contact luat, motor oprit, volanul se poate bloca

Q - Contact pus

- Pornirea motorului

Iotoare diesel

Q- Alimentarea cu carburant intrerupta, contact luat, motor oprit, volanul

- ^^^r^ kl^^^w PUdLV UIUUd

Q - Preincdlzire motor, contacr pus

o in timp ce se efectueazd preincdlzirea, nu trebuie sd fie conectati marii
consumatori electrici - bateria autovehiculului este solicitate inutil.

$ - Pornirea motorului

klabil pentru toate autovehiculele:
Pozilia @

Pornirea

Pentru blocarea volanului cdnd cheia este scoasd din contact, rotili
volanul pdnd cand se aude un zgomot specific de blocare. Volanul trebuie
blocat ori de cdte ori pdrdsili autovehiculul. Astfel se ingreuneazd furtul
autovehiculului = A.
Pozilia @
Dace cheia de contact nu se poate roti in aceastd pozitie, sau se rote$te
greu, rotili volanul stdnga/dreapta - astfel volanul se va debloca-

Pozilia @
in aceastd pozilie se va porni motorul. Simultan, luminile de intAlnire gi de
drum aprinse se vor stinge, respectiv marii consumatori electrici se vor
opri temporar. Dupd pornirea motorului, cheia revine in pozilia @.

Pentru fiecare pornire, cheia trebuie adusd in pozilia @. lmposibilitatea
repetdrii proceduriide rotire a cheii in pozi,tia 3 previne distrugerea demar-
orului in situalia in care ar fi actionat avAnd motorul pornit.

Blocarea cheii de contact (cutie de viteze automate)

Cheia poate fi scoasd din contact dupd luarea contactului numai daca
selectorul se gesegte in pozi,tia P.

/i\ nremprl
. In timpul deplaserii, cheia trebuie sd se gdseascd in pozilia Q
(contact pus). Aceasti pozi!ie este semnalizatd de aprinderea
lampii de control. Dacd acest lucru nu se intAmpli, volanul se poate
bloca neintentionat - pericol de accident!
. Scoateli cheia din contact numai dupi ce autovehiculul s-a oprit
din migcare (aclionati frina de stationare sau selectati pozifia P).

Altfel volanul s-ar putea bloca - pericol de accidentare!

. Daca pdrdsili autovehiculul, chiar gi pentru pulin timp, scoateli
cheia din contact. Acest lucru este valabil, mai ales cdnd in autov-
ehicul rdmdn copii. Gopiii ar putea porni motorul sau acliona echi-
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I ATENTTE! continuare

pamentele electrice (de ex. geamurile actionate electric) - pericol
de accident si de accidentare! r

Pornirea motorului

Generalititi

Motorul poate fi pornit numai cu cheia originald.

o inainte de pornirea motorului, scoate{i schimbiitorul din vitezd (la

cutiile automate selectali pozilia P sau N) 9i trageli frana de stalionare.

r in timpul pornirii motorului, acJionali pedala de ambreiaj pane la limiti
- demarorul trebuie sd roteasci numai motorul.

. De indatd ce motorul pornegte, eliberali cheia - daci nu, se poate
defecta contactul.

Dupd pornirea motorului la rece, pentru perioade scurte de timp, pot sd
apare zgomote de funclionare a motorului mai intense, cauzale de faptul
cd presiunea uleiului necesard compensdriijocului tachelilor hidraulici nu

a ajuns la valoarea normale. Acest lucru este normal qi nu trebuie sd vi
ingrijoreze.

Dace motorul nu pornegte...

Puteli utiliza bateria unui alt autovehicul ca ajutor la pornire
> pagina 281.

Numai autovehiculele cu cutie de viteze mecanicA pot fi remorcate.
Remorcarea pentru o pornire de urgenld nu trebuie fdcutd pe o distan,td

mai mare de 50 m + pagina 285.

/r
\7 Atentie!
. Demarorul poate fi aclionat (cheia in pozilia @) numai cAnd motorul
nu este pornit. Dacd demarorul este aclionat imediat dupd oprirea
motorului, demarorul sau motorul se pot deteriora.

o Evitati turatiile ridicate, accelerarea maximd 9i solicitdrile puternice ale

motorului, atata timp cat motorul nu a atins temperatura de regim - pericol

de aparilie a unei defecliuni la motor!

o La autovehiculele cu catalizator, nu este permisa tractarea autovehi-
culului pentru pornire pe o distantd mai mare de 50 m.

* lnai""1i" privitoare la mediu
Motorul nu irebuie ldsat si se incSlzeascd c6nd autovehiculul
stationeaze. Porni{i imediat. Astfel motorul ajunge mai repede la tempera-
tura de func{ionare, iar astfel emisia de gaze nocive este mai redus6. I

Motorul pe benzind

Aceste motoare sunt echipate cu injeclie, care asigurd amestecul de
carburant - aer la orice temperaturd exterioard.

. Nu accelerati inainte 9i in timpul pornirii motorului.

. Nu lisali motorul si funclioneze in spaliiinchise. Gazele de
egapament conlin monoxid de carbon, un gaz inodor 9i incolor
toxic - pericol de moarte! Monoxidul de carbon poate cauza pier-
derea cunogtinlei 9i moartea.



o Daca motorul nu pornegte imediat, menlinefi cheia pe pozilie 10 sec.
gi reluali procedura dupd cca. o jumdtate de minut.

o Dacd motorultot nu pornegte, s-ar putea sd sefi ars siguranla pompei

de carburant electrice. Verificafi siguran!a gi inlocuiti-o dace este necesar
-> pagina287.

. Solicitati asistente de specialitate la cea mai apropiatd unitate autori-

Cdnd motorul este foarte cald, dupd porntre, ar putea fi necesar sd se
accelereze putin. r

Motorul diesel

lnstalalia de preincilzire
Motoarele diesel sunt echipate cu o instalalie de preincalzire, a c5rei
Curatd de incdlzire este comandatd in functie de temperatura exterioard

9i a lichidului de rdcire.

Dupd punerea contactului, se aprinde lampa de control a preincdlzirii T0.

in timp ce se efectueazd preincdlzirea, nu trebuie sd fie conectali
marii consumatori electrici - bateria autovehiculului este solicitate
inutil.

. lmediat dupd ce lampa de control pentru preincdlzire Oo s-a stins,
:rebuie oornit motorul.

o Cind motorul este cald, respectiv c6nd temperatura exterioard este de
seste +5 "C, lampa de control se aprinde doar 1 sec. Acest lucru inse-
amne cd motorul ooate fi oornit imediat.
. Dacd motorul nu pornegte imediat, men,tineti cheia pe pozitie 10 sec.

9i reluali procedura dupd cca. o jumdtate de minut.

. Dacd motorul tot nu pornegte, s-ar putea sd se fi ars siguranta
nstalaliei de preincdlzire diesel. Verifica{i siguranta gi inlocuitj-o dace
este necesar = pagina 287.

. Solicitali asistenid de specialitate la cea mai apropiata unitate autori-
zald.

Pornirea motorului dupd golirea rezervorului

Dace rezervorul s-a golit complet, efectuarea pornirii dupd alimentarea cu

carburant diesel poate dura mai mult dec6t in mod normal - pane la un

minut. Acest lucru se intampld din cauzd cd trebuie sd se elimine aerul din

instalalia de alimentare. r

Oprirea motorului

- Motorul se opregte prin rotirea cheii
> pagina'1 39. fig. 129.

in contact in pozilia @

\.,/ Atenlie!
Dupd o cdldtorie in care motorul a fost puternic solicitat, nu oprili imediat
motorul, ci lesati-l sd meargd incd cca. 2 minute la mersul in gol. Astfel se
evitd o acumulare de cdldurd in motorul oprit.

:',:;zl:);') t;"::4 riii rri

A lrer,r1ler
o Nu oprili niciodatd motorul inainte ca autovehiculul se se fi oprit
din migcare - pericol de accident!
o Servofrana funclioneaze numai cu motorul pornit. Cdnd motorul
este oprit, trebuie si depuneli mai mult efort pentru frdnare. Deoa-
rece nu mai manevrali pedala de frane ca in mod obignuit, se pot
produce accidente gi accidentiri.



effn
H#.{ tnoicalie
. Dupe oprirea motorului, ventilatorul mai poate funcJiona incd maxim
10 minute, chiar 9i cu contactul luat. Ventilatorul lichidului de rdcire poate
porni din nou dupa o perioadd, dacd temperatura lichidului de rdcire
cregte din cauza acumuldrii de cdldure sau dacA motorul cald este incdlzit
de razele soarelui.

. La executarea lucrdrilor in comoartimentul motor trebuie acordatd o
atenlie deosebitd =+ pagina 249, ,,Lucrdrile in compartimentul
motorului". I

Comutarea vitezelor
manuale)

(Gutia de viteze

Fig. 130 Schemi de
selectare: Cutie de
viteze cu 5 trepte sau
cu 6 trepte

Selectali treapta de margarier numai cand autovehiculul stationeazd.
Aclionati pedala de ambreiaj 9i menlinelio apdsatd. Agteptali un momen:
pentru a evita zgomotele de selectare, apoi selectali treapta de margarier

Cand este selectatd treapta pentru mersul inapoi gi contactul este pus, se
aprind luminile pentru mersul inapoi.

filml
NW tndicalie
o ln timpul mersului nu lineli mdna pe maneta schimbdtorului de viteze.
Presiunea mAinii va fi transmisi asupra furcii de selectare. Aceasta poate
determina uzarea prematurd a furcii cutiei de viteze.

. La schimbarea treptelorde vitezd apdsali pedala de ambreiaj penku a
evita deteriorerile. I

Nu introduceti maneta schimbitorului
c6nd autovehiculul se afli in

in treapta de mers inapoi
- pericol de accidentl



Frdna de stationare

Fig.131 Consola
centralA: Frana de
sta!ionare

Acfionarea frdnei de stalionare

- Aclionali maneta fr6nei de stationare in sus.

Eliberarea frdnei de stafionare

- Aclionali maneta pulin in sus 9i in acelagi timp apdsali
butonul de blocare > fig. 131 .

- in timp ce lineli butonul apdsat acfionali maneta in jos = lA.

CAnd fr6na de stalionare este aclionati gi contactul este pus, se va
aprinde lampa de control pentru frina de stalionare @.

Daci plecali din gregeald cu frana de stalionare acfionatd, se va auzi un

semnal sonor de avertizare gi in display-ul de informalii* va aperea
urmdtoarea indicalie:

"Handbrake on" (Fr6na de stalionare aclionatd)

Avertizarea aceasta se va activa, atunci cand vd veli deplasa mai mult de
3 sec. cu o vitezd mai mare de 6 km/h.

@ xenliet
Dupd oprirea autovehiculului, acfiona{i ferm frAna de stalionare gi

selectali treapta intai de viteze (cutie manuald) sau selectali pozitia P
(cutie automatd). I

I nrergrer
o Luali in considerare faptul ci frdna de stalionare trebuie elibe-
rate complet. Daci se elibereazi numai pa4ial, se poate ajunge la

supraincilzirea frinelor punlii spate gi astfel se poate influenta in
mod negativ funclionarea instalafiei de frdnare - pericol de acci-
dentl in plus, acest lucru determini uzarea prematura a garniturilor
de frini din spate.

. Nu lesali copii nesupravegheafi in interiorul autovehiculului,
Copiii ar putea, de ex., elibera frdna de stalionare sau, ar putea
scoate autovehiculul din vitezi. Autovehiculul s-ar putea pune in

- Dericol de accidentl



Slsfemu/ de asistare la parcarea
asupra existen[ei obstacolelor in

cu spatele atentioneazd
spatele maginii.

Pornirea

Asistenta la parcare - spate* Activarea
Sistemul se activeazd automat la selectarea treptei de margarier cu

contactul pus. Acest lucru va fi confirmat prin emiterea unui ton scurt.

Dezactivarea

Sistemul se dezactiveaze la deselectarea treptei de mers inapoi.

A rreruFer
. Sistemul de asistenta la parcare nu poate inlocui atenlia
conducitorului, acesta purtand responsabilitatea pentru mane-
vrele efectuate.
. De aceea, inainte de deplasarea cu spatele, asigurafi-vi ci in
spatele autovehiculului nu existi nici un obstacol de dimensiuni
reduse, de ex. tije subliri, cuple de remorcare g.a. Aceste obiecte se
pot afla in afara zonei de sistem.

liil tnoicalie
. La deplasarea cu remorcd sistemul de asistenfd la parcare este scos
din funcliune (valabil pentru autovehiculele echipate cu dispozitiv de
remorcare* din fabricalie).

. Dacd dupd punerea contactului gi selectarea treptei de margarier se

emite cca. 3 secunde un semnal sonor, iarin jurul autovehiculului nu se
gesegte nici un obstacol, insemne cd existd o defec,tiune in sistem.
Defectul trebuie remediat de cdtre o unitate autorizatd.

. Pentru a se garanta functionarea sistemului de avertizare la parcare.

senzorii trebuie pestrali curali gi fdrd gheald.

o CAnd sistemul de asistare la parcare este activat gi selectorul cutiei de

viteze automate se gesegte in pozilia @, semnalizarea acusticd se intre-
rupe (autovehiculul nu se poate deplasa). .

Fig. 132 Asistenla la
parcare: Zona de
actiune a senzorilor din
spate

Sistemul acustic de asistare la parcare emite cu ajutorul unor senzori,
distanla dintre bara de proteclie din spate gi un obstacol din spatele auto-
vehiculului. Senzorii se gdsesc in bara de proteclie spate.

Raza de acliune a senzorilor
Avertizarea obstacolului incepe de la o distanld de cca. 160 cm. (zona @
= fig. 132) Odatd cu micaorarea distan,tei, se scurteaze intervalele dintre
semnale.

De la o distanle de cca 30 cm (@) se emite un ton continuu - zond peri-
culoase. In aceasti zoni autovehiculul nu trebuie si se mai depla-
seze inapoi!

La anumite modele de autovehicule, distanta fald de obstacol este afigatd
pe display-ul radioului. Aceastd functie poate fi dezactivatd - vezi manu-
alul de utilizare Radio.



Asistarea la parcare fafi gi spate*

Slsfemu/ d e a s i sta re se m n a I i ze a zd exi ste nla o b sta co I e I o r
in spatele giin fala maginii.

Fig.133 Activarea
sistemului de asistare
la Darcare

Fig.134 Asislenla la
parcare: Zona de
ac!iune a senzorilor din
fati

Sistemul acustic de asistare la parcare emite cu ajutorul unor senzori,
distanla dintre bara de proteclie din fatd sau din spate 9i un obstacol.
Senzorii se gdsesc in bara de proteclie din fatd 9i din spate- Semnalele
sonore din fald sunt mai puternice decdt cele din spate.

Raza de acliune a senzorilor

Avertizarea pornegte la o distanld de 120 cm fa1d de obstacolul din fata

autovehiculului (zona @ + fig. 134) 9i de 160 cm fa,ta de obstacolul din
spatele autovehiculului (zona @ = pagina 144,fig. 132). Odatd cu
micaorarea distanlei, se scurteazd intervalele dintre semnale.

De la o distantd de cca 30 cm (@) se emite un ton continuu - zond peri-

culoas5. in aceasti zond autovehiculul nu trebuie sd se mai depla-
seze inapoi!

Autovehiculul dvs. poate fi echipat cu un aparat de radio, pe al cdrui
display este afigatd distanla autovehiculului fald de obstacol. Aceasta
funclie poate fi dezactivatd - vezi manualul de utilizare Radio.

Activarea
Sistemul de asistare la parcare se activeazd, cdnd contactul motor este
pus, la selectarea treptei de margarier sau la apdsarea tastei + fig. 133
- in tastd se aprinde simbolul P,rr. Activarea va fi confirmatd prin emiterea
unui ton scurt.

Dezactivarea

Sistemul de asistare la parcare se dezactiveazd prin apesarea tastei P,,a

= fig. 133 sau la viteze peste 15 km/h - simbolul P,rt din tastd se stinge.

A arerulrer
. Sistemul de asistenld la parcare nu poate inlocui atenlia
conducetorului, acesta purt6nd responsabilitatea pentru mane-
vrele efectuate.
. De aceea, inainte de executarea manevrelor, asigurali-vd ci in
spatele gi in fala autovehiculului nu exis6 nici un obstacol de
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dimensiuni reduse, de ex. tfie subtiri, cuple de remorcare 9.a.
Aceste obiecte se pot afla in afara zonei de sistem.

Sistemul de vitezi de

Introducere

croaziere (GRA).

Sistemul de vitezd de croazierd (GRA) menline o anumitd vitezd
constantd, mai mare de 30 km/h (20 mph), fdrd a fi necesard actionarea
pedalei de acceleratie. Acest lucru se intampla totugi numai in funcfie de
capacitatea motorului sau de acliunea de franare a motorului. Cu ajutorul
sistemului de vitezd de croazierd putefi - in special pe distante lungi -
odihni piciorul drept, cu care actionati pedala de acceleratie.

fiKl
liikJ Indicalie \. Autovehicule cu cutie de viteze mecanice: C6nd sistemul este activat
gi se selecteazd mersul in gol, apdsali intotdeauna pedala de ambreiai!
Altfel motorul se poate supratura.

. La deplasarea pe portiuni in pantd, sistemul de vitezd de croazierd nu
poate mentine viteza constantd. Mteza se maregte din cauza greutdlii
proprii a autovehiculului. Schimbati viteza intr-o treapte inferioare sau
franafi cu fr6na de serviciu.

. La autovehiculele cu cutie de viteze automate, viteza de croazierd nu
poate fi activata cdnd selectorul de viteze se gdse$te in pozitia p, N, sau
R.r

dth\EI Atentie!
Pentru a garanta funclionarea ireprogabild a sistemului de asistenld la
parcare, pe bara de protectie din faF este permisd montarea unet rame a
numerului de inmatriculare, care a fost omologata de Skoda pentru auto-
vehiculul dvs. Astfel de rame neaprobate de producdtor, pot ajunge in
zona de acliune @ + pagina 1 45, fig. 1 34. Ele pot fi recunoscure de
sistem ca obstacol, determinAnd declangarea semnalelor de avertizare.
Dacd aveli intrebdri, adresati-vd unei uniteti autorizate.

Wffi naicalie
. La deplasarea cu remorcd, sistemul de asistenld la parcare din spate
este scos din funcliune (valabil pentru autovehiculele echipate cu dispo-
zitiv de remorcare. din fabricatie).
. Dace dupd activarea sistemului se emite cca. 3 secunde un semnal
sonor, iar in jurul autovehiculului nu se gesegte nici un obstacol, insemne
ce existd o defecliune in sistem. Defecliunea este semnalizatd gi prin
clipirea simbolului Pra din tasta = pagina 145, fig. 133. Defectul trebuie
remediat de cetre o unitate autorizat6.
. Pentru a se garanta functionarea sistemului de avertizare ta parcare.
senzorii trebuie pestrati curati 9i fdrd gheatd.
o C6nd sistemul de asistare la parcare este activat gi selectorul cutiei de
viteze automate se gdsegte in pozilia @, semnalizarea acustice se intre-
rupe (autovehiculul nu se poate deplasa). r

o Din motive de siguran$ sistemul nu se folosegte in situatii de
trafic intens 9i condilii de drum nesatisficetoare (drum alunecos,
pietrig, acvaplanare) - pericol de accident!
o Pentru a evita utilizarea necontrolate a GRA, deconectati



Memorarea vitezei

Fig.135 Maneta:
Apisali tasta gi comu-
tatorul sistemului de
vitezd de croazieri

Sistemul de vitezd de croazierd se actioneazd de la comutatorul

@ qi de la tasta @ din maneta din stAnga din comutatorul multi-
funclional.

- Apasali comutatorul @ + fig. 135 in pozilia ON.

- Dupd atingerea vitezei dorite apdsali tasta @ in pozilia SET.

Dupd eliberarea tastei @ din pozilia SET viteza selectatd este men,tinuta
constante fdrd aclionarea pedalei de accelerafie.

Viteza se poate mdri 9i prin apdsarea pedalei de acceleratie. Dupd elibe-
rarea pedalei, viteza scade la valoarea memoratd anterior

Acest lucru nu este valabil totugi, dacd viteza de deplasare depdgegte
viteza memoratd cu 10 km/h, mai mult de 5 minute. Viteza memorata este
gtearsd din memoria. Viteza trebuie memoratd din nou.

Pornirea

Viteza poate fi redusd in modul obignuit. Prin actionarea pedalei de frAnd
sau a pedalei de ambreiaj, instalalia se dezactiveaze + pagina 148.

A ereruIer
Viteza memoratd poate fi reluate numai dacd nu este prea ridicat;
pentru condiliile de trafic existente. r

Modificarea vitezei memorate

Viteza poate fi modificatd gifard actionarea pedalei de
accelera,tie.

Vitezi mai mare

- Viteza memoratd poate fi mdritd fdrd actionarea pedalei de
acceleralie, apdsAnd tasta @ > fig. 135 in pozilia RES.

- Dacd menlineli tasta in pozilia RES, viteza se mdregte
continuu. Dupd atingerea vitezei dorite, eliberati comutatorul.
Astfel viteza nou memoratd este oreluatd in memorie.

Vitezd mai mici

- Viteza memoratd poate fi redusi apds6nd tasta @ in pozilia
SET.

- Dacd menlineli tasta in pozilia SET, viteza se reduce
continuu. Dupd atingerea vitezei dorite, eliberali tasta. Astfel
viteza nou memoratd este oreluatd in memorie.



- Dacd eliberati tasta la o vitezd sub 30 km/h, viteza nu se va
memora, memoria se gterge. Viteza trebuie memoratd dupd
depdgirea vitezei de 30 km/h, prin apdsarea tastei @ in
pozilia SET. I

Deconectarea temporari a sistemului de vitezi de
croazierd

- Puteli deconecta temporar sistemul de vitezd de croazierd
prin ac[ionarea pedalei de frdnd sau de ambreiaj; la autovehF
culele cu cutie de viteze automatd, numai prin actionarea
pedalei de fr6n5.

- Sistemul de reglare a vitezei de croazierd poate fi deconectat
temporar, prin apdsarea comutatorului @ in pozilie centrald.

Mteza memoratd rdmAne in continuare in memorie.

Reluarea vitezei memorate are loc dupd eliberarea pedalei de frana sau
de ambreiaj; la autovehiculele cu cutie de viteze automatd numai dupe
eliberarea pedalei de frdnd 9i dupd apdsarea scurt6 a tastei @
+ pagina 147, fig. 135 in pozilia RES.

A nrenper
Viteza memoratd poate fi reluatd numai daci nu este prea ridicate

de trafic existente. r

Deconectarea sistemului de vitezd de croazierd

- Apdsafi comutatorul @ + pagina
in pozilia OFF. r

147,fig. 135 spre dreapta



Gutia de viteze automati

Gutia de viteze automatd

Cutia de viteze automati cu 6 trepte*

lntroducere

Autovehiculul dumneavoastra este echioat cu o cutie de viteze automatd
or 6 trepte, cu reglare electronicd. Schimbarea treptelor de vitezd se face
automat.

Este vorba despre o cutie de viteze automate convenfionald. Viteza
maximd se va atinge in treapta a 5-a. Treapta a 6-a de viteza servegte ca
program economic de deplasare, orientat spre consumul redus de
carburant. I

Indicatii pentru utilizarea cutiei de viteze automate

Schimbarea treptelor de vitezd se face automat.

Cutia de viteze poate fi comutatd pe regimul de funclionare
Tiptronic. Acest regim de funclionare permite schimbarea
manualS a treptelor de vitezd > pagina 153. /
Pornirea gi deplasarea

- Aclionali pedala de frAnd gi menlineli-o apisatS.

- Menlineli tasta de blocare (din maneta de selectare a vite-
zelor) apdsata, pozilionali selectorul in pozilia doritd, de ex. D

= pagina 150, 9i eliberali tasta de blocare.

- Agtepta{i pulin p6nd cdnd cutia a primit comanda (se simte o
migcare ugoare).

- Eliberali pedala de frdnd 9i accelerali > 2\
Oprirea temporarS

- La opririle temporare, de ex. la interseclii, nu este necesard
introducerea selectorului de viteze in pozilia N. Este suficient
sd aclionali pedala de fr6nd. Motorul poate funcliona pe

treapta de mers in gol.

Parcarea

- Aclionali pedala de frAnd gi menlineli-o apdsatd

- Aclionali fr6na de stalionare.

- Menlineli tasta de blocare din maneta selectorului apdsatd,
pozilionali selectorul de viteze pe P gi eliberali tasta de
blocare.

Motorul poate fi pornil numai cAnd selectorul se afld in poziliile P sau N

= pagina 140.

La parcarea pe o suprafate orizontale, este suficienta pozitionarea selec-
torului pe pozilia P. Pe terenuri alunecoase trebuie intAi sd se aclioneze
frdna de stalionare 9i apoi sd se selecleze pozilia P. Astfel se evitd supra-
solicitarea mecanismului de blocare, iar maneta selectorului de viteze se
poate scoate mai ugor din pozilia P.

Dacd introducelr selectorul de viteze in pozilia N accidental in timpul
mersului, reduceli viteza gi agteptali pane la revenirea motorului la turalia
demersingo|,inaintedeaSe|ectaotreaptddevitezd.>



Cutia de viteze automati

A nrenTrer
. Cand autovehiculul se afli in stalionare, cu motorul pornit, nu
trebuie si accelerafi atunci cind efectuati selectarea vitezelor -
pericol de accidentl
o in timpul deplasirii este intezisi pozitionarea selectorului in
poziliile R sau P - pericol de accident!
. Cand autovehiculul stafioneazi cu motorul pornit, in toate
pozitiile selectorului (in afari de P 9i N) este necesar si se
aclioneze pedala de frdnd, deoarece chiar 9i la mersul in gol, trans-
ferul de putere nu este intrerupt complet - autovehiculul se

I

Pozifiile selectorului de viteze

Fig. 137 Display-ul cu
informatii: Pozitiile
selectorului

Pozilia selectatd va fi indicatd pe display-ul cu informalii din tabloul de
bord prin aparilia simbolului corespunzetor al treptei de vitezi + fig. 1 37.

ln poziliile D 9i S pe display se va afiga gi treapta selectate.

P - Blocarea la parcare

ln aceasti pozilie rotile de tracliune sunt blocate mecanic.

Blocarea la parcare poate fi executate numai c6nd autovehiculul
stalioneazi = 2\.
Dacd doriti sd introduceli sau sd scoateli selectorul de viteze in 9i din
aceaste poziJie, trebuie sd aclionati simultan tasta de blocare din selector

9i pedala de frAn6.

C6nd bateria este descdrcatd, selectdrul de viteze nu poate fi scos din
pozilia P + pagina'154.

R. Treapta de margarier

Treapta de margarier poate fi selectate numai cdnd autovehiculul
stalioneazd + [.
aclioneze simultan pedala de fr6nd gi tasta de blocare din selector.

Fig. 136 Selectorul de
viteze

lnainte de selectarea pozitiei R din poziliile P sau N trebuie sd se



Cutia de viteze automati

CAnd contactul este pus 9i selectorul de viteze se gdsegte pe pozilia R,

se aprind luminile de margarier.

N - Pozilia neutri (pozilia de mers in gol)

in aceastd pozilie cutia de viteze merge in gol.

Daca dori,ti sd deplasali selectorul de viteze din pozilia N (dacd a fost ldsat
mai mult de 2 secunde in aceast6 pozi{ie) in pozilia D, la viteze sub
5 km/h, precum gi c6nd autovehiculul stalioneazd 9i contactul este pus,

trebuie se se actioneze pedala de fr6nd.

Dacd dorili sd deplasali selectorul de viteze din pozi.tia N (dacd a fost ldsat
mai mult de 2 secunde in aceastd pozitie) in pozitia R, la viteze sub
5 km/h, precum gi cAnd auiovehiculul stafioneaze gi contactul este pus,
trebuie sd se aclioneze pedala de frAnd.

D - Pozilia pentru deplasarea inainte
in aceastd pozitie treptele de vitezd pentru deplasarea inainte se vor
selecta automat in functie de solicitarea motorului, viteza gi programul
dinamic de comutare.

Pentru selectarea poziliei D din N, la viteze sub 5 km/h, respectiv cdnd
autovehiculul stalioneazd, trebuie sd se actioneze pedala de frdnd = 2\.
in anumite condilii (de ex. la deplasarea pe pante abrupte sau la depla-
sarea cu remorci) poate fi avantajos sd se aleagd programul manual de
selectare + pagina 153 pentru ca selectarea vitezelor sd se face manual
in functie de situaliile de trafic.

S - Pozilia pentru condusul sportiv
Prin intdrzierea selectdrii unei trepte superioare de vitez6 se va exploata
rezerya de putere a motorului. Selectarea treptei inferioare se face la o
lralie mai ridicatd decdt in pozilia D.

in pozilia S cutia de viteze nu selecteazd treapta a 6-a, deoarece viteza
raximd se atinge in treapta a 5-a.

La introducerea selectorului in pozilia S din pozitia D trebuie sd apisali
tasta de blocare din selector.

Blocarea selectorului de viteze

Blocarea automate a selectorului (O)

in pozilia P 9i N selectorul este blocat c6nd contactul este pus. Pentru
eliberarea manetei din aceastd pozitie trebuie se actionati pedala de
frane. Pentru a aminti conducdtorului de acest lucru, in poziliile P gi N se
va aprinde lampa de control (O) 

= pagina 38 din tabloul de instrumente. )
in olus se aorinde in consola manetei simbolul (O) oentru blocarea auto-
matd a selectorului.

A rreruler
o ln timpul deplasdrii este interzisi pozitionarea selectorului in
poziliile R sau P - pericol de accident!
o Cdnd autovehiculul stationeazi cu motorul pornit, in toate
poziliile selectorului (in afard de P 9i N) este necesarsa se
aclioneze pedala de frani, deoarece chiar gi la mersul in gol, trans-
ferul de putere nu este intrerupt complet - autovehiculul se taregte.

. Daca se selecteazd o treapte de vitezd cand autovehiculul
stalioneaz;, nu trebuie sub nici o formd sd se accelereze (de ex. cu
mdna din compartimentul motor). Autovehiculul se va pune
imediat in migcare - in anumite situalii chiar 9i daci fr6na de
stationare este actionatd - pericol de accident!
o inainte ca dvs. sau alte persoane si deschidi capota motorului
pentru a efectua lucriri la motor, selectorul de viteze trebuie adus
in pozilia P gi frdna de stalionare trebuie aclionatd - pericol de acci-
dent! V6 rugam sd respectali cu strictete indicaliile de avertizare
+ paqina 249, ,,Lucrdrile in I motorului". r

ir-i'"'?i#Fiiftililffiiil
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Un element de temporizare are sarcina de a impiedica blocarea selec-
torului la trecerea acestuia rapidd prin pozilia N (de ex. din R in D). Astfel
se face posibile de ex. deblocarea autovehiculului blocat in zipadd sau
noroi. Dacd selectorul se gesegte mai mult de 2 secunde in pozi,tia N iar
pedala de fr6nd nu este actionatd, maneta selectorului se va bloca.

Blocarea selectorului se poate face numai cand autovehiculul sta!ioneazd

9i la viteze sub 5 km/h. La viteze mai mari, in pozitia N deblocarea se va
face automat.

Tasta de blocare

Tasta de blocare din manerul selectorului imoiedicd trecerea
neintenJionatd a selectorului intr-o treapte de vitezd. Cdnd apdsali tasta
de blocare, selectorul se va debloca.

Cheia de contact-Blocare
Cheia poate fi scoasd din contact dupd luarea contactului numai dacd
selectorul se gasegte in pozitia P. Cdnd cheia este scoase din contact,
selectorul de viteze este blocat in oozitia P. I

Funcfia Kick-down

Funclia Kick-down face posibild o accelerare maximd.

La actionarea completd a pedalei de acceleralie, se activeaze functia
Kick-down, indiferent de programul de deplasare. Aceaste functie este
subordonatd programelor de deplasare, fdrd a se line cont de pozitia
selectorului de viteze (D, S sau Tiptronic), gi servegte accelerdrii maxime
a autovehiculului, la exploatarea intregii puteri a motorului. Cutia de viteze
selecteaze, in funclie de situalia autovehiculului, urmatoarea/urmdtoarele
treapt6/trepte inferioard/e, iar autovehiculul accelereazd. Trecerea intr-o
treaptd superioare se va face de indati ce motorul a atins turatia
necesara.

Programul dinamic de selectare

Cutia de viteze automate a autovehiculul dvs. este comandate electronic.
Selectarea vitezelor se face automat, in funclie de programul de depla-
sare existent.

La o deplasare uniformd cutia de viteze alege programul economic de

deplasare. Prin trecerea la timp intr-o treaptd de vitezd superioard 9i intAr-
zierea selectdrii unei trepte inferioare, consumul de carburant va fi
influen!at pozitiv.

intr-o manierd sportive de conducere cu accelerdri rapide gi puternice

9i cu varialii de vitezd, resp. cu exploatarea vitezei maxime, dupd
apdsarea pedalei de acceleralie (funclia Kick-down), cutia de viteze se

adapteazd la maniera de conducere 9i selecteazd treptele inferioare mai

devreme, deseori gi mai multe trepte deodatS.

Alegerea programulur favorabil de deplasare este un proces continuu.
Independent de aceasta, este insd posibil, prin accelerdri rapide, se se
comute pe un program dinamic de selectare a vitezelor. Pentru aceasta
cutia de viteze se regleazd intr-o treaptd de vitezd corespunzitoare
vitezei de deplasare gi face posibild accelerarea rapide (la depigiri), fdrd
ca pedala de acceleralie si fie aduse la pozitia de aclionare a dispozitivul
Kick-down. Dupd ce s-a selectat din nou o treaptd superioare de vitezd,
programul se va instala din nou cdnd modul de deplasare va permite

acest lucru.

La deplasdrile in rampi, selectarea vitezelor va fi potrivitd condiliilor de
trafic. Astfel se va evita selectarea repetatd a vitezelor. ln pante este posi-

Luali in considerare faptul cA pe teren alunecos, rotile de tractiune



bild selectarea poziliei Tiptronic, pentru exploatarea momentului de
fr6nare a motorului. I

Tiptronic

Dispozitivul tiptronic permite selectarea manua6 a vite-
zelor.

Fig.138 Selector:
selectarea manuala a
vitezelor

Cutia de viteze automatd

Fig.139 Display-ul cu
informa!ii: selectarea
manuali a vitezelor

Comutarea pe selectarea manuali a vitezelor

- Apdsali selectorul de viteze din pozilia D spre dreapta. De
Tndatd ce cutia de viteze a executat comanda, pe ecran apar
cifrele 6 5 4 3 2 'l , treapta selectatd va iegi in evidenld.

Trecerea intr-o treapte superioard de vitezd

- Apdsali scurt selectorul (in pozilie tiptronic) spre fa!5 pe

= fis. 138 @.

Trecerea intr-o treapti inferioard de vitezd

- Apasali scurt selectorul (in pozilie tiptronic) spre spate pe Q.

Trecerea in regim de selectare manuale se poate face atat in timpul
deplasdrii cat gi atunci cand autovehiculul stalioneazd.

La accelerdri, in treptele de vitezd 1 ,2, 3, 4 sau 5 cutia de viteze va intra
automat in urmStoarea treapta superioard de vitezd, cu putin inainte ca
motorul sd atingd turatia maximd.



Cutia de viteze automati

Dac6 selectati o treaptA inferioard, sistemul automat va executa aceaste
comandd numai cdnd nu mai existe pericolul supraturdrii motorului (nu
este valabif pentru selectarea treptei a 1-a din a 2-a).

Cind este actionat dispozitivul Kick-down, se va trece intr-o treaptd infe-
rioard de viteze, in functie de viteza de deplasare 9i turaJia motorului- r

Programulde urgenti

Pentru situalia in care apare o defec{iune in sistem, existd
un program de avarie.

La aparilia defectiunilor de functionare in partea electronicd a cutiei de
viteze, aceasta funclioneaze intr-un program de urgen,td. Acest lucru va fi
semnalizat prin aprinderea, respectiv stingerea tuturor segmentelor din
c6mpul de afigare.

Selectorul de viteze poate fi plasat in orice pozilie. in poziliile D gi S cutia
de viteze rdm6ne in treapta a 3-a. in pozilia R se poate folosi treapta de
marganer.

Programul manual de selectare (tiptronic) este dezactivat Tn programul de
avarie.

GAnd cutia de viteze a trecut in programul de avarie, trebuie si
ajungefi cAt mai repede la un dealer autorizat pentru a remedia
defecliunea. r

Deblocarea de urgenli a selectorului de viteze

Fig.140 Deblocarea
de urgentA a selec-
torului de viteze

in cazul intreruperii alimentdrii cu curent (de ex. baterie descdr-
cate, siguranp arsd) sau in cazul producerii unui defect la selec-
torul de viteze, acesta nu mai poate fi scos din pozi(ia P, iar auto-
vehiculul nu mai poate fi pus in migcare. Selectorul de viteze
trebuie deblocat prin deblocarea de urgenl6.

- Aclionali frdna de stationare.

- Deschideli compartimentul din consola centrale fate* resp.
scrumiera din fa{d.

- Ridicali cu atentie capacul, in partea stdngd gi dreaptd fa!d.

- Ridicali capacul in spate.

- Cu un obiect sub{ire (de ex. cheia de contact) apdsali maneta
din material sintetic -segeata- spre stdnga.
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- Simultan apdsali tasta de blocare din maneta selectorului gi

deplasali selectorul in pozilia N7).

Tractarea gi remorcarea

Remorcarea

La autovehiculele cu cutie de viteze automat6, motorul nu poate fi pornit
prin tractare = pagina 283.

Cdnd bateria autovehiculului este descdrcate, puteli efectua ajutorul la
pornire folosind bateria altui autovehicul + pagina 281.

Tractarea

CAnd dorili sd tractali autovehiculul, respectali indicaliile > pagina 283. r

4 Daci deplasafi selectorul din nou Tn pozilia P, acesta se va bloca din nou.

Alecu
Text Box
Completed by 72THX



Cutia de viteze automati DSG

Gutia de viteze automate DSG

Cutia automatd de viteze DSG*

lntroducere

Autovehiculul dvs. este echipat cu o cutie de viteze automatd directa.
Prescurtarea DSG vine de la Direct shift gearbox (cutie de viteze directd).

Transmiterea fo4ei intre motor gi cutia de vitezd este rcalizate de dou6
sisteme de ambreiaj, independente unul de celdlalt. Ele inlocuiesc
convertizorului de cuplu al cutiilor de viteze automate obignuite. Cuplarea
loreste astfel calculatd, incat la selectarea treptelorde vitezd si nu se
simtd gocuri, iar transmiterea de forld de la motor la rotile din fat6 se nu
se intrerupe. r

Indicalii pentru utilizarea cutiei de viteze automate
DSG

Schimbarea treptelor de vitezd se face automat.

Cutia de viteze poate fi comutatd pe regimul de funclionare
Tiptronic. Acest regim de funclionare permite schimbarea
manuald a treptelor de vitezd > pagina 160.

Pornirea 9i deplasarea

- Aclionali pedala de frAnd 9i menlineli-o apdsatS.

- Menlineli tasta de blocare (din maneta de selectare a vite-
zelor) apdsatd, pozilionali selectorul in pozilia doritd, de ex. D
> pagina 157,9i eliberali tasta de blocare.

- Eliberali pedala de frdnd 9i accelerali = ^A

Oprirea temporari

- La opririle temporare, de ex. la interseclii, nu este necesard
introducerea selectorului de viteze in pozifia N. Este suficient
sd acfionali pedala de frdn5. Motorul poate func[iona pe
treapta de mers in gol.

Parcarea

- Aclionali pedala de fr6nd 9i menlineli-o apdsatd,

- Actionali frdna de stalionare. 
I

- Menlinefi tasta de blocare din maneta selectorului apdsatd, i

pozitionali selectorul de viteze pe P gi eliberati tasta de i

blocare.

Motorul poate fi pornit numai cand selectorul se afld in pozitiile P sau N

= pagina 140. La temperaturi sub -10 "C, putefi porni motorul numai
dacd selectorul de viteze se gdsegte pe pozilia P.

La parcarea pe o suprafap orizontald, este suficientd pozilionarea selec-
torului pe pozilia P. Pe terenuri alunecoase trebuie intai sri se aclioneze
fr6na de staJionare gi apoi sd se selecteze pozilia P. Astfel se evita supra-
solicitarea mecanismului de blocare, iar maneta selectorului de viteze se
poate scoate mai ugor din poziJia P. )



Cutia de viteze automati DSG

Dacd introduceti selectorul de viteze in pozilia N accidental in timpul
mersului, reduceli viteza gi agteptati pane la revenirea motorului la turalia
de mers in gol, inainte de a selecta o treapte de vitezd.

@ xenliet
. Ambreiajul dublu la cutiile de viteze automate DSG este prevdzut cu
un sistem de protectie la suprasolicitare. Dacd utilizali func,tia up-hill, cand
autovehiculul sta{ioneaz6 sau se deplaseazefoarle incet in rampd,
ambreiajele se incSlzesc foarte tare.

r Cdnd acestea se supraincSlzesc, indicatorul treptelor de vitezd incepe
sd clipeascd, 9i se simte un,,goc" la ambreiaj; in final, ambreiajul se elibe-
reaze. Transmrterea de fo(d de la motor la rolile din fate se intrerupe, iar
astfel autovehiculul nu mai este propulsat. Dacd ambreiajul se deschide
automat, actionati pedala de frand, agtepta,ti cAteva secunde 9i apoi
pornifi. r

Pozitiile selectorului de viteze

Fig. 141 Selectorul de
viteze

Fig. 142 Display-ul cu
informatii: Pozitiile
selectorului

Pozitia selectatd va fi indicatd pe display-ul cu informa{ii din tabloul de
bord prin aparitia simbolului corespunzdtor al treptei de vitezd = tig. 142.
inpozi!ii|eDgiSpedisplaysevaafi9agitreaptase|ectatd.>

I nreruler
. Cand autovehiculul se afli in stalionare, cu motorul pornit, nu
trebuie si accelera!i atunci cind efectua!i selectarea vitezelor -
pericol de accident!
r in timpul deplasirii este interzisd pozitionarea selectorului in
poziliile R sau P - pericol de accident!
. Cand opriti autovehiculului in rampi, nu incercali si mentineli
autovehiculul pe loc prin selectarea unei trepte de vitezd, adicd prin
"frecarea" ambreiajului. Ambreiajul se poate astfel supraincdlzi.
Gind existd pericolul supraincelzirii ambreiajului din cauza supra-
solicitdrii, ambreiajul se deschide automat, iar autovehiculul va
aluneca in spate - pericol de accident!
o Dacd trebuie sd oprili in rampd, ac(ionati pedala de frdn6, pentru

autovehiculului cu spatele.
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P - Blocarea la parcare

in aceastd pozilie rolile de tracfiune sunt blocate mecanic.

Blocarea la parcare poate fi executatd numai c6nd autovehiculul
stalioneazd = 2\.
Dacd dorili si introduceli sau sd scoateli selectorul de viteze in gi din
aceaste pozilie, trebuie sa actionati simultan tasta de blocare din selector
gi pedala de frdnd.

C6nd bateria este descdrcatd. selectorul de viteze nu ooate fi scos din
poziliaP+pagina162.

R - Treapta de margarier

Treapta de margarier poate fi selectatd numai cAnd autovehiculul
stalioneazd = [.
inainte de selectarea poziliei R din poziliile P sau N trebuie sa se
aclioneze simultan pedala de frdnd 9i tasta de blocare din selector.

Cdnd contactul este pus gi selectorul de viteze se gdsegte pe pozitia R,
se aprind luminile de margarier.

N - Pozilia neutri (pozitia de mers in gol)
ln aceastd pozitie cutia de viteze merge in gol.

Dacd doriti sd deplasali selectorul de viteze din pozilia N (dacd a fost ldsat
mai mult de 2 secunde in aceastd pozitie) in pozilia D, la viteze sub
5 km/h, precum gi cAnd autovehiculul stationeazd gi contactul este pus,
trebuie s6 se actioneze pedala de frAnd.

Dacd dorili sd deplasali selectorul de viteze din pozitia N (dacd a fost lisat
mai mult de 2 secunde in aceastd pozilie) in pozifia R, la viteze sub
5 km/h, precum gi cand autovehiculul stationeaza $i contactul este pus,
trebuie sd se actioneze pedala de fr6nd.

D - Pozilia pentru deplasarea inainte
ln aceastd pozitie treptele de vitezd pentru deplasarea inainte se vor
selecta automat in funclie de solicitarea motorului, viteza gi programul
dinamic de comutare.

Pentru selectarea poziliei D din N, la viteze sub 5 km/h, respectiv cind
autovehiculul stalioneazd, trebuie s5 se actioneze pedala de frAnd + 2\
ln anumite condilii (de ex. la deplasarea pe pante abrupte sau la depla-
sarea cu remorcd) poate fi avantajos sd se aleagd programul manual de
selectare = pagina 160 pentru ca selectarea vitezelor sd se face manual
in functie de situaliile de trafic.

S - Pozilia pentru condusul sportiv
Prin int6rzierea selectdrii unei trepte superioare de vitezd se va exploata
rezerva de putere a motorului. Selectarea treptei inferioare se face la o
turalie mai ridicatd decdt in pozitia D.

in pozilia S cutia de viteze nu selecteaze treapta a 6-a, deoarece viteza
maximd se atinge in treapta a 5-a.

La introducerea selectorului in pozitia S din pozilia D trebuie sd apdsati
tasta de blocare din selector.

I rrexler

o C6nd autovehiculul stalioneazi cu motorul pornit, in toate
poziliile selectorului (in afari de P 9i N) este necesar sd se
aclioneze pedala de frane, deoarece chiar gi la mersul in gol, trans-
ferul de putere nu este intrerupt complet - autovehiculul se tirigte.
. Dacd se selecteaza o treapte de vitezd cdnd autovehiculul
stalioneazi, nu trebuie sub nici o formd si se accelereze (de ex. cu
mana din compartimentul motor). Autovehiculul se va pune

. In timpul deplasirii este interzisi pozitionarea selectorului in
pozitiile R sau P - pericol de accident!
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2\ lreHner continuare

imediat in migcare - in anumite situalii chiar gi daci frAna de
stationare este actionata - pericol de accident!
o inainte ca dvs. sau alte persoane si deschidi capota motorului
pentru a efectua lucrdri la motor, selectorul de viteze trebuie adus
in pozitia P gi frana de stalionare trebuie aclionati - pericol de acci-
dent! Vi rugim si respectali cu strictele indicaliile de avertizare
+ pagina 249, ,,Lucrdrile in compartimentul motorului". r

Blocarea selectorului de viteze

Blocarea automatd a selectorului (O)

in pozi{ia P gi N selectorul este blocat cand contactul este pus. Pentru
eliberarea manetei din aceastd pozilie trebuie sd acfionali pedala de
frdnd. Pentru a aminti conducdtorului de acest lucru, in poziliile P 9i N se
va aprinde lampa de control (O > pagina 38 din tabloul de instrumente.

in plus se aprinde in consola manetei simbolul (O pentru blocarea auto-
matd a selectorului.

Un element de temporizare are sarcina de a imoiedica blocarea selec-
lorului la trecerea acestuia rapidd prin pozilia N (de ex. din Rin D). Astfel
se face posibild de ex. deblocarea autovehiculului blocat in zdoadi sau
noroi. Dacd selectorul se gbsegte mai mult de 2 secunde in pozilia N iar
pedala de frand nu este actionatd, maneta selectorului se va bloca.

Blocarea selectorului se poate face numai cdnd autovehiculul sta!ioneazd
gi la viteze sub 5 km/h. La viteze mai mari, in pozitia N deblocarea se va
face automat.

Tasta de blocare

Tasta de blocare din manerul selectorului impiedicd trecerea
neintentionatd a selectorului intr-o treaptd de vitezd. CAnd apdsali tasta
de blocare, selectorul se va debloca.

Cheia de contact-Blocare
Cheia poate fi scoasd din contact dupd luarea contactului numai dacd
selectorul se gdseqte in pozilia P. Cand cheia este scoasd din contact,
selectorul de vrteze este blocat in Dozitia P. r

Func!ia Kick-down

Funclia Kick-down face posibild o accelerare maximd.

La aclionarea completd a pedalei de acceleralie, se activeazd funclia
Kick-down, indiferent de programul de deplasare. Aceastd funclie este
subordonatd programelor de deplasare, fdrd a se,tine cont de poziJia

selectorului de viteze (D, S sau Tiptronic), 9i servegte accelererii maxime
a autovehiculului, la exploatarea intregii puteri a motorului. Cutia de viteze
selecteazd, in funclie de situa!ia autovehiculului, urmdtoarea/urmdtoarele
treapt6/trepte inferioard/e, iar autovehiculul accelereazS. Trecerea intr-o
treaptd superioard se va face de indatd ce motorul a atins turatia
necesara.

A nreruTrer

Luafi in considerare faptul cd pe teren alunecos, rolile de tracliune
la aclionarea funcliei Kick-down - pericol de derapare! r
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Programul dinamic de selectare

Cutia de viteze automatd a autovehiculul dvs. este comandatd electronic.
Selectarea vitezelor se face automat, in functie de programul de depla-
sare existent.

La o deplasare uniformi cutia de viteze alege programul economic de
deplasare. Prin trecerea la timp intr-o treaptd de vitezd superioard gi intar-
zierea selectdrii unei trepte inferioare, consumul de carburant va fi
influentat pozitiv.

intr-o manierd sportive de conducere cu accelerdri rapide gi puternice
Si cu varialii de viteze, resp. cu exploatarea vitezei maxime, dupd
apdsarea pedalei de acceleralie (funclia Kick-down), cutia de viteze se
adapteazd la maniera de conducere gi selecteazd treptele inferioare mai
devreme, deseori gi mai multe trepte deodatd.

Alegerea programului favorabil de deplasare este un proces continuu.
Independent de aceasta, este insd posibil, prin accelerdri rapide, sd se
comute pe un program dinamic de selectare a vitezelor. penrru aceasra
cutia de viteze se regleazd intr-o treaptd de vitezd corespunzetoare
vitezei de deplasare 9i face posibila accelerarea rapidd (la depdgiri), fdrd
ca pedala de acceleratie sd fie adusd la pozilia de aclionare a dispozitivul
Kick-down. Dupd ce s-a selectat din nou o treaptd superioara de vitez5,
programul se va instala din nou cdnd modul de deplasare va oermite
acest lucru.

La deplasdrile in rampd, selectarea vitezelor va fi potrivitd conditiilor de
trafic. Astfel se va eviia selectarea repetatd a vitezelor. in pante este posi-
bilS selectarea pozitiei Tiptronic, pentru exploatarea momentului de
frdnare a motorului. I

Tiptronic

Dispozitivul tiptronic permite selectarea manuald a vite-
zelor.

Fig.143 Selector:
selectarea manuali a
vitezelor

Fig. 144 Display-ul cu
informalii: selectarea
manuale a vitezelor
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Comutarea pe selectarea manuali a vitezelor

- Apasali selectorul de viteze din pozilia D spre dreapta. De
indatd ce cutia de viteze a executat comanda, pe ecran apar
cifrele 6 5 4 3 2'l, treapta selectatd va regi in evidenld
r pagina 160.fiq. 144.

Trecerea intr-o treapti superioard de vitezi

- Apasa{i scurt selectorul (in pozilie tiptronic) spre fala pe

= pagina 160, fig. 143 O.

Trecerea intr-o treaptd inferioard de vitezd

- Apdsali scurt selectorul (in pozilie tiptronic) spre spate pe Q.

Trecerea in regim de selectare manuald se poate face at6t in timpul
Ceplasdrii cdt gi atunci c6nd autovehiculul stalioneaza.

La accelerdri, in treptele de vitezd 1,2,3,4 sau 5 cutia de viteze va intra
automat in urmdtoarea treaptd superioard de vitezd, cu pu,tin inainte ca
Totorul sd atingd turatia maximd.

in cazul in care ali ales trecerea de la o treaptd superioard la o treapte
nferioara, sistemul automat selecteaza treapta numai atunci c6nd
'notorul nu va mai putea fi supraturat. (nu este valabil la selectarea treptei
a 2-a din a 1-a.)

C6nd este actionat dispozitivul Kick-down, se va trece intr-o treapti infe-
ioare de viteze, in functie de viteza de deplasare gi turalia motorului. r

Programul de urgenfi

Pentru situalia in care apare o defec,tiune in sistem, existd
un program de avarie.

La apari{ia defec{iunilor de functionare in partea electronicii a cutiei de
viteze, aceasta functioneazd intr-un program de urgenta. Acest lucru va fi
semnalizat prin aprinderea, respectlv stingerea tuturor segmentelor din
cdmpul de afigare.

O defecfiune in sistem se poate manifesta in felul urmdtor:

. Programul poate fi activat numai in anumite trepte de vitezd.

. Treapta de margarier R nu poate fi folosite.

. Programul manual de selectare (tiptronic)este dezactivatin programul
de avarie.

C6nd cutia de viteze a trecut in programul de avarie, trebuie si
ajungeti c6t mai repede la un dealer autorizat pentru a remedia
defectiunea. I

:,, . . :'........'..r.tl'..':a: .::,, :
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Deblocarea de urgentd a selectorului de viteze (DSG)

Fig.145 Deblocarea
de urgenli a selec-
torului de viteze

In cazul intreruperii alimentdrii cu curent (de ex. baterie descdr-
cata, siguranla arsd) sau in cazul producerii unui defect la selec-
torul de viteze, acesta nu mai poate fi scos din pozilia P, iar auto-
vehiculul nu mai poate fi pus in migcare. Selectorul de viteze
trebuie deblocat prin deblocarea de urgentd.

- Aclionali frAna de stalionare.

- Deschideli compartimentul din consola centrald fa{d* resp.
scrumiera din fatd.

- Ridicali cu atenlie capacul, in partea stdngd gi dreaptd fa!d.

- Ridicali capacul in spate.

- Cu un obiect sublire (de ex. cheia de contact) apdsali maneta
din material sintetic -sdgeata- spre stdnga.

- Simultan apdsali tasta de blocare din maneta selectorului gi
deplasafi selectorul in pozitia N8).

Tractarea gi remorcarea

Remorcarea

La autovehiculele cu cutie de viteze automatd, motorul nu poate fi pornit
prin tractare = pagina 283.

C6nd bateria autovehiculului este descdrcatd, puteti efectua ajutorul la
pornire folosind bateria altui autovehicul > pagina 281_

Tractarea

Cend dorili se tractali autovehiculul, respectali indicaliite > pagina 283. r

8) Dacd deplasali selectorul din nou in pozifia P, acesta se va bloca din nou.
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Volanul multifuncfional*

lnstalatia radio

Fig. 146 Volanul multi-
funclional: Taste
pentru comanda radio

Pentru ca la aclionarea funcliilor instalaliei de radio atentia conducdtorului
sd fie distrasd intr-o mdsurd cdt mai redusd posibil, reglajele principale ale
radioului se pot efectua de la tastele de pe volan = fig. 146.

Acest lucru este valabil numai pentru autovehiculele care sunt echipate
din fabricii cu radio. Instalalia de radio poate fi bineinfeles comandatd in
continuare direct de la aparat. O descriere mai amdnun{itd veli gdsi in
manualul de utilizare radio.

Cdnd farurile sunt aprinse, prin apdsarea tastei 6 se vor lumina tastele
oe pe volan.

Prin apdsarea tastelor puteti efectua urmdtoarele functii:

Tasta ,Radioul 
,.,

O Tasta pentru postul

memorat inainte A

Gag€tqtglr,,:t ,, ,-:, , eE,,,,'l

fdrd funclie Ciutare titluri

inainte A

o
AJ

@

t5)

(,

o

@

,, . | .,.Qregtere,volum.k,

Scddere volum 2
Tasta pentru postul fdrd funclie
memorat inapoi V

lluminarea tastelor d
CAutare frecvenld Rulare rapidd

inapoi $ inapoi V
Cdutare frecventd Rulare rapidd

inainte A inainte A
: , , :Pezaetivare 

eunet {,

Cdutare titluri

inapoi V

Citirea CD-ului

anterior Y
Citirea CD-ului

urmdtor A

Tastele sunt valabile pentru modul de functionare in care se gdsegte
radioul in acel moment. I



Elementele de comandi radio gi telefon

Fig. 147 Volanul multi-
functional: Taste
pentru radio gi telefon

Pentru ca la aclionarea funcliilor instalaliei de radio gi ale telefonului
atenlia conducetorului sd fie distrasA intr-o mesurd c6t mai redusd posibil.
reglajele principale ale radioului 9i telefonului se potefectua de la tastele
de pe volan = fig. 147.

Acest lucru este valabil numai pentru autovehiculele care sunt dotate din
fabricd cu echipamente radio 9i telefon. Instalalia de radio gi de telefon
poate fi bineinleles comandatd in continuare direct de la aparat. O
descriere mai amdnunlitd ve{i gdsi in manualul de utilizare radio.

C6nd farurile sunt aprinse, prin apdsarea tastei d se vor lumina tastele
de pe volan.

Prin apdsarea tastelor puteli efectua urmetoarele functii:

o
r:\\t

o
(4)

/':\tt,

Radioul Ga-seto'
ton

Tasta pentru postul fAGl

memorat inainte A functie

Tasta pentru postul fare
mernorat inapoi V functie

CD

Ciutare titluri

inainte A

Cregtere volum L
Scddere volum z

Cdutare titluri

Inapor v
lluminarea tastetor d

Telefonul

frird functie

fdre functie



Tasta Radioul
Caseto-

fon

a fdrd functie\9/

O Comutare intre radio 9i telefon /

@ fdre funclie

Tastele sunt valabile pentru modul de funclionare in care se gesegte
nadioul in acel moment.

GI
E Indicatie
A4onarea teiefonului de la volanul multifunctional este posibild numai la
anumite tipuri de telefoane. Informalii detaliate gisili la unitdlile Skoda, r

Telefonul

Respingere, incheiere apel, revenire in meniu cu un domeniu mai sus
ca

Preluare apel, apelare meniu telefon,

confirmare selectare meniu J
Tasta de activare/dezactivare a comenzilor voceile -4

iTasta PTT)

Adaptare universali pentru telefon cu
sistem de comandd vocali*

Descriere

Fig.148 Taste pentru
activarea sistemului de
comande vocali

Sistemul de comanda vocald se activeazS, in func{ie de echiparea autov-
ehicu|u|ui,prinap6sareatasteiPTT(pushtota|k)/q(6gpeadaptor>

r-=r:.**,16k#i
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= fig. 148 sau a tastei 4, de pe volanul multifunclional + pagina 164,
fig. 147.

Parte componentd a dispozitivului de adaptare cu sistem de comande
vocald este agenda telefonica internA. in agenda telefonicd interna se
gdsesc 50 locuri de memorare. Aceastd agend6 telefonicd internd nu

depinde de tipul telefonului utilizat.

La autovehiculele cu volan multifunclional, apelarea datelor se poate

efectua de la tastele de pe volan + pagina 164.

in plus, volumul sonor poate fi modiflcat oricand, de la butonul de reglare
de la radio sau, la autovehiculele cu volan multifunclional* de la tastele
functionale de pe volan.

Dacd sistemul rdspunde ,,Telephone is not ready(Telefonul nu este
pregdtit)", verificaJi starea de funclionare a telefonului:

o Telefonul este deschis?

o Codul PIN a fost introdus?

Dialog

Perioada in care srstemul telefonlc este pregdtit sd preia 9i sd execute
comenzi, va fi denumitd DIALOG. Sistemul de comandd dd rdspunsuri
acustice gi vd conduce prin functiile existente. Dialogul poate fi pornit sau
intrerupt oricand de la tasta PTT. Dialogul poate fi intrerupt gi cu comanda
CANCEL.

Dialogul se va intrerupe automat dupe efectuarea unei operaliuni, de ex.

dupd gtergerea numelor din agenda telefonicS.

La primirea unui apel,dialogul se intrerupe imediat $i ve.ti putea prelua
apelul apdsdnd tasla J.
Daca comanda pe care ali dat-o nu este recunoscuta de sistem, acesta
rdspunde ,,sorry?"; puteli repeta comanda. Dupd a treia incercare
nereugitd, rdspunsul va fi ,,Cancel", iar dialogul se va intrerupe.

Inlelegerea optime a comenzilor depinde de urmdtorii factori:
r Vorbiti la tonalitatea obignuitd, fdrd accentudri sau pauze intre cuvinte

o Evitati rostirea prescurtate a cuvintelor.

o inchideti ugile, geamurile gi trapa pentru a diminua zgomotele de fond

. La deplasarea cu viteze ridicatd vd recomanddm sd vorbiti tare,
pentru a acoperi zgomotul de fond.

o Evitali producerea zgomotului de fond in autovehicul (de ex. disculiile
simultane ale mai multor pasageri).

r Nu vorbiti in timp ce sistemul face un anun!.

. Microfonul este indreptat cetre conducdtor, de aceea sistemul trebuie
utilizat numai de catre acesta.

/i\\7 Atenlie!
Scoaterea telefonului mobil din adaptor in timpul unei convorbiri poate

determina intreruperea legdturii. Prin scoaterea telefonului se intrerupe
legetura cu antena montatA din fabricalie, astfel reducAndu-se calitatea
transmisiei. in plus, in interiorul autovehiculului se pot forma radialii
ddunatoare, ceea ce va determina intreruperea incdrcdrii acumulatorului.

rT-]
[0 | tndicatie
o Luati in considerare indicaliile + pagina 175,,,Telefoanele mobile 9i
aparatele de emisie".

o in cazul in care aveli unele neclaritali, adresali-va unei uniteli Skoda. )

atenlia in primul rdnd asupra traficului! Conducitorul
auto poarti intreaga responsabilitate pentru siguranla in trafic.
Utilizati sistemul telefonic numai in misura in care definefi perma-



I Sistemul de comandd vocald este disponibil numai la adaptoarele cu
tasta PTT. Adaptoare corespunzdtoare pute,ti procura de la unitaliie
Skoda. r

Introducerea telefonului cu adaptor

Fig.149 Adaptare
universalA pentru
telefon

Autovehiculul este livrat din fabricalie cu un suport pentru tele-
fonul mobil. Suportul este fixat in consola centrald. Adaptorul

"Cullmann" gi telefonul nu fac parte din gama de echipamente a

autovehiculului la livrare.

Introducerea telefonului cu adaptor

- impingeti mai intdi adaptorul@in sensul sdgelii = fig. 149 in
suport. Apdsali ugor adaptorul pentru a vedea dacd s-a fixat.

- Agezali telefonul Tn adaptorul @ (conform instrucliunilor
producdtorului).

Comunicarea

Scoaterea telefonului cu adaptorul

- Apdsali simultan elementele de blocare laterale ale suportului
gi scoateli telefonul cu adaptorul = fig. 149.

in acest fel, se pot exploata la maxim avantajele oferite de un telefoc ai[c
normal (,,Hands Free" printr-un microfon montatin autovehicul. transrnis*re

optimd prin antena exterioard etc.). in plus, acumulatorul telefonului d\s.
se incarcd. I

Utilizarea telefonului

Fig. 150 Display-ul cu
informalii: Elementele
de comanda

Cdnd selectali meniul Telephone (Telefon) pe display, iar telefonul nu se
gdsegte in adaptor, pe display se afigeazd Insert phone (lntroduceli
telefonul).
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Dupa introducerea telefonului in adaptor sistemul incepe s6 incarce
agenda telefonici din telefon pe display-ul de informalii. Pe display se vor
afiga pe rdnd:

Please wait (agtepta!i)

Loading... last calls xxx (incarci... ultimele apeluri xxx)

Loading... last calls xxx (incarci... ultimele apeluri xxx)

Loading... missed calls xxx (incarcd... apelurile pierdute xxx)

Loading... phone book xxx (incircare... agendi telefon xxx)

Dupd incdrcarea datelor, se vor afiga primele trei nume din agendd.

Utilizarea

. Prin apdsarea scurtd a tastei @ + pagina 1 67, fig. 1 50 puteli rdsfoi in
memoria telefonului in cdutarea numelol resp. a meniurilor.

. Apdsand indelung petasta @in1os, puteli rasfoi memoria telefonului
in ordine alfabeticd.

. Prin apdsare indelung6 pe tasta @ sus, intrati cu un domeniu mai sus
in meniul de pe display.

. Prin apAsare scurte pe tasta @ meniul selectat se afigeazd.

Prezentarea funcliilor gi afigajelor posibile:

Afiqaje pe display

Name Number (Apelare... Nume Numir)

incoming call... Name (Primire apel,,. Nume)
sau
incomlng call... Number (Primire apel... Numar)

Apelul preluat sau
incoming call... (Primire apel...)
Accept (Acceptare)
Refuse (Respingere)

lncheierea Terminated(incheiat)
convorbirii

Numerul ocu- Llne Busy{Ocupat)
pat

Nu se gdsegte No Service (Serviciu indisponibil)
releaua

Introducere Enter PIN (codul PIN)
cod PIN

Telefonul poate fi aclionat prin comandd vocala > pagina 165 sau de la

tastele de pe volanul multifunc{ional + pagina 164. I

Descrierea
comenzll

Numdrulfor- Calling...



Gomenzile vocale Alte comenzi posibile

Comandd vocali

DIAL

STORE/SAVE

REPEAT

CORRECT

DELETE

CANCEL

Comr.rmcanue

Descrierea comenzii

Se va aoela numerul de telefon.

Numele gi numerul de telefon vor fi rner-s'm
in agenda de telefon internd, sau se va €.rG
codul PIN introdus.

Numele respectiv gi numdrul vor fi re-=--:
Sistemul va solicita verbal ,,please procee*i,
conti nuarea introducerii cifrelor sau cc,-T:,:.
Ultimul nume sau ultimele cifre specificdie se
vor $terge. Se vor repeta cifrele mentio.!&
anterior. Sistemul va solicita verbal -ptease
proceed" continuarea introducerii cifretor sa-
comenztlor.

Toate cifrele mentionate se vor gterge. S sl:r-
va anunta vocal ,,The number is deleted. The
number please" pentru contin uarea intrc':: ::-
rii altor cifre sau pentru rostirea unei corr€-z

Dialogul se va intrerupe.

Comenzile vocale pentru utilizarea telefonului

Comenzi vocale pentru utilizarea agendei telefonice interne

Comandi vocald

ENTER PIN

DIAL NUMBER

REDIAL

Comandi vocali

SAVE NAME/NUM.
BER

SELECT/DIAL NAME

DELETE NAME

PLAY/LISTEN PHO.
NEBOOK

DELETE PHONE-
BOOK

Deserierea comenzii

Dupd aceastd comandd puteli introduce codul
PIN al telefonului > pagina 169.

Dupd aceastd comandd putelr specifica
numdrul de telefon al persoanei cu care doriti
sd stabiliti legdtura telefonicd = pagina 170.

Dupb aceastd comandd se va reapela ultimul
nr. format => pagina 171.

Descrierea comenzii

Dupd aceastd comande se poate memora un
nume nou in agenda telefonicd jnterna

= pagina 171 .

Dupe aceastd comandd se poate apela un
nume din agenda telefonicat => pagina 172.

Dupd aceastd comandd se poate gterge un
nume din agenda telefonice internd
+ pagina 172.

Dupd aceastd comanda, puteti asculta toate
numele din agenda telefonice ::> pagina 172.

Dupd aceastd comandd, se poate gterge intre-
aga agendi telefonicd. sau numai un nume

= pagina 173.

Introducerea codului PIN

Inainte de punerea in funcliune a sistemului, trebuie sd intro-
duceli codul PlN.

- Apdsali tasta PTT.

- Dupd semnalul de ton. rostiti comanda ENTER PlN.

Dupd aceastd comande puteti introduce codul PIN al telefonului.

;:;



Introducerea codului PIN este posibild numai daca:

. este pus contactul gi

. telefonul este deschis.

Sunt permise crfrele de la zero la noue. Sistemul nu recunoagte
combinaliile de cifre ca de ex. treisprezece, ci numai cifrele simple (unu,
doi). Dupd fiecare succesiune de cifre (despd(iti de urmatoarea printr-o
scurtd pauzd), cifrele recunoscute vor fi repetate.

Indicalii pentru introducerea codului PIN

. La introducerea codului PIN format din mai mult de 8 cifre, sistemul va
rdspunde,,The PIN is too long".
o La introducerea unui cod PIN gregit, sistemul va riispunde,,The PIN is
incorrect".
. Dacd codul PIN a fost introdus gre$it de trei ori la rdnd, cartela se va
bloca. Cartela SIM se poate debloca numai cu ajutorul codului PUK
(Personal Unblock Key). Codul PUK poate fi introdus numai de la
tastele telefonului, nu 9i prin comenzi vocale.

Exemplu de introducere a codului PIN

Puteti intrerupe oricand dialogul apds6nd tasta PTT sau dAnd comanda
CANCEL. r

Apelare numir

- Apdsali tasta PTT.

- Dupd semnalul de ton, rostili comanda DIAL NUMBER.

Dupa aceasta comandd, sistemul vd va cere sd introduceli numarul.
Numdrul de telefon poate fi introdus printr-un lan! de cifre (tot numdrul).
sub forma unei ingiruiri de cifre (desp5(ite de pauze scurte) sau prin cifre
singulare. Dupd fiecare succesiune de cifre (despdrtite de urmetoarea
printr-o scurte pauzd), cifrele recunoscute vor fi repetate.

Sunt permise cifrele de la zero la noue. Sistemul nu recunoagte
combinaliile de cifre ca de ex. treisprezece, ci numai cifrele simple (unu.

doi).

La introducerea a mai mult de 20 cifre, sistemul rdspunde,,The number
is too long".

Pentru convorbirile internaJionale, inaintea celor 20 cifre se poate pune un
plus (+).

Exemplu de introducere a unui numdr de telefon

Comandi vocalS

DIAL NUMBER

de ex. ZERO SIX ZERO
THREE

Dacd nu continuali menlionarea cifrelor, dupi cca. 5 secunde va veni
un nou raspuns

Comandi vocali

ENTER PIN

de ex. ZERQ ONE TWO
THREE

Rispuns

,,The pin please"

,Zero One Two Three"

Daci nu continuali menlionarea cifrelor, dupd cca. 5 secunde va veni
un nou rasDuns.

,,Possible commands are: store,
repeat, correct, delete or more
digits"

,,The pincode is saved"
(incheierea dialogului)

RAspuns

,,The number please"

,,Zero six zero three"

STORE/SAVE



Comandi vocali Rispuns

,,Possible commands are: dial,
repeat, correct, delete or more
digits"

,,Five seven two"

,,The number is being dialled"

aods6nd tasta PTT sau ddnd comanda

FIVE SEVEN TWO

DIAL

Puteti intrerupe oricdnd dialogul
CANCEL. r

Reapelarea

- Apasali tasta PTT.

- Dupd semnalul de ton. rostiti comanda REDIAL.

Dupd rostirea acestei comenzi, ultimul numer apelat prin comandd vocald
se va reapela.

Exemplu de reapelare

Comandi vocali

REDIAL

Puteli intrerupe oric6nd dialogul apdsdnd tasta PTT sau d6nd comanda
CANCEL. r

Gomunicarea

Agenda internd a telefonului*

Memorarea numelor

- Apbsali tasta PTT.

- Dupd semnalul de ton, rostiti comanda SAVE/STORE
NAME/NUMBER.

Dupd rostirea acestei comenzi, sistemul vd va solicita mentionarea
numelui 9i al nr. de telefon pe care dorili sd le memorali in agenda telefo-
nicd. in agenda telefonice internA se pot memora p6n6 la 50 nume.

Numdrul de telefon poate fi introdus printr-un lan,t de cifre (tot numdrul),
sub forma unei ingiruiri de cifre (despd4ite de pauze scurte) sau prin cifre
singulare. Dupd fiecare succesiune de cifre (despdrtitd de urmdtoarea
printr-o scurtd pauzd), cifrele recunoscute vor fi repetate.

Sunt permise cifrele de la zero la noui. Sistemul nu recunoagte
combinaliile de cifre ca de ex. treisprezece, ci numai cifrele simple (unu,
doi).

La introducerea a mai mult de 20 cifre, sistemul rdspunde ,,The number
is too long".

inaintea celor 20 cifre se poate pune un plus (+).

Numele memorate vor fi afigate pe display-ul de informalii- insolite de o
sdgeatd.

Numele identice trebuie sd contind elemente care sd le poatd diferenlia
(de ex. prenume) >

Resouns

,,The number is being dialled"



Comandi vocald

STORE/SAVE
NAME/NUMBER

FIRMA XYZ

Rdspuns

,,The name please"

"Please repeat the name"

Gomunicarea

Exemplu de memorare in agenda telefonici interni Exemplu de apelare a unui nume din agenda telefonicd

Comandi vocall

DIAL NAME

FIRMAXYZ

Rispuns

,,The name please''

,,Flrma XYZ"

Dacd nu continuafi menlionarea cifrelor, dupd cca. 5 secunde va veni
un nou rasouns.

,,Possible commands are: dial, repeat, cor-
rect"

DIAL ,,The number is being dialled"

Puteli intrerupe oric6nd dialogul apdsind tasta PTT sau ddnd comanda
CANCEL

Prezentare agendd telefonici

- Apdsa{i tasta PTT.

- Dupd semnalul de ton, rostiti comanda PLAY/LISTEN
PHONEBOOK.

Dupd aceastd comandd, sistemul va prezenta toate numele din agendd.
Prin apesarea tastei PTT la rostirea numelui dorit, se va apela numerul
respectiv; sistemul anuntd: ,,The number is being dialled". I

$tergere nume

FIRMA XYZ ,,The number please"

ZERO OHE TWO THREE ,,Zero One Two Three"

FOUR FIVE SIX ..Four Five Six"

Dacd nu continua,ti mentionarea cifrelor, dupe cca. 5 secunde va veni
un nou rdspuns.

STORE/SAVE

,,Possible commands are: store, repeat,
correct, delete or more digits"

,,The name FIRMA XYZ is saved"

Puteti intrerupe oricdnd dialogul apds6nd tasta PTT sau ddnd comanda
CANCEL. r

Apelarea numelor

- Apdsali tasta PTT.

- Dupd semnalul de ton, rostili comanda DIAL NAME.

Dupd aceaste comande aveli posibilitatea de a apela unul din numele
memorate in agendd.

- Apdsati tasta PTT.



- Dupd semnalul de ton, rostiti comanda DELETE NAME.

Dupd aceastd comandd aveli posibilitatea de a gterge unul din numele
memorate in agenda.

Exemplu de gtergere a unui nume din agenda telefonici

Dupd aceastd comande aveli posibilitatea de a gterge intreaga agendd
sau numai unele nume.

Exemplu de gtergere a intregii agende telefonice

GomandivocalA Rdspuns

,,Would you like to delete the
whole phonebook?"Comandi vocald

DELETE NAME

FIRMA XYZ

Rispuns

,,The name please"

,,Would you like to delete the entry XYZ?"

DELETE PHONEBOOK

YES

YES

NO

La auziea numelui pe care dorili
sd il gtergeli apdsati tasta PTT.

Dacd nu continuati menlionarea cifrelor, dupd cca. 5 secunde va veni
un nou rdspuns.

YES ,,Delete?"

Dacd nu continuati menlionarea cifrelol dupd cca. 5 secunde va veni
un nou rdspuns.

Jfi:ii" 
commands are: Yes, no, reoeat,

YE$ ,,The name is deletEdl'

Puteli intrerupe oricdnd dialogul apdsdnd tasta PTT sau ddnd comanda
CANCEL.

Dacd utilizatorul rdspunde NO, sistemul rdspunde ,,Cancel" iar dialogul va
lua sfArgit. r

$tergerea agendei telefonice

- Apdsali tasta PTT.

- Dupa semnalul de ton, rostiti comanda DELETE PHONE-
BOOK.

Puteli intrerupe oricAnd dialogul apdsdnd tasta PTT sau dend comanda
CANCEL.

Exemplu de gtergere a unui nume din agenda telefonicd

Comandi vocald Rdspons

DELETE PHONEBOOK ,,Would you like to delete the
whole phonebook?"

Dacd nu-continuali menlionarea cifrelor, dupd cca. 5 secunde va veni
un nou raspuns.

,,Possible commands are: yesr
no, repeat"

,,Are you sure?"

,,The phonebook is deleted"

,,Possible commands are: yes,
no, repeat"

Se citegte agenda telefonicd

,,Would you like to delete the
entry (name)?"



Comandd vocali Ri6puns

Daci nu continuati menlionarea cifrelor, dupd cca. 5 secunde va veni
un nou rdspuns.

foossible commands are: yes,

YES

Citirea agendei telefonice continui.

in timpul citirii agendei telefonice, prin aclionarea tastei PTT se pot gterge
gi alte nume.

Pute,ti intrerupe oricdnd dialogul prin comanda CANCEL. r

BluetoothrM*

Tehnologia Bluetooth seryesfe la conectarea fara cablu a
unui telefon mobil la instalatia Hands Free a autovehicu-
lului.

Pentru a cupla un telefon mobil cu Bluetooth la instalalia de mdini
libere, este necesar ca cele doud dispozitive sd fie adaptate unul
pentru celdlalt. Informalii detaliate gdsili in manualul de utilizare
al telefonului mobil. ln principal, pentru cuplarea telefonului mobil
trebuie sd se respecte urmdtorii pagi:

- Pune{i contactul.

- Dacd este necesar, activati telefonul mobil.

- Selectali la telefonul mobil opliunea de meniu corespun-
zdtoare, care caut6 aparatele (mdini libere) care suportd Blue-
tooth.

- Cdnd instalalia m6ini libere se afigeazd pe display-ul telefo-
nului mobil cu Skoda UHV, introduceli codul PIN 1234 gi

agteptali p6nd se rcalizeaze cuplajul.e)

in lumea modernd de afaceri, precum 9i in zona privatd, comunicatia
mobild capdta o importanld din ce in ce mai mare. Prin intermediul Blue
tooth, telefoanele mobile ale diferililor producdtori pot fi conectate la

sistemul m6ini libere. in timpul procesului de cuplare, nici un alt telefon
mobil nu trebuie sd fie conectat la sistemul mdini libere prin intermediul
Bluetooth.

La sistemul mdini libere se pot conecta prin Bluetooth, pdnd la patru tele-
foane mobile, dintre care numai unul poate comunica cu sistemul mdini
libere. Daci se cupleazd un al cincilea telefon, se va decupla acel aparat
care nu a fost folosit prin sistemul mdini libere perioada cea mai inde-
t..^^^+x t^ +i'n^rur rgaro wc Lil | rP,

Realizarea conexiunii Bluetooth
Dupd punerea contactului, conexiunea Bluetooth se va realiza automat.
dacd telefonul este adaptats). in difuzoarele autovehiculului se va auzi un

ton de telefon crescdtor.

intreruperea conexiunii Bluetooth
Dupd scoaterea cheii din contact, conexiunea Bluetooth se intrerupe. in
difuzoarele autovehiculului se va auzi un ton de telefon descrescdtor. >

9) Unele telefoane mobile dispun de un meniu in care se rcalizeazl accesul la co-
nexiunea Bluetooth, prin introducerea unui cod. CAnd se solicita introducerea co-
dului. are loc o noud conexiune Bluetooth.



siguranta in trafic. Utilizali sistemul telefonic numai in misura in
care delineli permanent controlul asupra autovehiculului - pericol
de accident!
. La transportul aerian, conexiunea Bluetooth trebuie intreruptd
de cdtre personal specializat!

Ir]\,7 Atentie!
Scoaterea telefonului mobil din adaptor in timpul unei convorbiri poate
determina intreruperea legdturii. Prin scoaterea telefonului se intrerupe
legdtura cu antena montat6 din fabricafie, astfel reduc6ndu-se calitatea
transmisiei. in plus, in interiorul autovehiculului se pot forma radiatii
deundtoare, ceea ce va determina intreruperea incarcdrii acumulatorului.

F.G
EEI lndicatie
. Nu este valabil pentru toate telefoanele mobile, care dispun de comu-
nicare Bluetooth.

. Utilizati un adaptor corespunzetor tipului de telefon mobil, pentru a

menline nivelul radialiilor din autovehicul la un nivel scdzut.

o Prin introducerea telefonului in adaptor se garanteazd capacitatea
optimd de iransmisie gi receplie, beneficiind in acelagi timp de incdrcarea
permanentd a acumulatorulu..

r Cdnd agezali telefonul in adaptor, se va realiza conexiunea prin
punctul de contact al adaptorului, iar conexiunea Bluetooth se va intre-
ruoe. in difuzoarele autovehiculului se va auzi un ton de telefon descre-
scdtor.

o Luali in considerare faptul cd telefonul mobil poate fi utilizat cu
sistemul maini libere prin Bluetooth, numai in interiorul autovehiculului.
Distan,ta de acliune este influenlatd de anumite situa.tii, cum arfi de ex.

Gomunicarea

diferitele obstacole dintre aparate gi de interferen{ele cu alte aparate. De

exemplu, dacd telefonul mobil se gdsegte in buzunarul unei haine, pot

apdrea greutSli la stabilirea conexiunii Bluetooth cu sistemul m6ini libere

sau la transmiterea de date.

. Dace ali reglat pe display limba portughezd, pentru utilizarea telefo-
nului mobil se va folosi automat limba utilizatd la codificarea sistemului

mdini libere. r

Telefoanele mobile gi aparatele de emisie

Montarea telefoanelor mobile gi a aparatelor de emisie in autovehicul
trebuie realizata numai in unitdlile Skoda.

Societatea Skoda Auto va instala telefonul mobil sau aparatele de emisie
gi toate accesoriile acestora: antene exterioard instalatd de personal

specializat gi o putere de transmisie de pand la 10 Watt.

Despre posibilitdtile de montare 9i de funclionare a telefoanelor mobile gi

a aparatelor de emisie cu o putere mai mare de 10 Watt, informali-vd la o
unitate autorizatS. in ceea ce privegte posibilitdlile tehnice existente
pentru montarea ulterioard a telefoanelor mobile gi aparatelor de emisie,
interesali-vd la unitdtile Skoda.

La folosirea telefoanelor mobile sau a aparatelor de emisie, sistemul elec-
tric al autovehiculului se poate avaria. Se pot constata urmdtoarele cauze:

. nu existd antend exterioard

. antena exterioard este instalate necorespunzdtor

. puterea de emisie este mai mare de 10 Watt

De aceea nu trebuie sd folositi telefoane mobile sau aparate portabile de
emisie in interiorul autovehiculului, fdrd antend sau cu antena instalatd
necorespunzetor. )

ATENTTE!



A rreruTrer
. Telefoanele mobile 9i aparatele de emisie folosite in interiorul
autovehiculului care nu au anteni sau au o antene exterioari
montate necorespunzdtor, pot provoca probleme de sanitate, din
cauza c6mpului lor electromagnetic.
o indreptali-vd atenlia in primul rand asupra traficului!
. Sistemele de emisie, telefoanele mobile, respectiv suporturile
nu trebuie montate pe capacele airbag-urilor sau in imediata apro-
piere a acestora. in cazul unui accident, persoanele din autovehicu-
lului pot suferi vitimdri.

Trebuie sd luati in considerare faptul ce numai cu o antend exterioare,
semnalul se poate recepliona in condilii optime.

[E tnoicalie
Luali in conslderare instrucJiunile de utilizare ale telefoanelor mobile 9i ale
aparatelor de emisie. r

Schimbitorul de CD-uri*

Fig. 151 Schimbetorul
de CD-uri

Schimbdtorul de CD-uri pentru sistemele radio gi de navigalie se
gesegte in partea stdngd in portbagaj.

incircarea unui CD

- Apdsali scurt pe tasta @ Si introduceli CD-ul (Compact Disc)
in aparat @. CO-ul va fi depozitat pe urmdtoarea pozilie
liberd din magazia de CD-uri. LED-ul din tasta respectivd @
va inceta sd clipeascd.

inmagazinarea tuturor GD-urilor

- Menlineli tasta @ apdsatd gi introduceli toate CD-urile pe

rAnd in aparat @. LED-urile din taste @ nu mai clipesc.



inmagazinarea unui GD intr-o anumiti pozilie

- Apasafi tasta @. LED-urile din tastele @ se aprind pentru
poziliile care au fost incircate cu CD-uri gi clipesc pentru
pozi!iile libere.

- Apdsali tasta doritd @ 9i introduceli CD-ul @.

Ejectarea unui CD

- Apdsati scurt pe tasta @, pentru a ejecta un CD. Pentru locu-
rile ocupate, se aprind LED-urile din tastele Q).

- Apdsali tasta corespunzlloare @. CO-ut va fi ejectat.

Ejectarea tuturor CD-urilor

- Menlineli tasta @ apisatd mai mult de 2 secunde, pentru a
ejecta CD-urile. CD-urile vor fi aruncate in afard pe r6nd.

rn
kG Indicafie
. Introduce,ti CD-ul cu partea scrise in sus, in aparat @.
. Nu introduceli niciodatd CD-urile cu fo(a, ele sunt trase automat ?n

aoarat.

. Dupd ce s-a introdus un CD in aparat, trebuie sd agteptali un moment,
pind c6nd se aprinde LED-ut din tasta respectivd @. Numai dupd
aceasta fanta @ este liberd pentru introducerea unui nou CD.

. Dacd selectali o pozitie care este ocupatd de un CD, acesta va fi scos
din magazie. Scoateli acest CD gi introduce{i-l pe cel dorit. r



Siguranla

Siguranfa pasivi

lmportant

Deplasare sigurd

Msurile de siguran{d pasiva reduc riscurile de rdnire in
,ezul unui accident.

capitol veti gdsi informalii importante, sfaturi 9i indicatii despre
pasivd oferitd de autovehiculul dvs. Am realizat aici un rezumat

ceea ce ar trebui sd gtili despre centura de siguran!5, despre
rul Airbag, despre scaunele pentru copii gi despre siguran,ta pentru
De aceea, in interesul dvs. 9i in interesul celorlalli participan{i la
trebuie sd luatiin considerare in soecial indicatiile si avertismentele

acest capitol

Echipamentele de siguranld

Echipamentele de siguranld fac parie din intregul concept
de protec,tie a pasagerilor, contribuind la reducerea perico-
lelor de rdnire in situalia producerii unui accident.

,,Nu vd jucaji" cu siguranta dumneavoastrd 9i cu cea a celorlalli pasageri.
in cazul producerii unui accident, echipamentele de siguranld pot reduce
riscul unei rdniri. in continuare sunt enumerate unele dintre echioamen-
tele care asigurd siguranla in autovehiculul dumneavoastr6:

. Centura de siguranld cu trei puncte pentru toate locurile,

. Limitator al fo(ei centurii la scaunele din fate gi la scaunele exterioare
din spate*,

. Sistem de tensionare a fortei centurii la scaunele din fald gi la scaunele
exterioare din spate*,

. Reglarea pe indllime a centurilor locurilor din fatd,

. airbag-ul frontal al conducdtorului 9i al pasagerului din dreapta*

. Airbag-urilaterale-,

. airbag-uri pentru cap*,

. Puncte de ancorare pentru scaunele pentru copii cu sistem ,,lSOFlX',

. Tetiere cu posibilitate de reglare in plan vertical,

o Coloand reglabild a volanului.

Toate aceste echipamente de siguranld conlucreazd la asigurarea celei
mai bune proteclii at6t pentru conducdtorul auto cdt gi pentru pasagerii din
autovehicul. Aceste echipamente de siguranld nu vd vor fi de nici un ajutor )

Acest capitol conline informalii importante referitoare la utili-
lui, adresate conducdtorului auto 9i pasagerilor.

detaliate referitoare la siguranla dumneavoastrd gi a
dumneavoastre, gasili in celelalte capitole ale manua-

Iapa de bord completd trebuie si se gdseascd intotdeauna ln
. Acest lucru este valabil in special cdnd imprumutati
autovehiculul. I



dacd adoptali o pozitie necorespunzdtoare in scaun sau dacd nu reglali
sau nu folositi aceste echipamente in mod corespunzdtor.

Acesta este motivul pentru care vi se ofere informa,tii referitoare la
importanla acestor echipamente, la modul in care ele asigurd proteclia
optimd, la punctele pe care trebuie sd le respectali cdnd folosili aceste
echipamente 9i la foloasele de care puteti beneficia de pe urma acestor
echipamente. Acest capitol contine informatii importante de avertizare, pe
care ar trebuie sd le respectali pentru a reduce riscurile accidentdrilor.

Siguranla este o problemd care ne privegte pe tofi! r

inaintea fiecdrei deplasdri

Conducdtorul auto poartd responsabilitatea pentru pasa-
gerii sei gi pentru buna funclionare a autovehiculului.

Pentru propria dvs. siguranld gi pentru cea a pasagerilor din autovehicul,
respectali urmdtoarele puncte:

. Asigurali-vd cd instalalia de iluminare 9i semnalizare funclioneazi
coresounzator.

. Controlati presiunea din pneuri

o Asigurali-vd cd toate geamurile sunt curate, oferind o bun6 vizibilitate
in exterior.

r Bagajele transportate trebuie sd fie fixate corespunzdtor + pagina 90,
,,incdrcarea portbagajului".

. Asigurali-ve cd in zona pedalelor nu existd obiecte care ar putea
impiedica ac,tionarea acestora.

. Reglati pozilia oglinzii, a scaunului din fa{d 9i a tetierei astfel incdt sd
corespundd indltimii dvs.

o Ardtati celorlal{i pasageri modul de reglare a tetierelor, astfel incdt sd
corespundd indltimii lor.

. Copiii trebuie si fie protejaji prin folosirea scaunelor pentru copii gi prn
fixarea corectd a centurii de siguranld + pagina 204, ,,Transportul copiil.r
in siguran,td".

. Adoptati pozilia corectd in scaun + pagina 181 , ,,Pozilia corectd in
scaun". Explicali-le 9i pasagerilor care este poziJia corectd in scaun.

o Fixati corect centura de siguranld. Explicali-le gi pasagerilor cum se
fixeazd corect centura de sigurantd + pagina 188,,,Cum se ageazd
corect centurile de siguranfd?". r

Factori care influenteazd negativ siguranla deplasirii

Siguranta deplasdrii va fi determinatd de acum inainte de
compoftamentul fiecdrui pasager.

Conducdtorul auto poarld responsabilitatea pentru sine 9i pentru pasa-
gerii din autovehicul. Periclitarea siguran,tei dvs. inseamnd 9i periclitarea
sigurantei celorlalli participanli la trafic. Luali in considerare indicaliile
urmetoare.

. Nu lesati sd vi se distragd atentia de la desfdgurarea traficului, de
pasagerii din autovehicul sau de convorbirile telefonice.

. Nu vd urcali la volan dacd vd aflali sub influenla medicamentelor,
alcool u lui, drogu ri lor-

. Respectati regulile de circulalie 9i nu depdgili viteza admisd.

. Adaptati viteza in funcjie de starea carosabilului de conditiile de trafic

9r oe vreme.

o in timpul deplasdrilor lungi, luali pauze la intervale regulate - cel t6ziu
din doud in doud ore. I



Pozitia corectd in scaun,

Pozitia corectd a conducdtorului auto

Pozilia corectd a conducdtorului este importanta pentru o
deplasare sigurd gi relaxatd.

Fig.152 Distanla
corecte a
conducitorului fate de
volan

Fig.153 Reglarea
corecte a inAllimii
tetierei

in interesul propriei dvs. siguranle gi pentru a reduce riscul rdnirii in cazul
producerii unui accident, recomanddm urmdtorul reglaj:

o Reglali astfel scaunul conducdtorul auto incat distanla dintre volan gi

torace sd fie de cel pulin 25 cm + fig. 152.

. Reglali scaunul conducdtorului in lungime astfei incat sd puteli actiona
pedalele cu genunchii ugor indoili.
o Reglali spdtarele astfel incdt sd puteti ajunge punctul cel mai de sus
al volanului cu bralele ugor indoite.
. Reglati tetrerele astfel incat marginea superioari a tetierei sd se afle
la aceeagi indllime cu partea superioard a capului dvs..+ fig. 153.

o Fixali corect centura de siguran!6 > pagina 188. ,,Cum se ageazd
corect centurile de siguran!d?".

Reglarea manualS a poziliei scaunului conducdtorului + pagina 81,

,,Reglarea scaunelor din fa!d"

Reglarea electricd a poziliei scaunului conducdtorului - pagina 82,

,,Reglarea electricd a. scaunelor*".



/il, nreruTter
. Scaunele din fali gi tetierele trebuie si corespundi mirimii
corpului dvs., iar centura de siguranfi trebuie si fie purtatd intot-
deauna, pentru a se asigura o protectie optimi.
o intre conducdtor gi volan trebuie se existe o distanli de cel
pulin 25 cm = pagina 181, fig. 152. Daci nu se respecti aceasti
distanle, sistemul airbag nu i9i poate exercita eficienla maximi -
Pericol!
o in timpul mersului volanul trebuie finut cu ambele maini, de
partea laterali, in pozifia 9 9i un sfert. Nu lineli volanul in pozilia ora
12 sau in alti pozitie (de ex. de centrul volanului sau de marginea
interioard). Aceasti pozitie incorectd poate atrage dupe sine, la
desfacerea airbag-ului, riniri in zona mAinilor, bralelor sau capului.
o in timpul deplasirii, spitarele nu trebuie si fie inclinate prea
mult in spate, astfel inc6t partea de umir a centurii sd fie agezatd
corespunzetor. Astfel este micgorata eficienla centurii de siguranti
gi a sistemului airbag - pericol de rinire!
r Avefi griji ca in spaliul pentru picioare si nu se gdseascd
obiecte, deoarece in cazul unei manevre brugte de frdnare acestea
ar putea ajunge in zona de comandd a autovehiculului. in aceasti

nu veti mai putea debreia, frdna sau accelera. r

Pozifia corecte a pasagerului dreapta

Pasagerul dreapta trebuie se men,tine o distan,td de cel
putin 25 cm fap de tabloul de bord, pentru ca la desfa-
cerea airbag-ului acesta se asigure cea mai bund
proteclie.

in interesul siguranlei pasagerului din dreapta gi pentru a reduce riscul
rdnirii in cazul producerii unui accident, recomanddm urmdtorul reglaj:

o impingeti scaunul cdt mai mult posibil in spate.

. Reglati tetierele astfel incat marginea superioard a tetierei sa se afle

la aceeagi indltime cu partea superioard a capului dvs. + pagina 181.

fig. 153.

o Fixati corect centura de siguranla = pagina 188, ,,Cum se ageazia

corect centurile de siguranje?".

ln situa!ii speciale puteli deconecta airbag-ul pasagerului dreapta

= pagina 201, ,,Dezactivarea airbag-ului".

Reglarea manual6 a scaunului pasagerului din dreapta + pagina 81,

,,Reglarea scaunelor din fa,ta".

Reglarea electricd a scaunului pasagerului din dreapta + pagina 82,

,,Reglarea electricd a scaunelor*".

A erer,rTrel
. Scaunele din fate gi tetierele trebuie si corespundd mdrimii
corpului dvs., iar centura de siguranli trebuie sd fie purtati intot-
deauna, pentru a se asigura o protectie optim6.
. intre pasager 9i bord trebuie si existe o distanfi de cel pulin
25 cm. Dacd nu se respectd aceasti distanfi, sistemul airbag nu i9i
poate exercita eficien!a maximd - Pericolt

o in timpul deplasirii lineli picioarele in spaliul pentru picioare -
nu agezali niciodatd picioarele pe bord, pe geam sau pe scaune. in
cazul executdrii unei manevre de frinare brusci sau in cazul unui
accident, vi supuneli unui risc ridicat. La declangarea sistemului
airbag, o pozitie incorecta in scaun vi poate fi fatalil
o in timpul deplasdrii, spitarele nu trebuie sd fie inclinate prea
mult in spate, astfel incdt partea de umdr a centurii si fie agezati
corespunzitor. Astfel este micgorati eficienfa centurii de siguranta

a sistemului de rdnire! r



Pozifia corectd a pasagerilor din spate

Pasagerii din spate trebuie sd aibd o pozilie dreapta in
scaun, picioarele trebuie sd se gdseascd in spaliul pentru
picioare, iar centura de siguranld trebuie sd fie corect
fixatd.

Pentru a reduce riscul rdnirii in cazul unei manevre brugte de frdnare sau
in situalia producerii unui accident, pasagerii din spate trebuie sd respecte
urmdtoarele:

. Reglati tetierele astfel inc6t marginea superioard a tetierei sd se afle
la aceeagi inellime cu partea superioard a capului dvs. + pagina 181,
fig. 1 53.

o Fixali corect centura de siguranld = pagina 188, ,,Cum se ageazd
corect centurile de siguranld?"

r Cdnd transportati copii, folosiJi unul din sistemele de re,tinere core-
spunzetor > pagina 204, ,,Transportul copiilor in siguranld '

l2\ nreuler
. Tetierele trebuie sd corespundi inillimii corpului, pentru a oferi
protectia optimd.
o in timpul deplaserii lineli picioarele in spaliul destinat pentru
picioare - nu agezali niciodati picioarele pe geamuri sau pe
scaune! in cazul executirii unei manevre de frdnare bruscd sau in
cazul unui accident, vi supuneli unui risc ridicat. La declangarea
sistemului airbag, o pozitie incorectd in scaun vd poate fi fatali!
. Dacd pasagerii de pe locurile din spate nu adopti o pozitie

Exemple de pozilii incorecte in scaun

Adoptarea unei pozilii incorecte in scaun poate fi cauza
din care se produc acciden6ri grave sau chiar mortale.

Centurile de siguran!5 pot asigura protec,tia maximd numai dacd banda
centurii este desfdguratd corect. Poziliile incorecte in scaun reduc in mare
mdsurd func.tiile de proteclie ale centurilor de siguranld gi mdresc riscul
accidentdrilor. Conducdtorul auto poartd responsabilitatea pentru toli
pasagerii, in special pentru copii. Nu permiteli nici unui pasager sd adopte
o pozilie incorectd in scaun.

in continuare am enumerat cateva dintre poziliile care pot fi periculoase
pentru to,ti pasagerii autovehiculului. Lista nu este completd, dar vrem sd
vd atragem atentia asupra acestei probleme.

De aceea, in timpul mersului:

o nu stati in picioare in autovehicul,

o nu stali in picioare pe scaune,

o nu stali in genunchi pe scaune,

. nu inclinali spetarele scaunelor foarte mult in spate,

. nu vd sprijiniti de bord,

o nu stati intins pe bancheta din spate,

o nu stati numai pe partea din fald a pernei scaunului,

. nu vd inclinali in lateral,

. nu vd sprijinili de geamuri

o nu scoateti picioarele pe geamuri,

. nu puneti picioarele pe bord,

. nu ageza.ti picioarele pe scaune,

nu transportali persoane in spatiul pentru picioare,

nu cdldtorili fdrd centura de sigurantd,

nu transportali persoane in portbagaj.

a

a

a



/r\ nreruper
. Din cauza unei pozitii incorecte, pasagerii sunt expugi unor
riscuri mirite de accidentare, la declangarea airbag-urilor.
. La urcarea in autovehicul adoptati o pozilie corecte pe care si
o pdstrali pe tot parcursul deplasdrii. inaintea fiecirei deplasdri
recomandali pasagerilor si adopte o pozitie corectd pe care si o
pastreze pe tot



Genturile de sigurantd

De ce trebuie si folosim centurile de
siguranfd?

Fig.154 Conducitor
auto protejat cu
centura de sigueante

S-a dovedit cd centurile de sigurantd oferd o protec{ie eficientd in cazul
lnui accident = fig. 154. De aceea, in majoritatea tdrilor, folosirea centurii
le sigurantii este obligatorie.

Centurile de siguranJd care sunt agezate corect, mentin pasagerii autov-
ehiculului in pozitia corectd in scaun = fig. 154. Centurile reduc intr-o
nare mdsurd energia cinetica. in plus, ele impiedica migc5rile necontro-
ate care ar putea atrage rdniri grave.

Pasagerii autovehicululur care folosesc corect centurile de sigurante,
ceneficiazd de faptul cd energia cineticd este preluatd intr-un mod optim
Je cdtre centurile de siguranld. Structura autovehiculului dvs. gi alte

mesuri de siguranld pasivd ca de ex. sistemul airbag, contribu = z =)--
cerea energiei cinetice. Prin aceasta se reduc riscurile de rdn,ie

Statisticile au demonstrat ce centurile folosite corect diminueaz:'s=)- E

rdnirii 9i mdresc Aansele de supravieJuire in cazul unor accident= ;=,e
==> 

pagina 186.

in cazul in care se transportd copii, trebuie respectate mdsuri spe: :e -
siguranld - pagina 204, ,,De relinut cend se transporta copii!-.

A rreruTrer
. Centura de siguranld trebuie folosite intotdeauna - chiar gi !a
deplasirile prin ora9. Acest lucru este valabil 9i pentru pasagerii d€
pe bancheta din spate - pericol de accidentare!
. Centurile de siguranld trebuie sd fie folosite chiar 9i de femeile
gravide. Numai astfel se poate asigura o protecfie optime pentru
copil - pagina 188, ,,Punerea centurilor de sigurante cu trei
puncte".
o in vederea oblinerii unei protecliioptime a centurii de siguranti.
de mare importante este agezarea benzii centurii. Modul de ampla-
sare a centurii de este descris in paginile urmetoare.

E tnoicalie
La folosirea centurii de siguran{d, luali in considerare prevederile legale. r

.. :



Principiile fizice in cazul unui accident
frontal

Autovehiculul care se afld in migcare, posede o energie de migcare, ag:
numita energie cineticd. Valoarea energiei cinetice depinde in principal de

viteza de deplasare a autovehiculului gi de masa acestuia 9i a pasagerilor

Dacd autovehiculul are o masd mare gi se deplaseazd cu vitezd mare, ir
cazul unui accident trebuie sd fie atenuatd o energie mai mare.

Totugi factorul principal este viteza autovehiculului. De ex. dacd viteza se

dubleazd de la 25 km/h la 50 km/h, energia de migcare cregte de patru or

Conceptia generald despre faptul cd in cazul unui accident ugor corpul
poate fi protejat cu m6inile, este gregitd! Chiar 9i la vitezd de impact

redusd, asupra corpului actioneazefo4e care nu pot fi deviate.

Dacd viteza cregte numai de la 30 km/h la 50 km/h, in cazul unui accident
asupra corpului vor acliona fo(e care pot dep69i ugor 10 000 Newton.
Aceasta corespunde unei mase de o tond (1 000 kg).

in cazul unei coliziuni frontale, pasagerii care nu folosesc centura de
sigurant5 sunt proiectati inainte gi se ciocnesc de pd(ile interioare ale
autovehiculului cum ar fi volanul, bordul sau parbrizul + fig. 155. Pasa-
gerii care nu sunt asigurali cu centura de siguranfi pot fi proiectali din

autovehicul. Acest lucru ooate avea ca urmare accidentdri mortale.

Este foarte important de asemenea, ca gi ocupanlii locurilor din spate sz

utilizeze centurile de siguranle, deoarece gi ei sunt proiectali in autove-
hicul in cazul unui accident. Ocupantul unui loc din spate, care nu

folosegte centura de sigurantd, pune in pericol nu numai siguranla lui, c

9i a pasagerilor din fati + fig. 156. I

Fig.155 Conducatorul
care nu este asigurat
cu centura de siguranla
proiectat in fate.

Fig. 156 Pasagerii din
soate care nu folosesc
centura de sigurante
sunt proiectati in fati

Principiul fizic al unui accident frontal este ugor de explicat'



Centurile de

Indicafii de siguranld importante
referitoare la centurile de siguranti
Folosirea corede a centurilor de siguran,td reduce intr-o
mare mdsurd riscul rdnirii!

I nrerulrer
r Banda centurii nu trebuie si fie blocatd sau risucitd sau sd
treacd peste margini tdioase.
r invedereaoblinerii unei protecliioptimeacenturii desiguranli,
de mare importanli este agezarea benzii centurii + pagina 188,

-Cum se ageazi corect centurile de siguranld?".
. O centurd de siguran(d nu poate fi folosita de doud persoane
(nici mdcar dace sunt copii).
r Acliunea de proteclie maximi a centurilor de siguranli se
obtine numai la mentinerea unei pozilii corecte in scaun
> pagina 181, ,,Pozitia corecte in scaun".
. Centurile de siguran!5 nu trebuie agezate peste obiecte dure
sau care se pot sparge (de ex. ochelari, pixuri, chei g.a.m.d.), deoa-
rece se pot produce riniri.
. Hainele voluminoase (de ex. paltoane peste sacouri)
influenleazd pozilia 9i rularea centurii de siguranli.
o Utilizarea clemelor sau a altor obiecte pentru reglarea centurii
& siguranle (de ex. pentru scurtarea centurii la persoanele de
heltime mai mici) este intezise.
. Elementul de prindere al centurii trebuie fixat numai in dispozi-
livul locului de care apartine centura. Dispunerea gregit5 a centurii
G sigurantd reduce siguranta 9i mdregte riscul rinirii.
. Spdtarele scaunelor din fald nu trebuie aplecate prea mult in
spate, deoarece centura de siguranfi igi pierde eficienla.

2\ areHltet continuare

. Banda centurii trebuie se fie curat6. Genturile murdare pot
influenla functionarea dispozitivului de rulare automati a centurii
+ pagina 242, ,,Centurile de siguran!5".
. Fanta pentru elementul de prindere al centurii nu trebuie
blocatd cu hirtie sau cu altceva similar, altfel elementul de prindere
nu se mai poate fixa.
o Verificati regulat starea centurilor dvs. de siguranti. Dacd se
constat5 deterioriri ale fesiturii centurii, ale dispozitivului de deru-
lare sau ale dispozitivului de fixare, centura respectiva trebuie inlo-
cuitd la un dealer autorizat.
. Centurile de siguranld nu trebuie modificate in nici un fel. Nu
incercati sd reparali singur centura de siguranld.
. Genturile de siguranli avariate, solicitate in urma unui accident,
trebuie inlocuite - de preferat la o unitate autofizate. in plus trebuie
verificat 9i ancorajul (prinderea).

o in unele tdri pot exista centuri de sigurantd a cerorfunctionare
poate fi diferitd fali de ceea ce am descris noi in paginile
urmatoare. I

,:2



Centurile de

Gum se ageazi corect centurile de
siguranld?

Punerea centurilor de siguran[d cu trei puncte

int1i agezalicentura, apoi porni,tila drum!

Fig. 157 Centura de
siguranle pentru umer
gi bazin

Fig. 158 Dispunerea
benzii centurii la
femeile insArcinate

inainte de a fixa centura, pozilionali corect scaunele din fald

9i tetierele = pagina 81.

Trage{i elementul de prindere al centuriiincet gi uniform peste
A'

torace gi bazin =,/t\.
Introduceli lamela de fixare in locagul de ancorare al scaunul.
pdnd se aude sunetul specific de fixare.

Verificali fixarea prin tragere.

Fiecare centure de siguranld cu trei puncte de prindere este prevdzutd cu

un dispozitiv automat de ruiare. Acesta conferd libertatea deplind a

migcdrilor la o tragere ugoard. O franare bruscd va determina blocarea
centurii. Mecanismul va bloca centura 9i cdnd se circulS pe pante abrupte.
la accelerare sau in viraje stranse.

Centurile de siguranld trebuie sd fie folosite chiar 9i de femeile gravide

+A. )



7\ ererulrer
. Partea de umdra centurii nu trebuie sdtreaci peste gat, ci apro-
ximativ peste mijlocul umerilor Si si aibe un contact ferm cu
corpul. Partea din dreptul bazinului trebuie si aibi intotdeauna un
contact ferm cu bazinul 9i si fie plasata cat mai jos + pagina 1 88,
fig. 157. indreptali cu m6na banda centurii.
r La femeile gravide partea de centura care protejeazd bazinul se
ageazi c6t mai jos posibil, astfel incdt sd nu apese pe abdomen.
. Atenlie la desfesurarea corespunzdtoare a benzii centurii.
Centurile de sigurantd care nu au fost fixate corespunzitor pot
duce la raniri, in cazul unor accidente ugoare.
. Dace centura este prea lejeri gi nu are un contact ferm cu
corpul, se poate ajunge la rdniri grave in cazul unei coliziuni, deoa-
rece corpul va fi proiectatin fati gi se va lovi brusc de centura de
sigurantd.
. Introduceli elementul de prindere numai in suportul centurii
corespunzdtor centurii aceluiagi scaun. Dacd nu faceli acest lucru,
nu se va mai realiza protectia necesard gi apare pericolul
accidentirii. r

Centurile de

Reglarea pe indllime a centurii

Fig. 159 Scaun fa!e:
Reglarea pe inillime a
centurii

Cu ajutorul reglajului pe indllime, centura se poate poziliona in
zona umerilor, in funclie de mdrimea corpului.

- impingeli dispozitivul in pozi{ia doritd in sus sau in jos

= fig. 159.

- Verificali prin tragere bruscd de centure, dacd dispozitivul este
fixat.

A nrerulrer
Reglati inaltimea centurii astfel incit partea de umer a centurii se
treacd aproximativ peste mijlocul umirului - in nici un caz peste
gat.

".. -' lii,,ii,,,,.,,!E
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['U Indicatie
Pentru plasarea corespunzdtoare a centurii se poate regla gi indllimea
scaunelor din fa!d. r

Desprinderea centurilor de sigurantd

Fig.160 Eliberarea
elementului de prin-
dere din dispozitiv

- Apdsali tasta rogie din dispozitivul de blocare = fig. '160.

Elementul de prindere va sdri singur sub actiunea unui arc.

- Conduceli banda centurii cu mdna pentru a se putea infdgura
mai ugor in dispozitivul automat.

Un buton de plasticva menline banda centurii in pozitie corecta. I

Centura de siguranfd cu prindere in trei puncte pentnu
locul central din spate

Autovehiculul dvs. este prevdzut din fabricatie cu o centurd de sigurami
in trei puncte pentru locul central din spate. Utilizarea acesteia este ids,r"

ticd cu cea a celorlalte centuri de siourantd din autovehicui.

Dispozitivul de tensionare

Siguranla conducdtorului protejat de centura de siguranli 9i a celodall
pasageri este mdriti de dispozitivul de tensionare al centurilor de
siguranld din fald 9i din spate, care vine in completarea sistemului airba;

in cazul accidentelor frontale de o anumita amploare, centurile de
siguranld se tensioneazd automat. Dispozitivul de tensionare se
declangeazd 9i atunci cdnd centurile nu sunt folosite de pasageri.

Dispozitivul de tensionare se declangeazd la producerea coliziunilor fro--
tale grave. La declangare, in automatul de rulare se va aprinde o pulber.=

find. Centura este trasd in automatul de rulare printr-un sistem mecanic
determindnd tensionarea ei.

in cazul coliziunilorfroniale, laterale 9i din spate ugoare, in cazul unei
rdsturndri sau la unele accidente la care nu se exercitd fo(e mari de
impact, sistemul de tensionare suplimentard nu se declangeazd. )

Centura de siguranld ?n trei puncte a locului central din spate igi
poate indeplini funclia numai dacd scaunul este fixat corect



I arer,rler

i. Dispozitivul de tensionare are o durati de functionare de 15 ani
I de la data producerii autovehiculului. Dupd aceastd perioadd este
necesard inlocuirea centurilor de siguranli la o unitate autorizati.
. Anumite lucrdri precum demontarea gi montarea pieselor siste-
mului trebuie efectuate numai de dealerii Audi.
o Sistemul asigurA protectie doar pentru o singuri declangare.
Dupd ce declangarea s-a produs, sistemul trebuie inlocuit.
. Lavanzarea autovehiculului,inmanati noului proprietargi acest
manual de utilizare.

r-f
l-G Indicalie
. La declangarea sistemului se degajd fum. Acest fum nu indicd
prezenta unui incendiu in autovehicul.

. La casarea autovehiculului sau a pieselor sistemului trebuie respec-
bte masuri de siguranld specifice acestor situalii. Aceste mdsuri sunt
€ilnoscute de unitdlile autorizate care vd pot oferi informalii detaliate.

r indepdrtarea autovehiculului, sau a pd(ilor componente ale siste-
rnului, irebuie realizatd cu respectarea strictd a prevederilor corespun-
Ztoare de sigurantS. I



Sistemul airbag

Descrierea sistemului airbag

Instruc{iuni generale referitoare la sistemul airbag

in cazul coliziunilor frontale puternice sistemul de airbag-uri frontale ofera,
in completare la asigurarea cu centurile de siguranld cu prindere in trei
puncte, o proteclie suplimentard pentru zona capului gi a pieptului

conducdtorului gi pasagerului.

in cazul unor coliziuni puternice, airbag-urile laterale* 9i din zona capului*
reduc pericolul de accidentare al pasagerilor in zona expus6 impactului
+A.
Sistemul airbag functioneazd numai dupd punerea contactului.

Functionalitatea sistemului airbag este supravegheatd electronic. Dupd
fiecare punere a contactului, se aprinde pentru ceteva secunde lampa de
control airbag.

Sistemul airbag conste in principal din (in funclie de echiparea
autovehiculu lui):
. un aparat electronic de comandd,

r airbag-ul frontal al conducdtorului gi al pasagerului din dreapta-,

. airbag-uri laterale*,

. airbag-uri pentru cap*,

. lampa de control pentru airbag din tabloul de instrumente,

. un comutator pentru airbag-ul pasagerului din dreapta* + pagina202,

o o lampd de control pentru airbag-ul dezactivat al pasagerului din
dreapta* in centrul tabloului de instrumente -.> pagina 202.

in sistem existi o defecliune atunci c6nd:
. lampa de control peniru airbag nu se aprinde la punerea contactului
motor,

. lampa de control pentru airbag nu se stinge dupe circa patru secunde

de la punerea contactului motor,

. lampa de control se stinge gi se aprinde din nou dupd punerea contac-

tului motor,

. lampa de control se aprinde sau clipegte in timpul mersului,

. lampa de control pentru airbag-ul dezactivat al pasagerului din

dreapta* din centrul tabloului de instrumente clipegte.

2\ nreruler
. Pentru proteclid maximi a pasagerilor din autovehicul la
declangarea airbag.ului, scaunele din fata trebuie si fie reglate
corespunzitor mirimii corpului persoanei respective

= pagina 181, ,,Pozilia corectd in scaun".
. DacA, in timpul deplasdrii, vd aplecali in fald sau aveli o pozilie
necorespunzitoarein scaun, in cazul unui accident, sunteli expugi
unui risc ridicat de accidentare.
o Cdnd existi o defecliune verificali sistemul airbag la o unitate
autorizatd. In caz contrar, existe pericolul nedeclangirii airbag-
urilorin cazul unui accident.
. Nu este permis si se efectueze nici un fel de modificiri asupra
pe4ilor componente ale sistemului airbag.

o Este interzisA intervenlia asupra petilor componente ale siste-
mului airbag, deoarece se poate produce o declangare a siste-
mului.



2\ aretlst continuare

o Sistemul airbag asiguri proteclie doar pentru o singurd
declangare. Dupi ce declangarea s-a produs, sistemul airbag
trebuie inlocuit.
. Sistemul airbag nu necesiti intrelinere.
o Sistemul airbag are o durati de funclionare de 15 ani de la data
producerii autovehiculului. Dupd aceastd perioadd sistemul trebuie
inlocuit la o unitate autorizati. Daca modulele sistemului airbag se
inlocuiesc inainte de aceastd dati (de ex. in urma unui accident),
noul termen trebuie mentionat in Planul de service.
o in situatia in care vindeli autoturismul, ve rugem sd predati
cumpdrdtorului mapa de bord completi. Vd rugdm si luali ?n consi-
derare ca documentele pentru airbag-ul, eventual dezactivat,
p€ntru pasager, fac, de asemenea, parte din mapa!
. Casarea autovehiculului, sau a pd(ilor componente ale siste-
mului airbag, trebuie realizati cu respectarea stricti a prevederilor
corespunzdtoare de siguran(i. Aceste prevederi sunt cunoscute
unitetilor Skoda.
e indepdrtarea autovehiculului, sau a pirlitor componente ale
sistemului airbag, trebuie realizati cu respectarea stricti a preve-

Gind se declangeazd airbag-urile?

Sstemul airbag este astfel conceput, inc6t in cazul coliziunilor frontale
:uternice, se se activeze airbag-ul conducdtorului gl al pasagerului din
reapta*.

r situatia coliziunilor laterale puternice se declangeazd airbag-urile
aerale* impreund cu airbag-ul din zona capului* de pe partea accidentata
a autoturismului.

ln cazul accidentelor deosebite se pot declanga at6t airbag-ul frontal cdt
gi cel lateral, precum gi airbag-ul din zona capului.

in cazul coliziunilor frontale gi laterale ugoare, precum gi in cazul lovitu-
rilor din spate gi al rdsturnirii autoturismului, sistemul airbag nu se
declangeazd.

Factori de declangare

Nu se poate defini un factor general de declangare a sistemului airbag,
deoarece fiecare accident se oroduce intr-un context oarticular. Un rol

important il au, de ex. factori cum sunt duritatea corpului de impact,
unghiul sub care se produce coliziunea, viteza autoturismului etc.

Determinant pentru declangarea sistemului airbag este procesul de dece-
lerare care are loc in timpul coliziunii. Aparatul de comandd analizeaze
desfdgurarea coliziunii 9i declangeazd sistemele corespunzdtoare. Dacd
decelerarea produsd 9i inregistratd in timpul coliziunii se situeazd sub
valorile de referinF indicate in unitatea de comande, sistemul airbag nu
este declangat, degi autoturismul poate fi deformat destul de puternic in
urma accidentului.

Airbag-urile nu se declangeazd:
a contact motor luat,

. la coliziuni frontale ugoare,

o la coliziuni laterale ugoare,

. la lovituri din spate,

. rdsturndri.

fiil rnoicalie
. La declangarea airbag-urilor se elimind un gaz gri-alb, inofensiv. Acest
lucru este perfect normal 9i nu trebuie interpretat ca indiciu al producerii
unui incendiu in autoturism.

. Dupd declangarea airbag-ului frontal al pasagerului din dreapta,
tabloul de bord trebuie inlocuit.
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. In cazul producerii unui accident cu declangare airbag:

- se aprinde lampa interioard (dacA contactul se face la intrerupdtorul
din ugi),

- instalalia de semnalizarea avarie se activeaza,

ugile se descuie,

- alimentarea motorului cu carburant se intrerupe. I

Airbag-ul frontal

Descrierea airbag-urilor frontale

Sistemul airbag nu constituie un inlocuitor pentru centurile
de siguranta!

Fig. 161 Airbag-ul din
volan pentru
conducator

Fig. 162 Airbag-ul din
bord pentru pasagerul
din dreapta

Airbag-ul frontal al conducdtorului este amplasat in volan > fig. 16'1 .

Airbag-ul frontal al pasagerului din dreapta* este amplasat in bord,
deasupra torpedoului = fig. 162. Locurile de amplasare sunt marcate prin

insemnul ..AlRBAG".

in cazul colizrunilorfrontale puternice sistemul de airbag-uri frontale oferd
in completare la asigurarea cu centurile de siguranjd cu prindere in trei
puncte, o proiec,tie suplimentard pentru zona capului gi a pieptului
conducdtorului 9i pasagerului + 2\ v. ,,lndicalii importante referitoare la

sistemul airbag frontal" la pagina 196.

Sistemul airbag nu reprezinta un inlocuitor al centurii de sigurantS, ci este
o parte a conceptului de siguran!5 pasive. Vd rugim sd retineti cd cea
mai bund protectie se obline numai prin actiunea conjugati a sist+
mului airbag cu actiunea centurilor de siguranfd.

in afard de funclia de protectie, centurile de siguranli au scopul de a
men,tine conducatorul sau pasagerul, in situalia unui accident frontal, intr-
o pozilie in care airbag-ul poate oferi proteciie maximd.



De aceea centurile de srguranla se vor folosi nu numai ca urmare a preve-
derilor legale, ci qi din considerente de sigurantd + pagina 185, ,,De ce
febuie si folosim centurile de siguranld?".

llil rnoicalie
Dupd declangarea airbag-ului
le bord trebuie inlocuit. r

frontal al pasagerului din dreapta, tabloul

Funclia airbag-urilor frontale

In cazul accidentelor deosebite se pot declanga atat airbag-ul frontal c6t

9i cel lateral, precum gi airbag-ul din zona capului.

Prin declangarea sistemului, sacii sunt umpluli cu un gaz 9i se desfac in
fala conducdtorului 9i a pasagerului = fig. 163. Desfacerea airbag-ului
are loc in fracliuni de secundd gi cu vitezd foarte mare, pentru a oferi o
protectie suplimentard in cazul unui accident. Sacul umflat amortizeazld
migcarea spre inainte a pasagerilor reduc6nd astfel riscul de rdnire in
zona capului gi a pieptului.

Sacul de aer este astfel conceput incdt sd permita evacuarea controlatd
a gazului sub presiunea pasagerilor, realizdnd astfel amortizarea impac-
tului cu capul gi cu zona pieptului. Dupd un accident, sacul de aer se
golegte pentru a se asigura din nou vizibilitatea in fat5.

La declangarea airbag-urilor se elimini un gaz gri-alb, inofensiv. Acest
lucru este perfect normal gi nu trebuie interpretat ca indiciu al producerii
unui incendiu in autoturism.

La declangare airbag-ul dispune de o fo(d mare, din cauza cdrera, dacd
pasagerul este surprins intr-o pozifie incorectd, se pot provoca accidente
grave = [ v. ,,lndicalii importante referitoare la sistemul airbag frontal" la

pagina 196. r

Riscul de renire in zona capului gi
reduce prin deschiderea completd

in zona pieptului se
a airbag-ului.

Fig.163 Airbag umplut
cu gaz

Sistemul airbag este astfel conceput, incat in cazul coliziunilor frontale
:uternice, sd se activeze airbag-ul conducdtorului gi al pasagerului din
ireaota*.



Sistemul a

Indicalii importante referitoare la sistemul airbag
frontal

Folosirea corectd a sistemul airbag reduce intr-o mare
mdsurd riscul ranirii!

2\ areHlret Continuare

mers (in unele liri in cazul montirii unui scaun pentru copii in care
copilul este agezat cu fala la direc!ia de deplasare), airbag-ul frontal
al pasagerului din dreapta trebuie dezactivat neapdrat
> pagina 201,,,Dezactivarea airbag-ului". in caz contrar, copilul
poate fi accidentat grav sau chiar mortal, la declangarea airbag-ului
frontal. in unele tdri, normele legistaliei impun 9i dezactivarea
airbag-ului lateral gi al celui din zona capului. La transportul copi-
ilor respecta!i normele legisla!iei !irii dumneavoastrd, referitoare la
utilizarea scaunelor pentru copii.
o intre persoanele din fali gi zona de actiune a airbag-urilor nu
trebuie sd se afle alte persoane, animale sau obiecte.
. Volanul 9i suprafata modulului airbag din bord, de pe partea
dreaptd, nu trebuie acoperite, utilizate ca suport pentru auto-
colante, sau prelucrate in alt fel. Acestea trebuie gterse cu o laveti
uscatd sau inmuiatd in api. Pe capacul modulelor airbag sau in
imediata apropiere a acestora nu trebuie montate nici un fel de
suporturi, de ex. suport pentru pahare, suport pentru telefon etc.
. Nu este permis sd se efectueze nici un fel de modificdri asupra
pi(ilor componente ale sistemului airbag. Toate lucririle execu-
tate asupra sistemului airbag, inclusiv operaliile de montare gi
demontare a pieselor care nu constituie in sine obiectul reparatiei
(de ex. demontarea volanului) trebuie realizate numai de cetre
unitd!ile autorizate.
. Nu efectuati niciodati modificiri la bara de proteclie din fald
sau la caroserie.
. Nu a9ezali niciodate obiecte pe suprafala airbag-ului pasage-
rului din dreapta. r

Fig.164 Distanla
sigure fati de volan

A nrer.rlrer
. Nu transportati copii neasigurali pe scaunul din fa!d. Prin
declangarea airbag-ului in cazul unui accident, copiii pot fi rdniti
grav sau mortal!
. Atat pentru conducdtor cdt 9i pentru pasagerul dreapta este
important si pdstreze o distan(d de cca. 25 cm fata de volan,
respectiv de tabloul de bord = fig. 164. Daci nu se respectd
aceaste distanld, sistemul airbag nu i9i poate exercita eficienla
maximd - Pericol! Pe l6ngd acestea, scaunele din fali gi tetierele
trebuie se fie iniotdeauna reglate in funclie de mirimea corpului.
o in cazul montdrii unui scaun pentru copii pe locul pasagerului
din dreapta, pe care copilul este agezat cu spatele la direclia de



Airbag-urile*

Descrierea airbag-urilor laterale

Airbag-ul lateral, impreund cu airbag-ul pentru cap,
asigurd o proteclie suplimentard in cazul coliziunilor late-
rale.

Fig. 165 Locul de
amplasare al airbag-
ului lateral in scaunul
conducdtorului

Airbag-urile laterale sunt amplasate in spdtarele scaunelor din fate
>fig.165.

Sistemul de airbag-uri laterale ofere, in completare la asigurarea cu
;enturile de siguranld cu prindere in trei puncte, o proteclie suplimentard
pentru zona pieptului pasagerilor piept, stomac 9i bazin), in cazul coliziu-
.ilor laterale puternice = [ v. ,,lndicatii importante referitoare la sistemul
arbag lateral" la pagina 198.

r afard de funclia de protectie, centurile de siguranli au scopul de a
Tentine conducdtorul sau pasagerul, in situaJia unui accident lateral, intr-
: pozilie in care airbag-ul lateral poate oferi protec{ie maximd.

De aceea centurile de siguranld se vorfolosi nu numai ca urmare a preve-

derilor legale, ci 9i din considerente de siguranld + pagina 185, ,,De ce
trebuie sd folosim centurile de siguranld?".

Pentru a asigura o protec,tie suplimentard pasagerilor autovehiculului, la

declangarea airbag-ului lateral, se va declanga intotdeauna gi airbag-ul
pentru zona capului* + pagina 199. r

Functia airbag-urilor laterale

Riscul de rdnire in zona pieptului se reduce prin deschi-
derea completd a airbag-ului.

Fig.166 Airbag-uri
laterale umplute cu gaz

La coliziuni laterale puternice se declangeazd airbag-ul lateral din
spdtarul scaunului din fa!5, pe partea impactului = fig. 166.

ln cazul accidentelor deosebite se pot declanga atAt airbag-ul frontal cAt

9icel|atera|,precumgiairbag-u|dinzonacapu|ui.>



Dacd sistemul este activat, sacul de aer se umple cu gaz. Desfacerea
airbag-ului are loc in fracliuni de secundd gi cu viteze foarte mare, pentru
a oferi o protectie suplimentard in cazul unui accident.

La declangarea airbag-urilor se elimina un gaz gri-alb, inofensiv. Acest
lucru este perfect normal gi nu trebuie interpretat ca indiciu al producerii

unui incendiu in autoturism.

Migcarea pasagerilor este amortizatd prin cufundarea in sacul umplut cu
aer, iar riscul rdnirii la partea superioard a corpului (piept, abdomen gi

bazin) prin izbirea de uga la care s-a produs impactul se reduce. I

Indicafii importante referitoare la sistemul airbag
lateral

Folosirea corecte a sistemul airbag reduce intr-o mare
mdsure risculrdnirii!

I areHlet continuare

corespunzitor pe scaunele pentru copii = pagina 207, ,,Siguranfa
pentru copii 9i airbag-ul lateral*".
. Dacd, in timpul deplasirii, copiii au o pozitie necorespunzdtoare
in scaun, in cazul unui accident, acegtia sunt expugi unui risc
ridicat de accidentare. Acest lucru poate avea ca urmare acci-
dentiri grave + pagina 204, ,,De relinut cand se transportd copii!".
o intre persoane 9i zona de acliune a airbag-urilor nu trebuie si
se afle alte persoane, animale sau obiecte. Datorite necesitilii
funcliondrii corecte a airbag-urilor laterale, pe ugi nu este permisd
montarea accesoriilor suplimentare ca de ex. suporturi pentru doze
de biuturi.
. Aparatul de comandd al airbag-urilor functioneazd pe baza unor
senzori amplasafi in ugile din fa!i. Din acest motiv, nu trebuie
aduse modificiri ugilor sau capitonajului ugilor (de ex. montarea
unor difuzoare suplimentare). Defecliunile rezultate in urma
acestor operafiuni, pot influen!a negativ functionarea sistemului
airbag. Toate lucririle care trebuie efectuate la ugile din fald trebuie
realizate in service-uri specializate.
o in cazul unei coliziuni laterale, airbag-urile laterale nu vor
funcfiona corespunzitor, daci senzorii nu misoari corect presi-
unea aerului formati in interiorul ugilor, din cauzi ci aerul este
eliminat prin orificiile din capitonajul ugilor.

- Nu circulali niciodatd cu capitonajul utilor demontat.

- Nu circulali niciodatd, c6nd au fostindepirtate pirti ale capi-
tonajului ugilor, iar orificiile formate nu au fost acoperite core-
spunzitor.

- Nu circulati cdnd au fostindepirtate difuzoarele din ugi, chiar
dacd orificiile rimase au fost acoperite corespunzdtor.

- Asigurati-vi intotdeauna ci orificiile au fost acoperite sau
umplute, cAnd in capitonajul ugilor se monteazd difuzoare supli-
mentare sau alte accesorii.

A ereruler
o In cazul monterii unui scaun pentru copii pe locul pasagerului
din dreapta, pe care copilul este agezat cu spatele la direclia de
mers (in unele leri in cazul montdrii unui scaun pentru copii in care
copilul este agezat cu fata la directia de deplasare), airbag.ul frontal
al pasagerului din dreapta trebuie dezactivat neaperat
> pagina 201, ,,Dezactivarea airbag-ului". in caz contrar, copilul
poate fi accidentat grav sau chiar mortal, la declangarea airbag-ului
frontal. in unele tdri, normele legislatiei impun gi dezactivarea
airbag-ului lateral Si al celui din zona capului. La transportul copi-
ilor respecta!i normele legisla!iei !5rii dumneavoast16, referitoare la
utilizarea scaunelor pentru copii.
o Nu trebuie niciodati sa tineli capul in zona in care se desface
airbag-ul lateral. Altfel vi puteli rdni grav in cazul unui accident.
Acest lucru este valabil mai ales la copiii care nu sunt transportali



ATENTIE! Continuare

- Lucririle trebuie efectuate intotdeauna de o unitate Skoda
sau de un dealer competent.

o De c6rligele pentru haine din autovehicul, suslineli numai adi-
cole de imbriciminte ugoare. Nu depozitali in buzunarele acestor
haine obiecte grele sau ascu,tite.

. Asupra spetarelor scaunelor prevdzute cu airbag lateral nu este
permisd exercitarea unor forle prea mari ca de ex. lovituri
puternice, deoarece sistemul airbag s-ar putea deteriora. Astfel nu
se va declanga sistemul airbag!
. Pe scaunul conducdtorului 9i al pasagerului din dreapta nu
trebuie folosite huse care nu sunt achizilionate de la unitdlile
Skoda. Deoarece sacul de aer se deschide din spdtarul scaunului,
folosirea unor huse necorespunzetoare ar putea limita
fu nctionarea airbag-ului lateral.
. Deteriorarile huselor de scaun originale din zona modulelor
airbag-urilor laterale trebuie remediate imediat la o unitate autori-
zate.

r Modulele airbag din scaunele din fata nu trebuie sd fie deterio-
rate, sd prezinte fisuri sau zgirieturi addnci. Nu este permisd
deschiderea prin fo(are.
. Toate lucririle executate asupra sistemului airbag lateral,
inclusiv operaliile de montare 9i demontare a pieselor care nu
constituie in sine obiectul reparatiei (de ex. demontarea scaunelor)
trebuie realizate numai de cdtre autorizate. r

Airbag-urile pentru cap*

Descrierea airbag-urilor pentru cap

Airbag-ul pentru cap, impreund cu airbag-ul lateral,
asigure o proteclie suplimentard in cazul coliziunilor late-
rale.

Fig. 167 Amplasarea
airbag-urilor pentru
cap

Airbag-urile pentru cap sunt amplasate deasupra ugilor, pe ambele pe4i
ale autovehiculului + fig. 167. Locurile de amplasare sunt marcate prin
insemnul ,.AIRBAG'.

Sistemul de airbag-uri pentru cap oferd, in completare la asigurarea cu
centurile de siguranld cu prindere in trei puncte 9i cu airbag-ul lateral, o
protectie suplimentard pentru cap 9i zona gdtului pasagerilor, in cazul
coliziunilor laterale puternice > A v. ,,lndicatii importante referitoare la

sistemul airbag pentru cap" la pagina 200.

i'::;.::a::t!.ti.;i:_'+



ln afare de funclia de protec,tie, centurile de siguranfi au scopul de a
mentine conducetorul sau pasagerul, in situalia unui accident lateral, intr-
o pozijie in care airbag-ul pentru cap poate oferi proteclie maxime.

De aceea centurile de siguranld se vor folosi nu numai ca urmare a preve-
derilor legale, ci gi din considerente de siguranld > pagina 185, ,,De ce
trebuie sd folosim centurile de siguranfd?".

impreund cu alte componente (de ex. structura scaunelor, structura
stabili a autovehiculului), airbag-urile pentru cap fac parte dintr-un sistem
constructiv de mdsuri de protectie a pasagerilor la coliziunile laterale. r

Functia airbag-urilor pentru cap

Riscul de rdnire in zona capului $i in zona gdtului se
reduce prin deschiderea compbte a airbag-ului.

Fig.168 Airbag pentru
cap umplut cu gaz

ln cazul anumitor coliziuni laterale airbag-ul pentru cap se va deschide
pe partea pe care se produce impactul, impreund cu airbag-ul lateral
+ fig. 168.

in situalia in care sistemul se declangeazE, sacul se umple cu gaz 9i
acoperd toatd zona geamului, inclusiv stdlpii ugii + fig. 168.

Sistemul protejeazd in acelagi timp pasagerii care ocupd scaunele din

fa!5, c6t 9i pe cei de pe scaunele din spate. Lovirea capului de pd(ile inte-

rioare ale autovehiculului sau de obiectele din exteriorul autovehiculului
va fi amortizatd de airbag-ul pentru cap. Datoritd diminuarii tensiunii exer-
citate asupra capului, se va diminua 9i tensiunea exercitatd asupra
g6tului. Airbag-ul pentru cap oferd o proteclie suplimentard in cazul une
coliziuni oblice, prin acoperirea stAlpilor ugii din fa!d.

in cazul accidentelor deosebite se pot declanga atdt airbag-ul frontal c6r

9i cel lateral, precum 9i airbag-ul din zona capului.

Desfacerea airbag-ului are loc in fracliuni de secundd gi cu vitezd foarte
mare, pentru a oferi o protectie suplimentard in cazul unui accident. La
declangarea airbag-urilor se elimind un gaz gri-alb, inofensiv. Acest lucru
este perfect normal gi nu trebuie interpretat ca indiciu al producerii unui
incendiu in autoturism. r

Indicalii importante referitoare la sistemul airbag
pentru cap

Folosirea corecte a sistemul airbag reduce intr-o mare
mdsurd riscul rdnirii!

. In cazul montirii unui scaun pentru copii pe locul pasagerului
din dreapta, pe care copilul este agezat cu spatele la direclia de
mers (in unele ldriin cazul montdrii unui scaun pentru copii in care



2\ areNlet continuare

copilul este agezat cu fala la direclia de deplasare), airbag-ul frontal
al pasagerului din dreapta trebuie dezactivat neaperat
+ pagina 201, ,,Dezactivarea airbag-ului".in caz contrar, copilul
poate fi accidentat grav sau chiar mortal, la declangarea airbag-ului
frontal. in unele !dri, normele legislatiei impun Si dezactivarea
airbag-ului lateral gi al celui din zona capului. La transportul copi-
ilor respecta!i normele legisla!iei !drii dumneavoastre, referitoare la
utilizarea scaunelor pentru copii.
o in zona de desfacere a airbag-ului pentru cap nu trebuie sd se
gdseascd obiecte, pentru a nu se impiedica desfacerea pernelor de
aer.

o De cdrligele pentru haine din autovehicul, suslineti numai arti-
cole de imbricdminte ugoare. Nu depozitali in buzunarele acestor
haine obiecte grele sau asculite. Pentru agdlarea hainelor nu
tsebuie si se foloseascd umerage.
. Aparatul de comandd al airbag-urilorfunclioneazd pe baza unor
senzori amplasali in ugile din fa!i. Din acest motiv nu trebuie
aduse modificdri ugilor sau capitonajului ugilor (de ex. montarea
unor difuzoare suplimentare). Defecliunile rezultate in urma
acestor operatiuni, pot influenla negativ functionarea sistemului
airbag. Toate lucrdrile care trebuie efectuate la ugile din fald trebuie
realizate in service-uri specializate.
r intre pasageri gi zona de desfacere a airbag-ului pentru cap nu
trebuie sd se giseascd alte persoane (de ex. copii) sau animale. in
timpul deplasirii pasagerii nu trebuie se sprijine capul sau sd
scoatd mdinile pe geam.

. Parasolarele nu trebuie impinse spre geamurile laterale, in zona
de declangare a airbag-ului pentru cap, dacd pe acestea se gdsesc
obiecte ca de ex. pixuri sau dispozitive de deschis garajul. La
declangarea airbag-ului pentru cap, pasagerii pot suferi acci-
dentdri.

I areNltel continuare

. Prin montarea accesoriilor neoriginale in zona airbag-ului
pentru cap, eficienfa airbag-urilor poate fi influenlati negativ. La o
desfacere a airbag-urilor pentru cap, in autovehicul pot fi aruncate
pdrli ale accesoriilor folosite gi astfel pasagerii pot fi rdnili

= pagina 271, ,,Accesoriile, piesele de schimb gi modificirile
tehnice".
. Toate lucrdrile executate asupra sistemului airbag pentru cap,
inclusiv operaliile de montare 9i demontare a pieselor care nu
constituie in sine obiectul reparaliei (de ex. demontarea capitona-
jului interior al plafonului) trebuie realizate numai de citre unitdtile
autorizate. r

Dezactivarea ai rbag-ul ui

Dezactivarea sistemului airbag

Sistemul airbag trebuie repus in funcliune cet mai curend
posibil pentru a-gi putea exercita funclia de proteclie.

Autovehiculul dumneavoastrd oferd posibilitatea tehnicd de dezactivare a
airbag-urilor frontale, laterale* gi pentru cap*.

Dezactivarea airbag-urilor trebuie efectuatd de o unitate autorizatd.

La autovehiculele echipate cu comutator pentru dezactivarea airbag-ului,
airbag-ul lateral 9i frontal al pasagerului din dreapta se pot dezactiva de la
acest comutator -.> pagina 2O2.



Dezactivarea sistemului airbag se prevede pentru anumite cazuri, de
ex cdnd:
o in situatii exceplionale, cand pe locul pasagerului din dreapta trebuie
montat un scaun pentru copii in care copilul este agezat cu spatele la

direclia de deplasare (in unele ldri cu fala la direclia de deplasare)
+ pagina 204, ,,lndicalii de siguranld importante referitoare la scaunele
pentru copii",

o Cu toate cd reglarea scaunului conducetorului este corect5, nu se
poate respecta distanla minimd de 25 cm intre volan gi piept,

. sunt necesare montaje speciale in zona volanului in cazul unor defi-
cienle fizice,

. Se monteazd alte scaune (de ex. scaune ortopedice fdri airbag-uri
laterale).

Supravegherea sistemului airbag

Sistemul airbag este supravegheat electronic, gi cdnd un airbag este
dezactivat.

Daci airbag-ul a fost deconectat cu un aparat de diagnosticare:

. Lampa de control airbag lumineaze 4 secunde dupd punerea contac-
tului gi apoi clipegte timp de 12 secunde la intervale de 2 secunde.

Dezactivarea airbag-urilor pasagerului din dreapta cu intrerupdtorul
pentru airbag-ul pasagerului dih dreapta* din torpedo:

o Dupd punerea contactului, in tabloul de instrumente se aprinde lampa
de control airbag cca. 4 secunde.

. Dacd existd airbag-uri dezactivate, acest lucru va fi semnalizat de
cdtre lampa de control AIRBAG ()Ft din centrul tabloului de bord + fig. 170.

r-])lt I tnoicatte
La dealerul dvs. Skoda pute{i afla ce airbag-uri pot fi dezactivate la auto-
vehiculul dvs. I

Comutatorul pentru airbag-ul frontal al pasagerului
din dreapta*

Fig,169 Torpedoul:
Comutatorul pentru
airbag-ul frontal al
pasagerului din
dreapta

Fig. 170 Lampa de
control a airbag-ului
frontal al pasagerului
din dreapta

De la intrerupdtor se dezactiveaze airbag-ul frontal al pasage-
rului din dreapta.



Dezactivarea sistemului airbag

- Luali contactul motor.

- Rotili cu cheia fanta comutatorului airbag in pozilia @ 1Of fl
> pagina 202,'fig. 169

- Verificali, dacd la punerea contactului motor se aprinde lampa
de control airnag AIRBAG ()FF din centrul bordului = pagina 202,
fig. 170.

Activarea airbag-urilor

- Luali contactul motor.

- Rotili cu cheia fanta comutatorului airbag in pozilia O tOrul
> pagina 202, tig. 169.

- Verificali, dacd la punerea contactului motor nu se aprinde
lampa de control airbag AIRBAG ()tF din centrul bordului

= pagina 202,fi7. 170.

Airbag-urile trebuie dezactivatg numai in situatii extreme = pagina 20'l .

Lampa de control AIRBAG ()FF lairuag dezactivat)

[-ampa de control airbag se gdsegte in centrul bordului = pagina202,
F9 170.

C€nd airbag-ul frontal al pasagerului din dreapta este dezactivat, lampa
de control se aprinde cca. 4 secunde, dupi punerea contactului.

Cand lampa de control clipegte, in sistem existd o defecJiune = 2\.
Adresa!i-vi urgent unui dealer autorizat.

A nrer.rTrer
. Conducetorul auto este rdspunzdtor de activarea sau dezacti-
varea airbag-urilor.
. Dezactivati airbag-ul numai cu contactul luat! in caz contrar se
poate produce o avarie la sistemul airbag.

o G6nd lampa de control AIRBAG OFF lliruag dezactivat) clipegte:

- Airabag-ul pasagerului din dreapta nu se declangeazd la
producerea accidentelor!

- Defectul trebuie remediat de cStre un dealerspecializat. I



Transportul copiilor in siguranfd

De relinut cdnd se transporti copii!

lntroducere in temi

Statisticile aratd ca pe scaunele din spate copiii sunt mai
pu,tin expugi decdt pe scaunul pasagerului din dreapta.

Copiii sub 12 ani trebuie transportafi in mod normal pe bancheta din spate
(respectalii normele legislaliei in vigoare din !ara dumneavoastrd). in
funclie de varsta, indllime 9i greutate, copiii care stau pe locurile din spate
trebuie protejali fie cu scaunul pentru copii, fie cu centura de siguranld.
Scaunul pentru copii trebuie montat, din motive de sigurantd, pe locul din
spatele scaunului pasagerului dreapta.

Principiul fizic al unul accident se rdsfrdnge bineinleles 9i asupra copiilor

= pagina 186, ,,Principiile fizice in cazul unui accident frontal". Spre
deosebire de oamenii maturi, sistemul osos gi cel muscular al copiilor este
incd in cregtere. De aceea copiii sunt expugi unui risc mai mare de acci-
dentare.

Pentru a reduce aceste riscuri, copiii nu trebuie transportati decat in
scaune speciale pentru copii!

Utilizali numai scaune pentru copii omologate oficial pentru copii 9i care
corespund normei ECE-R 44, conform cdreia scaunele pentru copii se
impart in 5 categorii + pagina 208, ,,impd(irea scaunelor pentru copii in
grupe". Sistemele pentru copii verificate conform normei ECE-R 44, sunt
prevezute un indiciu de omologare (un E mare in cerc, sub care este
trecut numdrul de omologare).

Vd recomanddm sd folositi scaune pentru copii originale Skoda. Aceste
scaune pentru copii sunt prorectate gi verificate pentru utilizarea in autov-
ehiculele Skoda. Ele indeolinesc cerintele normei ECE-R 44.

,A nreruTrer

La montarea gi utilizarea scaunelor pentru copii trebuie respectate
prevederile legale gi instrucfiunile producltorului = [ v. ,,lndicalii
de siouranti imDortante referitoare la scaunele

ffi naicalie
Normele legislafiei ldrii au prioritate in fala informafiilor din acest manual
sau din acest capitol. r

Indicafii de siguranli importante referitoare la
scaunele pentru copii

Folosirea corectd a scaunelor pentru copii reduce intr-o
mare mesure riscul rdnirii!

,/i\ rrexTter
. Toli pasagerii autovehiculului -in special copiii - trebuie sa fie
asigurafi cu centura de siguranli in timpul deplasirii.
o Gopiii cu indltime pAni la 1,50 m sau cu o versta de pind la 12

ani, nu au voie sd foloseasci centura de siguranfd normald, daci
nu se folosegte scaunul pentru copii, deoarece pot suferi rdniri la
stomac 9i la git. Respectali prevederile legale.
o Copiii - nici chiar sugarii! - nu pot fi transportali in brafe.
. Copilul este transportat in siguranli in scaunul pentru copii

=> pagina 208, ,,Scaunul pentru copii"!



2\ nrexlet continuare

. intr-un scaun pentru copii poate fi agezat un singur copil.

. Nu ldsati niciodatd copilul nesupravegheat in scaunul pentru
copii.
o in anumite conditii climaterice extreme, in autovehicul se pot
forma temperaturi periculoase.

. Nu permiteli niciodatd copilului dvs. si rimAnd nesupravegheat
in autovehicul.
o in timpul deplasirii copiii nu trebuie sd se ridice in picioare sau
sd se ageze cu genunchii pe scaune. in cazul unui accident, copilul
poate fi proiectat prin autovehicul 9i igi poate pune in pericol atdt
propria viatd, cdt 9i viala celorlalli pasageri.

. Dace, in timpul deplasdrii, copiii se apleaci in fali sau au o
pozi!ie necorespunzetoare in scaun, in cazul unui accident, acegtia
sunt expugi unui risc ridicat de accidentare. Acest lucru este
valabil in special la copiii care sunt transportali pe scaunul din
dreapta cAnd sistemul airbag se declangeazi. Acest lucru poate
avea ca urmare o rinire gravd sau chiar pierderea vielii.
. in vederea obtinerii unei proteclii optime a centurii de siguranfd,
de mare importanti este agezarea benzii centurii = pagina 188,

-Gum se a$eaze corect centurile de sigurante?". Pentru agezarea
corecte a centurii la folosirea scaunului pentru copii, luali in consi-
d€rare instrucliunile producatorului. Centurile de siguranle care nu
au fost fixate corespunzdtor pot duce la r;niri, in cazul unor acci-
d€nte ugoare.
. Banda centurii de siguranld trebuie se fie desfdgurat5 corect. Ea

nu trebuie si treaci peste margini ascutite, deoarece se poate
deteriora.
r in cazul montdrii unui scaun pentru copii pe locul pasagerului
din dreapta, pe care copilul este agezat cu spatele la direclia de
rners (in unele ldri in cazul montdrii unui scaun pentru copii in care
aopilul este agezat cu fata la direcfia de deplasare), airbag-ul frontal

Utilizarea scaunelor pentru copii pe locul pasagerului
din dreapta

Scaunele pentru copii trebuie montate intotdeauna pe
bancheta din spate.

[i0 Riruag Fig. 17'l Autocolant pe
stalpul cental al ugilor,
partea pasagerului din
dreapta

Vd recomanddm, din motive de sigurantd, sii montali scaunele pentru

copii pe locurile din spate. DacS toiugi folosili un scaun pentru copii pe

a :=

A ATENTTE! continuare

al pasagerului din dreapta trebuie dezactivat neaperat
+ pagina 201.in caz contrar, copilul poate fi accidentat grav sau
chiar mortal, la declangarea airbag-ului frontal. in unele !iri,
normele legislaliei impun 9i dezactivarea airbag-ului lateral 9i al
celui din zona capului. La transportul copiilor respectali normele
legisla!iei !drii dumneavoastri, referitoare la utilizarea scaunelor
pentru

=



A nreruper
. Atentie - pericol deosebit! Nu utilizati niciodati pe scaunul
pasagerului din dreapta un scaun pentru copii, in care copilul si
stea cu spatele la direclia de deplasare. Acest scaun pentru copii
se gdsegte in aria de declangare a airbag-ului frontal. La
declangare, airbag-ul poate provoca copilului rini grave, uneori
chiar mortale.
. Asupra acestui aspect atentioneaze gi autocolantul amplasat pe
partea dreapti, pe stdlpul central al ugilor = pagina 205, fig.171.
Eticheta poate fi observati dupd deschiderea ugii pasagerului din
dreapta.
r in cazul montdrii unui scaun pentru copii pe locul pasagerului
din dreapta, pe care copilul este agezat cu spatele la direcfia de
mers (in unele tiri in cazul montirii unui scaun pentru copii in care
copiful este agezatcufala la directia de deplasare), airbag-ul frontal
al pasagerului din dreapta trebuie dezactivat neapirat

= pagina 201, ,,Dezactivarea airbag.ului". in caz contrar, copilul
poate fi accidentat grav sau chiar mortal, la declangarea airbag-ului
frontal. in unele liri, normele legislatiei impun gi dezactivarea
airbag-ului lateral gi al celui din zona capului. La transportul copi-
ilor respectati normele legislatiei !drii dumneavoastri, referitoare la
utilizarea scaunelor pentru copii.
. Ladezactivareaairbag-uluifrontal al pasageruluidindreaptacu
un tester la o unitate autorizate, airbag-ul lateral gi cel pentru cap*
rimdn activate. in unele tiri, normele legisla!iei impun dezactivarea
airbag-ului frontal, lateral 9i al celui din zona capului. Respectali
normele legislafieiin vigoare din !ara dumneavoastrd, referitoare la
utilizarea scaunelor pentru copii.
. La montarea pe locul pasagerului din dreapta a unui scaun
pentru copii in care copilul este agezat cu fala la direc{ia de depla-

locul pasagerului din dreapta, trebuie se respectati urmdtoarele indicalii,
in func,tie de echiparea cu airbag a autovehiculului. I areNTtel conrinuare

sare, scaunul pasagerului din dreapta trebuie reglat cdt mai mult
posibil spre spate. La autovehiculele prevezute cu scaunul pasage
rului reglabil pe inillime, scaunul trebuie sd fie reglat pe inillimea
maximd.

o in caz contrar, la declangarea airbag-ului pasagerului din
dreapta, copilul poate suferii accidentdri grave sau chiar mortale.
Deconectati airbag-ul (airbag-urile) c6nd este necesar
+ pagina 201.

. Dupe demontarea scaunului pentru copii de pe locul pasage-
rului din dreapta, airbag-urile trebuie repuse in funcliune. r



Copiii nu trebuie sd se gdseascd
desfacere a airbag-urilor laterale

niciodata in zona de
sau pentru cap.

Siguranfa pentru copiigi airbag-ul lateral* Airbag-urile laterale ofere o proteclie ridicate in cazul unei coliziuni late-
rate.

Pentru ca aceastd funclie de protectie sd poatd fi garantate, airbag-ul
lateral trebuie sd se declangeze rapid, in decurs de cdteva fracliuni de

secundd = pagina 197, ,,Funclia airbag-urilor laterale".

La declanqare airbag-ul aclioneazd cu o fo(d atdt de mare incdt pasagerii

pot fi rdni1i dacd se afld in pozilii Incorecte, sau pot fi rAnili de ceire obiec-

tele existente in zona de desfdgurare a airbag-ului lateral.

Acest lucru este valabil in special pentru copiii care nu sunt trans-
portali conform cerinlelor legale.

Copilul este asigurat corect pe bancheta din spate, intr-un scaun pentru

copii corespunzdtor v6rstei sale. intre copil 9i zona de desfagurare a

airbag-ului lateral 9i pentru cap este spaliu suficient. Airbag-ul ofer6 cea
mai bund protectie.Fig. 172 Copil neasi-

gurat corect intr-o
pozilie incorecti -

siguranla periclitati de
airbag-ul lateral

Fig. 173 Copilul este
asigurat corespunzator
in scaunul pentru copii

A nrer.rlrer
. In cazul montirii unui scaun pentru copii pe locul pasagerului
din dreapta, pe care copilul este agezat cu spatele la direclia de
mers (in unele !5ri in cazul montirii unui scaun pentru copii in care
copilul este aSezat cu fala la direclia de deplasare), airbag-ul frontal
al pasagerului din dreapta trebuie dezactivat neaperat

= pagina 201.in caz contrar, copilul poate fi accidentat grav sau
chiar mortal, la declangarea airbag-ului frontal. in unele !dri,
normele legislaliei impun 9i dezactivarea airbag-ului lateral 9i al
celui din zona capului. La transportul copiilor respectali normele
legisla!iei !drii dumneavoastrd, referitoare la utilizarea scaunelor
pentru copii.
. Pentru a evita accidentirile grave, copiii trebuie asigurati cu un
sistem de relinere corespunzdtor varstei, greutdlii 9i inillimii lor.

o Copiii nu trebuie sd se gdseascd niciodatd cu capul in zona de
desfacere a airbag-urilor laterale - pericol de rinire!



A ATENTIE! continuare

. Nu agezati nici un fel de obiecte in zona de desfdgurare a airbag-
urilor laterale - pericol de rdnire! I

Scaunul pentru copii

impd(irea scaunelor pentru copii in grupe

Este permisd numai utilizarea scauneloromologate pentru
copii, scaune care sunt corespunzdtoare copilului dvs. din
toate punctele de vedere.

Pentru scaunele pentru copii este valabil regulamentul ECE-R 44. ECE-R
inseamnd: Economic Commission of Europe-Regulament.

Scaunele pentru copii verificate conform normer ECE-R 44, sunt prevd-
zute un indiciu de omologare (un E mare in cerc, sub care este trecut
numerul de omologare).

Scaunele pentru copii sunt impa4ite in 5 grupe:

Utilizarea scaunelor pentru copii

lmpd(irea scaunelor pentru copii in funclie de locurile din autovehicul.
conform directivelor EG 771541 si norma ECE 44:

Scaunul pasage- Scaune spate Scaun spate
rului dreapta laterale centru

@o@o@
@ooo@
@o@oo
o@@

@ Categorie universale - Locul este corespunzator tuturor categoriilor
de scaune oentru cooii.

@ focul poate fi echipat cu inele de prindere pentru ,,sistemul
|SOFlX.". I

Scaun pen-
tru copii
Grupe

U

0+

1

29i 3

Grupa

0

0+

1

2

Greutato

0 -10 kg

pdnA la 13 kg

9 -18 kg

15 -25 kg

22 -36 kg

+ pagina 209

+ pagrna zuv

> pagina 209

+ pagina 210

=> pagina2l1

Copiii cu o indllime de peste 150 cm pot folosi centurile de siguranld
normal. fere oern5. r



Scaunul pentru copii corespunzdtor grupei 0/0+

Fig.174 Scaunul
pentru copii corespun-
zitorgrupei0/0+

Se utilizeazd pentru copii in virstd de p6nd la 9 luni 9i o greutate de aprox.
'0 kg, respectiv pentru copii in v6rstd de p6nd la 18 luni 9i o greutate de
:Drox. 13 kg. Cele mai potrivite scaune sunt cele care prin reglare permit
:gezarea copilului in pozitia culcat + 'fig. 174.

leoarece aceste scaune pentru copii se monteazd astfel inc6t copilul sd
:e afle cu spatele la direclia de deplasare, ele nu trebuie montate pe
r?unul pasagerului din dreapta + pagina 205, ,,Utilizarea scaunelor
:€ntru copii pe locul pasagerului din dreapta".

I arenler

Scaunul pentru copii corespunzetor grupei 1

Fig. 175 Scaun cu
mdsula de siguranta
din grupa 1 montat pe
bancheta din spate, cu
fata la sensul de mers.

A {1I8 ""^,t:1,"
- la un dealer autorizat

- sau cu intrerupitorul airbag-ului frontal al pasagerului din
dreapta* = pagina 202.

o in unele liri, normele tegislaliei impun gi dezactivarea airbag-
ului lateral gi al celui din zona capului. Respectali normele
legislatiei in vigoare din tara dumneavoastri, referitoare la utili-
zarea scaunelor pentru copii.
. in caz contrar, la declangarea airbag-ului pasagerului din
dreapta, copilul poate suferii accidentdri grave sau chiar mortale.
. Dupa demonlarea scaunului pentru copii de pe locul pasage-
rului din dreaota. a trebuie tn

. In cazul montirii unui scaun pentru copii pe locul pasagerului
din dreapta, pe care copilul este agezat cu spatele la direclia de
mers (in unele ldri in cazul montirii unuiscaun pentru copiiin care
copilul este asezat cu fala la directia de deplasare), airbag-ul frontal
al pasagerului din dreapta trebuie dezactivat neaparat,

a .. - ,'



Scaunele pentru copii din grupa 1 sunt prevazute pentru sugari gi copii
pane in 4 ani, cu o greutate intre 9 - 18 kg. Pentru copiii din categoria infe-
rioare a acestei grupe, cele mai bune sunt scaunele in care copilul este
agezat cu spatele la direclia de mers. Pentru copiii din categoria superi-
oard a grupei 0+, cele mai bune sunt scaunele in care copilul este agezat
cu fa{a la direclia de mers + fig. 175.

Scaunele pentru copii in care copilul este agezat cu spatele la directia de
mers, nu trebuie montate pe locul pasagerului din dreapta =) pagina 205,

,,Utilizarea scaunelor pentru copii pe locul pasagerului din dreapta".

Scaunul pentru copii corespunzetor grupei 2

Fig.176 Scaun pentru
copii din grupa 2
montat pe scaunul din
spate

Se folosegte pentru copii in vdrstd de p6nd la 7 ani 9i o greutate intre 15

9i 25 kg. Cele mai potrivite sunt scaunele pentru copii combinate cu
centuri de sigurante cu 3 puncte de prindere = fig. 176.

A nrerulrer
. La transportul copiilor respectali normele legislaliei lerii
dumneavoastri, referitoare la utilizarea scaunelor pentru copii.
Dacd este necesar, dezactiva!i airbag-ul,

- la un dealer autorizat

- sau cu intrerupitorul airbag-ului pasagerului din dreapta*

= pagina 202.

. Partea de umer a centurii de siguranti trebuie agezatd astfel
incdt sd treaci pe mijlocul distanlei dintre umdr gi gAt 9i sd aibi un
contact ferm cu corpul. in nici un caz nu trebuie se treacd peste gat
Partea de bazin a centurii de siguranfi trebuie si treaci peste

A arenTrer
o In cazul montdrii unui scaun pentru copii pe locul pasagerului
din dreapta, pe care copilul este agezat cu spatele la direclia de
mers (in unele tdriin cazul monGirii unui scaun pentru copii in care
copilul este agezat cu fala la direcfia de deplasare), airbag-ul frontal
al pasagerului din dreapta trebuie dezactivat neaperat,

- la un dealer autorizat

- sau cu intrerupitorul airbag-ului pasagerului din dreapta*
+ pagina 202.

o in unele !dri, normele legislaliei impun 9i dezactivarea airbag-
ului lateral gi al celui din zona capului. Respectali normele
legislaliei in vigoare din lara dumneavoastrd, referitoare la utili-
zarea scaunelor pentru copii.
o in caz contrar, la declangarea airbag-ului pasagerului din
dreapta, copilul poate suferii accidentdri grave sau chiar mortale.
o Dupd demontarea scaunului pentru copii de pe locul pasage-
rului din dreapta, trebuie repuse in funcfiune. I



A ATENTTE! Continuare

bazin, nu peste stomac, 9i sd aibd contact ferm cu corpul. Eventual
trageli centura peste bazin.
. Respectati normele legislatiei in vigoare din lara dumnea-
voastrd, referitoare la utilizarea scaunelor pentru copii. I

Scaunul pentru copii corespunzetor grupei 3

Fig. 177 Scaun pentru
copii din grupa 3
montat pe scaunul din
spate

Se folosegte pentru copir peste 7 ani cu o greutate cuprinse inte 22 - 36
kg gi cu o indllime de pdnd la 150 cm. Cele mai potrivite sunt pernele
combinate cu centuri de siguranld cu prindere in trei puncte + fi1. 177.

Copiii cu o indllime de peste 150 cm pot folosi centurile de siguranlS
:rormal. f5re Dernd.

A nrer.rlrer
. La transportul copiilor respectati normele legislafiei ldrii
dumneavoastr5, referitoare la utilizarea scaunelor pentru copii.
Dace este necesar, dezactiva!i airbag-ul,

- la un dealer autorizat

- sau cu intrerupdtorul airbag-ului pasagerului din dreapta*

= pagina 202.

. Partea de umer a centurii de siguranld trebuie agezati astfel
incdt sd treacd pe mijlocul distanlei dintre umdr gi g6t 9i sd aibd un
contact ferm cu corpul. in nici un caz nu trebuie sd treacd peste gdt.
Partea de bazin a centurii de siguranla trebuie si treace peste
bazin, nu peste stomac, 9i sd aibi contact ferm cu corpul. Eventual
trageti centura peste bazin.
. Respectati normele legislatiei in vigoare din lara dumnea-
voastrd, referitoare la utilizarea scaunelor pentru copii. r



Fixarea scaunelor pentru copii cu
sistemul ,,lSOFlX"

intre spdtarele scaunelor din spate gi suprafa{a de gezut, se
gdsesc doud inele* pentru fixarea scaunului pentru copii cu
sistem ,,lSOFlX". La scaunele laterale din spate, inelele se
gdsesc sub tapiserie. Locurile sunt marcate cu -lSOFIX-.

Montarea scaunului pentru copii

- Deschideli fermoarele dintre spdtarul scaunului gi pernd, la

scaunele laterale din spate.

- Elementul de prindere @ se introduce in inelele @ existente
la baza imbindrii spdtarului scaunului cu perna > fig. 178.

- impingeli bralele de fixare ale scaunului pentru copii prin
elementele de prindere montate, in inele, pAnd cdnd se aude
zgomotul specific de blocare = fig. 179.

- Verificafi fixarea prin tragere in ambele pi(i ale scaunului
pentru copii.

Scaunele pentru copii cu sistem ,,lSOFlX" pot fi montate rapid, simplu gi

sigur. La montarea gi demontarea scaunului pentru copii luali in conside.
rare instructiunile producdtorului.

Scaunele pentru copii cu sistem ,,lSOFlX" se pot monta in autovehiculele
cu sisteme,,lSOFIX", numai dacd aceste scaune sunt prevAzute pentru
tioul dvs. de autovehicul. conform normei ECE-R 44.

Scaune pentru copii cu sistem,,lSOFlX'puteli procura de la unitdlile auto-
rizate, unde se realizeazd gi montajul.

Scaunul oentru cooii este insotit de instructiuni de montare.

Fig. 178 Inelele de
prindere (sistemul
rsoFrx)

Fig.'179 Scaunul cu
sistem ISOFIX se
monteazi in dispozi-
tivele de prindere exis-
tente.



ATENTIE!
. Inelele de prindere sunt proiectate numai pentru scaunele cu
sistem ,,lSOFlX". De aceea nu fixafi niciodate alte scaune pentru
copii, centuri sau alte obiecte in inelele de prindere - pericol!

o inainte de utilizarea unui scaun pentru copii cu sistem ,,lSOFlx",
care era previzut pentru un alt autovehicul, interesali-vd la unitilile
Skoda daci acest scaun poate fi utilizat in autovehiculul dvs.

. Unele scaune pentru copii cu sistem ,,lSOFlX" se pot fixa cu
centura de sigurante in trei puncte. La montarea gi demontarea

pentru copii luali in considerare instrucliunile

Gl Indicatie
Scaunele cu sistem de fixare,,lSOFlX" destinate copiilor sunt proiectate
pentru copii cu o greutate cuprinsd intre 9 9i 18 kg. Aceasta corespunde
unei vdrste de la 9 luni o6nd la 4 ani. r



Indicatii de deplasare

Tehnica inteligentd

Programul electronic de stabilitate
(ESP).

Generalitd!i

ESP cregte controlul asupra autovehiculului in situatii limitd de
ca de ex. la viraie strAnse abordate cu viteze mare. in functie

de deplasare, pericolul deraparii se reduce gi se mdregte
autovehrculului. Acest lucru se intdmold la toate vitezele.

. Blocarea electronicd a diferentialului (EDS),

. Sistemul de control al tracliunii (ASR),

. Sistemul de asistente la direclie,

. Sistemul antiblocare (ABS),

. Asistentd la fr6nare,

. Sistemul de asistente la pornirea in rampA.

Modul de funclionare

ESP se conecteazd automat la pornirea motorului gi executd o auto-
testare. Unitatea de comandd ESP orelucreazd datele sistemelor enume-
rate mai sus. in afard de aceasta, prelucreazd datele care sunt furnizate
de senzori ultrasensibili: viteza de rotire a auiovehiculului in jurul axei sale
verticale, acceleralia transversald, presiunea din sistemul de frdnare 9i
unghiul de virare al rotilor fatd.

Cu ajutorul unghiului de virare ai rolilor fate gi a vitezei autovehiculului se
determind direclia doritd de conducdtorul auto gi se compard permanent

cu situalia real6 a autovehiculului. La devieri, ca de ex. inceput de dera-
pare, ESP lrAneazd automat roata respectiva.

Prin acliunea de frdnare asupra ro,tilor, autovehiculul este readus la starea
de stabilitate. C6nd autovehiculul are tendinla de supravirare (tendin,ta de
derapare spre exteriorul virajului a pd(ii din spate a autovehiculului),
frAnarea se efectueazd in special asupra rolii fald situatd spre exteriorul
virajului; cdnd autovehiculul subvireazd (tendinta de aruncare in afara
virajului), frdnarea se realizeazd in special asupra rolii spate din interiorul
viraju|ui.Fr6nareaesteinso!itddezgomotespecifice.>

electronic de stabilitate sunt inteorate urmdtoarele sisteme:



ESP functioneazd impreune cu sistemul ABS + pagina 220, ,,Sistemul
anti-blocare (ABS)". Cand se defecteazd sistemul ABS, ESP nu
funclioneaz5.

La o defectiune a sistemului ABS se aprinde gi lampa de control a siste-
mului ESP = pagina 39.

Dezactivarea

Dupd caz, ESP se poate conecta gi deconecta apasand tasta

= pagina 215,fig. '180. C6nd ESP este deconectat, se aprinde lampa de
control ESP = pagina 39 in tabloul de instrumente.

in mod normal ESP trebuie se fie conectat continuu. Numai in anumite
situalii, c6nd se doregte deraparea, sistemul trebuie deconectat.

Exemple:

. la deplasarea cu lanluri pentru zdpad6

. la deplasarea printr-un strat inalt de zdpada sau pe teren necompactat

. cand incercati sd eliberati autovehiculul blocat

in toate celelalte situatii. ESP trebuie sd fie conectat.

diferite ale anvelopelor pot determina reducerea nedoritd a puterii
motorului.

o Modificdrile efectuate la autovehicul (de ex. la motor, la instalalia de

fr6nare, la trenul de rulare sau alta combina.tie de pneuri/roli) pot influenr:
moduf de funclionare al ESP = pagina2T'l,,,Accesoriile, piesele de
schimb gi modificdrile tehnice". r

Blocarea electronicd a diferenfialului (EDS)*

Blocarea electronice a diferentialului impiedicd patinarea
unei singure roli.

Autovehiculele cu ESP sunt echioate cu un sistem de blocare electronici
a diferenlialului (EDS).

Generalitd!i

Blocarea electronicd a diferenlialului ugureaze sau chiar face posibild, in

condilii grele de trafic, demararea, accelerarea sau deplasarea in rampd

Modul de functionare
EDS func.tioneazd automat - adicd fird intervenlia conducdtorului auto.
Sistemul supravegheazd, cu ajutorul senzorilor ABS, turatia rolilor de
tractiune. Cdnd o roatd patineaz6 pe teren alunecos, intre rolile de
tractiune intervine o diferen{d de rotaJie. EDS frdneazd roata care a

derapat gi diferenfialul transmite o fo(d de tracliune mai mare pe cealaltd
roatd de tractiune. Acest procedeu de reglare se face observat prin

aparilia unor zgomote specifice.

Supraincilzirea frinelor
Pentru ca discurile frdnelor rotii franate sd nu se incdlzeasce prea tare, la

o solicitare prea mare EDS se va deconecta automat. Autovehiculul
rdm6ne in stare de funclionare gi are aceleagi proprietdli ca un autove-
hicul fard EDS.

r--)
[0 | Indicatie
. Pentru a garanta funclionarea ireprogabild a ESP, trebuie se se
monteze acelagi tip de anvelope la toate cele patru roti. Circumferintele

,A nrenTrer
Limitele impuse de legile fizicii nu pot fi depdsite nici prin sistemul
ESP. De aceea modul de conducere trebuie adaptat in permanenli
stdrii carosabilului 9i condifiilor de trafic, chiar Si la autovehiculele
cu ESP. Aceasta trebuie si se ia in considerare in special cdnd
carosabilul este alunecos sau umed. Siguranla mdriti oferiti de
acest sistem nu trebuie sA ve determine se conduceti riscant -
pericol de accident!



De indatd ce franele s-au rdcit, EDS se conecteazd automat

€B naicatie
. Cand se aprinde lampa de control ABS sau EDS ar putea exista o
defecliune la sistemul EDS. Adresali-vd urgent unui dealer autorizat.

. Modificarile efectuate la autovehicul (de ex. la motor, la instalatia de
frdnare, la trenul de rulare sau altd combina{ie de pneuri/roli) pot influenta
modul de funclionare al EDS = pagina 271 , ,,Accesoriile, piesele de
schimb 9i modificdrile tehnice". r

Sistemul de control altracliunii (ASR)

S i ste m u I d e co ntrol a I tracli u n i i i m p ied i cd p ati n a re a roti I o r
de tractiune la accelerare.

Fig.181 Gomutatorul
ASR

Generalitd!i

ASR ugureazd sau chiar face posibild, ?n condi,tii grele de trafic, dema-
rarea, accelerarea sau deplasarea in rampd.

Modul de funclionare
ASR se conecteazd automat la pornirea motorului gi executd o auto-
testare. Sistemul supravegheazd, cu ajutorul senzorilor ABS, turalia
rolilor de tracliune. Dacd rolile patineazd, forla de tracliune este adaptatd
condiliilor de trafic, prin reducerea turaliei motorului. Acest lucru se
intdmolS la toate vitezele.

ASR func{ioneazd impreund cu sistemul ABS + pagina 220, ,,Sistemul
anti-blocare (ABS)". Cdnd se defecteazd sistemul ABS, ASR nu
funciioneaze.

I erer.rler
. La accelerarea pe carosabil alunecos, de ex. gheala sau zdpadd,
se accelereazd cu precaulie. Rolile de tracliune pot patina in ciuda
sistemului EDS gi astfel este influenlati stabilitatea la deplasare -
pericol de accident!
. Maniera de conducere trebuie adaptate gi la autovehiculele cu
EDS, in funclie de starea carosabilului gi de situaliile din trafic.
Siguranta mdritd oferitd de acest sistem nu trebuie sd vi determine
se conduceti riscant - pericol de accident!



La o defeciiune a sistemului ABS se aprinde gi lampa de control a siste-
mului ASR = pagina 38.

Dezactivarea

Dupe caz, ASR se poate conecta 9i deconecta apdsand tasta
+ pagina 217,fig. 181. Cdnd ASR este deconectat, se aprinde lampa de
control ASR = pagina 38 in tabloul de instrumente.

in mod normal ASR trebuie sd fie conectat continuu. Numai in anumite
situalii, cdnd se doregte deraparea, sistemul trebuie deconectat.

Exemple:

. la deplasarea cu lanluri pentru zdpadd

o la deplasarea printr-un strat inalt de zdpadd sau pe teren necompactat

o cdnd incercali si eliberati autovehiculul blocat

in toate celelalte situatii, ASR trebuie sd fie conectat.

,A arenTrer
Maniera de conducere trebuie adaptatd permanent la starea caro-
sabilului 9i la situaliile din trafic. Siguranfa mdritd oferitd de acest
sistem nu trebuie si vi determine si conduceti riscant - pericol de
accident!

r-]
I t | 1n6;6"1;"
. Pentru a garanta functionarea ireprogabild a ASR, trebuie sd se
monteze acelagi tip de anvelope la toate cele patru roti. Circumferinlele
diferite ale anvelopelor pot determina reducerea nedoritd a puterii
motorului.

o Modificdrile efectuate la autovehicul (de ex. la motor, la instalalia de
franare, la trenul de rulare sau altd combinalie de pneuri/roti) pot influenja
modul de func,tionare al ASR + pagina 271 , ,,Accesoriile, piesele de
schimb gi modificdrile tehnice". r

Sistemul de asistentd la direcfie*

Sistemul de asistentd la direclie este o funclie suplimentard a progfamului

electronic de stabilitate ESP Aceastd funclie, indicd conducdtorului auto.

in situalii critice, prin impulsuri ugoare in volan, directia calculatd de
sistem, in care trebuie sd se manevreze volanul, pentru stabilizarea auto-

vehiculului. Sistemul de asistentd la directie devine active de ex. la fran;ri
puternice pe teren cu suprafele diferite pe partea stange Si pe partea

dreaptd.

Frdnele

Factori care influenleazd negativ ac,tiunea frdnelor

Uzura

Uzura garniturilor de frAnd depinde intr-o mare mdsurd de condiliile de
funclionare gi de stilul de conducere. C6nd vi deplasati frecvent in traficul
oregenesc pe distanle scurte, sau dacd adoptali o manierd sportivd de
conducere, grosimea placulelor de frand trebuie examinatd de un dealer
autorizat gi intre intervalele de service.

Umezeala sau sarea

in anumite situatii, de ex. dupd ce a,ti trecut prin apd, dupd o ploaie
puternicd sau dupd ce ali spdlat autovehiculul, efectul fr6ndrii poate fi
intarziat de umezeald, sau iarna, de inghelarea apei intre discuri gi

pldculele de frdnd. Pldculele de franA trebuie uscate prin franare (de mai )

Acest sistem nu determind directionarea automati a autovehicu-
lului! Conducdtorul auto poartd intreaga responsabilitate pentru



multe ori, cend starea carosabilului gi situaliile din trafic permit acest
lucru).

Acliunea de frdnare poate fi de asemenea int6rziatd cand autovehiculul a

fost condus un timp indelungat pe un drum pe care a fost imprdgtiatd sare,
iar fr6na nu a fost ac,tionatd pentru o perioadd mai lungd de timp. intAr-
zierea se produce datoritd faptului cd se consumi un timp pand se
indepdrteaz6 stratul de sare dintre discuri 9i pl6cu{e.

Coroziunea

Coroziunea discurilor de fr6nd gi murddrirea plSculelor se datoreazd dura-
telor mari de sta{ionare gi a solicitdrii reduse.

La solicitarea redusd a instalatiei de fr6nare, precum gi in cazul existenlei
coroziunii discurilor se recomandd curdlarea discurilor 9i pldcutelor de
frdni prin franare mai puternicd de cdteva ori la vitezd mare > 2\.

Defecfiuni la instalatia de frinare
Cdnd observa{i ce distanta de frAnare s-a mdrit brusc Ai pedala de fr6nd
trebuie apdsatd mai adAnc, s-ar putea sd se fi defectat unul din cele doud
circuite de frdnare. Deplasali-vd imediat pena la cel mai apropiat dealer
Audi gi remediati defecJiunea. Deplasali-vd cu viteza redusa 9i apdsa,ti cu
o fo4e mai mare asupra pedalei de frane.

Nivelul lichidului de frAni scizut
Daci nivelul lichidului de fr6ni este scazut, pot aparea defecliuni in
instalalia de fr6nare. Nivelul lichidului de fr6nd este supravegheat elec-
tronic =+ pagina 40, ,,lnstalalia de frdnare @".

/i\ areruTrer
. Franerile menite si curele instalatia de franare trebuie efectuate
numai cand condifiile de trafic permit acest lucru. Ceilal[i parti-
cipanli la trafic nu trebuie pugi in pericol.
. La montarea ulterioari a unui spoiler frontal, a capacelor de
roate g.a.m.d. trebuie si vi asigurali ce acest lucru nu dduneazi

@ etenliet
. Nu curatati niciodati frdnele prin exercitarea unei apdsari ugoare
asupra pedalei de frane, dacd nu trebuie sd frdnali cu adevdrat. Acest
lucru determind supraincelzirea fr6nelor gi astfel, o curse de frdnare mai
mare gi o uzurd mai rapidd.

. La deplasarea pe drumuri care au potiuni lungi de pante accentuate,
reduceJi viteza gi selectali o treaptd inferioare de vitezS. Astfel veli folosi
acliunea frdnei de motor 9i frdnele nu vor mai fi aga solicitate. Dacd in
aceastd situatie trebuie sd franali, nu o facefi brusc, ci la intervale. r

Servofrdna

Servofr6na determind cregterea presiunii pe care o realizati prin ap;sarea
pe pedala de frdn5. Presiunea necesard se formeazd numai cu motorul
oorntt.

A nreruTrer
o Nu opriti niciodat; motorul inainte ca autovehiculul sd se fi oprit
din migcare.

I lreNlet Continuare

aerisirii franelor; in caz contrar, instalafia de frAnare se poate
incinge.
o Luali in considerare faptul ci pliculele noi de frdnd nu au o
eficienld maximi in primii 200 km. Chiar 9i pldculele de fr6ni
trebuie ,,rodate" inainte de a atinge un mod de functionare optim.
in aceasti perioadi, forla de frdnare redusi este compensati
printr-o presiune mai mare pe pedala de frind. Aceastd indicafie se
referd si la inlocuirea ulterioare a plecutelor de frin5.



2\ arerlet Continuare

o Servofrdnafunctioneazi numai cu motorul pornit. Cind motorul
este oprit, trebuie si depuneli mai mult efort pentru frdnare. Deoa-
rece nu mai manevrati pedala de frani ca in mod obignuit, se pot

accidente si accidentdri. r

Sistemul anti-blocare (ABS)

ABS impiedicd blocarea rotilor la frdnare.

GeneralitS!i

Acest sistem joace un rol major in cregterea siguranlei active a autovehi-
culului. Fati de un autovehicul fdrd ABS, la o fr6nare completd pe teren
alunecos, se vor pdstra cele mai bune proprietdli ale direcliei, deoarece
rolile nu se blocheazd.

Totugi nu trebuie sd ne agteptem ca sistemul ABS sd reducd distanlele de
franare in orice conditie. Distanta de fr6nare, de ex. pe zdpadd proaspdtd,
la o deplasare atenta gi cu vitezd reduse, poate sd fie ceva mai mare.

Modul de functionare
Cdnd o roata are tendinta de a se bloca, fo(a de frdnare pe aceastd roate
va scddea. Acest proces de reglare se face sesizat printr-o migcare
pulsatorie a pedalei de frdni care este insolitd de zgomote. Astfel
conducAtorul este informat cd rolile prezinte tendinla de blocare (dome-
niul de acliune al ABS). Pentru ca ABS-ul si aclioneze eficient in acest
domeniu, pedala de franS trebuie sd remane apesatd- Nu frAnati cu intre-
ruoeri!

/i\ nreHler
. Nici sistemul ABS nu poate depagi limitele impuse de legile
fizicii. Aveli acest lucru in vedere in special pe carosabil alunecos
sau ud. Cand sistemul ABS intre in funcfiune, viteza de deplasare
trebuie imediat adaptatd la condifiile de trafic Ai la starea drumului.
Siguran$a miriti oferiti de ABS nu trebuie si vi determine sd vi
asumati riscuri inutile - pericol de accident!

rTl
I ! | tnaicalie
. Daca intervine o defecliune la sistemul ABS, aceasta este indicatd de
o lampe de control =+ pagina 38.

o Modificdrile efectuate la autovehicul (de ex. la motor, la instalalia de
franare, la trenul de rulare sau alt; combinatie de pneuri/roti) pot influenla
modul de functionare al ABS = pagina2Tl,,,Accesoriile, piesele de
schimb gi modificdrile tehnice". I

Asistenfa la frdnare*

Asistentul de frdnare mdregte fo4a de fr6nare in situalia unei franAri
puternice gi permite formarea presiunii necesare in instalalia de frdnare.

Majoritatea conducdtorilor auto fr6neazd la timp in situalii limitd, insd nu

actioneazd suficient asupra pedalei de frAnd. Astfel nu se poate atinge o

frdnare maximd, iar autovehiculul mai parcurge o anumitd distanfd.

Asistentul de frAnare este declangat prin actionarea rapidd a pedalei de

fr6n6. Astfel se formeazd o oresiune de fr6nare mai mare dec6t la

o in situatia defectirii sistemului ABS, autovehiculul va fi franat
normal, cu sistemul de frdnare. Adresati-va urgent unui dealer
autorizat gi adaptati maniera de conducere in functie de defecliune,
deoarece nu stiti cat de mare este aceasta.



frAnarea normale. Cu acest sistem, in instalalia de fr6nare se formeazd
presiunea de frdnare necesard pentru o fr6nare maximd, chiar 9i atunci
cdnd pedala de frdnd nu este actionatd puternic. Pentru atingerea celei
mai scurte distanle de frdnare, actionali pedala de frdnd in continuare.

Asistentul de frAnare ve ajutd in situaJii extreme, prin formarea rapidd a

unei presiuni in instalalia de fr6nare, la scurtarea distanlei de frdnare.
Sistemul exploateaze la maxim avantajele ABS. Dupd eliberarea pedalei
de frdnd, funclia asistentului de frdnare se dezactiveazd automat, iar
franele vor functiona ca in mod normal.

Asistentul de frAnare este parte componente a instalaliei ESP C6nd se
defecteazd sistemul ESP, nu funclioneazd nici asistentul de fr6nare.
Indicalii suplimentare referitoare la ESP > pagina 215.

Sistemul de asistenti la pornirea in
rampe*

Sistemul de asistenld la pornirea in rampd faciliteazd pornirea de pe loc
in rampe. Sistemul sprijind pornirea de pe loc, prin suslinerea autovehicu-
lului incd cca. 2 secunde dupd eliberarea pedalei de frdnd, prin presiunea
de frdnare creatd la aclionarea pedalei de frAn5. Agadar conducdtorul
poate ridica piciorul de pe pedala de frdnd gi poate acliona acceleralia

pentru a porni de pe loc in rampe, ferd a actiona frdna de stalionare. Presi-
unea de franare scade treptat, cu cat se accelereazd mai tare. Dacd auto-
vehiculul nu pleacd de pe loc in 2 secunde, incepe si alunece cu spatele.

Sistemul de asistentd la pornirea in rampd devine activ pe rampe cu
inclinalie de la 5 o/o, dupd inchiderea ugii conducdtorului. Sistemul este
activ numai la pornirea de pe loc cu fala sau cu spatele, in rampe. in pante
sistemul este inactiv. I

Servod i reclia electromecan ici
Servodireclia permite manevrarea volanului cu fo(d redusd.

La autovehiculele cu servodirectie electromecanicd, asistenla la virare se
adapteaze automat in funclie de vitezd gi de unghiul de virare.

La defectarea sistemului de servodireclie sau cand motorul este oprit
(remorcare) autovehiculul poate fi in continuare directionat. Totugi trebuie
sd depuneti mai mult efort.

in cazul defectdrii servodirecJiei, se aprinde o lampd de control rogie sau
galbend @ in tabloul de instrumente + pagina 33.

ATENTTE!

C6nd s-a defectat unui dealer autorizat. I

/\/!\ ATENTIE!

M nu poate depdgi limitele irnpuJe Ae
legile fizice, in ceea ce privegte distanla de frAnare.
. Adaptali viteza de deplasare in funcfie de starea carosabilului 9i
de situatiile din trafic.
. Siguranta mdrita oferita de autovehiculul dvs. prin asistentul de
frAnare nu trebuie sd va determine si conduceti riscant. I



Sistemul
pneuri*

de control al presiunii din

Fig. 182 Tasti pentru
reglarea presiunii din
pneuri

Sistemul de control al presiunii din pneuri compard, cu ajutorul senzorilor
ABS, rotatia fiecdrei roli. La sesizarea unei diferenle de rotalie la o roatd,
se aprinde lampa de control C) in bord > pagina 37. Rotalia ro,tii se poate
modifica din diverse cauze:

r presiunea din pneu este prea mice,

. structura pneului este defectd,

. autovehiculul este incercai mai mult intr-o parte,

. rotile de pe o punte sunt solicitate mai puternic (de ex. la deplasarea
cu remorcd sau in pante 9i rampe),
. sunt montate lanluri pentru zepadd,
. este montatd o roatd de urgenlii,
. a fost inlocuita o roatii de pe fiecare Dunte.

Reglarea de bazi a sistemului de control al presiunii din pneuri

Dupd modificarea presiunilor din pneuri sau dupd inlocuirea uneia sau
mai multor roti, puneti contactul 9i apdsali tasta sistemului de control a
presiunii din pneuri, pand la emiterea unui ton de confirmare.

. Stabiliti presiunile recomandate in toate pneurile > pagina 265.

. Puneli contactul.

o Apdsa,titastaSET O= fig. 182 pand laemitereatonului deconfirmare
a memordrii noilor valori. Atdta timp cat este mentinutd apdsate tasta
SET 0), in tabloul de instrumente se aprinde lampa de control 0).

Lampa de control (.D aprinsa
Cdnd presiunea din cel pulin o roata este mai micd decdt valoarea de
bazd,lampa de control (J) se aprinde = 2\,

Lampa de control (!) clipegte
CAnd lampa de control clipegte, in sistem existd o defecliune. Adresati-vd
unui dealer autorizat.

A nrer'r1rer

o Conducdtorul este rispunzdtor pentru asigurarea presiunii
corecte in pneuri. De aceea, presiunile din pneuri trebuie verificate
la intervale regulate.
r in anumite condifii (de ex. manierd sportiva de conducere, pe
timp de iarnd sau pe strdzi necompactate), lampa de control (.D se

. Cand lampa de control 0) clipe$te, reduceti viteza imediat gi
evitati manevrele brugte de frdnare gi virare. Opriti cu prima ocazie
gi verificali pneurile gi presiunile.

poate cu intdrziere sau nu se de loc. r



Deplasarea gi mediul inconjurdtor

Primii 1 500 kilometri gi dupi aceea

Motor nou

Motorul trebuie rodat in primii 1.500 kilometri.

PAnd la 1.000 kilometri

- Nu circulati cu vitezd mai mare de 3/4 din viteza maximd a
fiecdrei trepte de vitezd, adicd pAnd la 3/4 din turalia maximd
a motorului.

- Nu accelerati la maxim.

- Evitati turatiile ridicate.

- Nu folositi remorca.

De la 1.000 la 1.500 kilometri

- Viteza maximd, respectiv turalia maximd a motoruluiin fiecare
treaptd de vitezd se poate atinge numai gradat

in timpul primelor ore de funclionare frecarea intre elementele in migcare
ale motorului este mai ridicate decat mai tdrziu c6nd motorul s-a mai
rodat. Cat de bine este realizat acest rodaj depinde intr-o considerabild
mdsurd de modul cum este condusi magina in primii 1500 km.

Chiar 9i dupd perioada de rodaj trebuie se evitati turaliile ridicate ale
motorului. Turalia maximd admtsd este marcatd de inceputul zonei rogii
pe scala turometrului. La autovehiculele cu cutie de viteze mecanicd,
trebuie sd selectali in urmdtoarea treaptd de vitezd cdnd indicatorul
fo(a de frAnare redusS este compensatd printr-o presiune mai mare pe

ajunge in dreptul zonei rogii. Turalia extrem de ridicatd a motorului va fi
reglate automat.

Pentru autovehiculele cu cutie manuald de viteze sunt valabile gi

urmdtoarele: Nu vd deplasali cu turalii prea scdzute. Schimbafi viteza
intr-o treapte inferioard cdnd motorul nu mai funclioneazd rotund.

@ ntenliet
Toate informatiile referitoare la turajie 9i vitezd sunt valabile pentru
motorul cald. Nu turali motorul rece - nici in stalionare, nici in migcare.

&.Gi- Indicalie privitoare la mediu
Nu turali motorul inutil - selectarea devreme a unei trepte de vitezd supe-
rioard ajutd la economisirea carburantului, la diminuarea zgomotului de
funclionare $i la protejarea mediului inconjurdtor. r

Anvelopele noi

Anvelopele noi trebuie ,,rodate", deoarece incd nu au aderenta optimd
Acesi aspect trebuie avut in vedere in primii 500 km. I

Garnituri noi de frane

Luati in considerare faptul cd pldcutele noi de frdnd nu au o eficienld
maximd in primii 200 km, Chiar gi pldculele de fr6ni trebuie ,,rodate"
inaintedeaatingeunmoddefunc!ionareoptim.inaceaStdperioadd,>
^^i-l^ t^ a-A^x
Pcudrd us il or rd.



Aceastd indicatie se referd 9i la inlocuirea ulterioard a pldculelor de frdnd

in timpul perioadei de rodaj trebuie sb se evite solicitarea foarte mare a

frAnelor. Aceasta se produce de ex. in cazul frAndrilor brugte gi violente la
viteze ridicate. r

Catalizatorul

Funclionarea corecte a instala{iei de evacuare a gazelor
de egapament (catalizator) este de mare importanld
pentru protecli a med i ul u i inconj u rdtor.

Luali in considerare indicaliile:

- La autovehiculele cu motor pe benzind alimentali numai cu
benzind fdrd plumb + pagina 243, ,,Tipurile de benzind".

- Nu circulati niciodatd p6nd la epuizarea intregii cantitSli de
carburant din rezervor.

- Nu luali contactul in timpul mersului.

- Nu introduceli prea mult ulei in motor + pagina 253, ,,Comple-
tarea cu ulei de motor".

- Autovehiculul nu trebuie remorcat pe o distanld mai mare de
50 m + pagina 285, ,,Remorcarea".

Dacd vd deplasali cu autovehiculul intr-o tare in care nu existd benzind
fdrd plumb, la intrarea intr-o lari in care catalizatorul este obligatoriu,
trebuie sd schimbati catalizatorul.

A arer,rper
. Din cauza temperaturilor ridicate care pot apirea la catalizator,
autovehiculul nu trebuie parcat in apropierea materialelor ugor
inflamabile - pericol de incendiut
. Nu folosili substanle inflamabile, de ex. spray-uri anticorozive,
pentru teava de egapament sau catalizator. in timpul deplasirii

lua foc - de incendiu!

@ etengiel
. La autovehiculele cu catalizator, nu este permisd consumarea intregil
cantitSli de carburant din rezervor. Prin alimentarea neregulatd cu carbu-
rant se poate ajunge la rateuri la aprindere. Carburantul nears poate intra

in instalatia de evacuare a gazelor gi poate deteriora catalizatorul.

. Este suficienti o singurd alimentare cu benzind cu continut de plumb.

oentru a se deteriora catalizatorul.

. Dacia in timp ce conduceli apar rateuri, scdderi de putere sau mers
neregulat, reduceli imediat viteza gi adresali-v6 unui dealer specializat.
Cauza ar putea fi o defecliune la sistemul de aprindere. Carburantul nears
poate intra in instalalia de evacuare a gazelor 9i poate deteriora cataliza-
torul.

S tnoicalie privitoare la mediu
Chiar gi in cazul in care instalalia de evacuare a gazelor este in perfecta

stare, in anumite condilii de exploatare a motorului poate apdrea un miros
neplScut de gaze de egapament (sulf). Acesta este cauzat de continutul
de sulf din carburant. Deseori este suficient sd alimentali cu benzind
Suoerfdrd plumb de la un alt producdtorsau de la o altd benzinerie. r



Conducerea economicd 9i

Generalititi

ecologice

Stilul personal de a conduce este un factor impoftant.

Consumul de carburant, poluarea mediului 9i uzura motorului, frAnelor 9i
anvelopelor line in principal de trei factori:

. Maniera personald de conducere,

o Conditiile de functionare,

o Premisele tehnice,

Modul economic de a conduce ajutd la reducerea consumului de carbu-
rant cu 10 - 15 procente. Acest capitol v6 ofere informalii in ceea ce
privegte modul de conducere economic Ai ecologic.

Bineinteles, consumul de carburant este influentat de anumili factori care
nu il privesc pe conducdtorul auto. Este normal, de exemplu ca autovehi-
culul sd consume mai mult iarna sau in condilii grele, pe carosabil deteri-
orat, la tractarea unei remorci g.a.m.d.

Premisele tehnice pentru un consum redus de carburant au fost asigurate
din fabricalie. S-a acordat o deosebita atenlie poludrii minime a mediului
inconjurdtor. Pentru exploatarea gi menlinerea acestor proprietdli, este
necesara respectarea indicatiilor din acest capitol. I

Conducefi preventiv

Un autovehicul consumd cea mai mare cantitate de carbu-
rant la accelerare.

Evitali accelerdrile gi franiirile inutile. Cand conduceli moderat, nu va
trebui sd fr6nali des gi deci vefi accelera mai putin. Ldsa,ti magina sd

alunece, c6nd este posibil, de ex. c6nd vd indreptati spre semafor gi

observali cd acesta aratd culoarea rogie. r

Economisi!i energie

Trecerea la timp intr-o treapta de vitezd superioare econo-
misegfe carburant.

Fig. 183 Consumul de
carburant in l/100 km 9i
viteza in km/h

Cutia de viteze manuald

- in treapta int6i de vitezd deplasarea trebuie sd se facd pe o
disianld foarte scurtd (cdt o lungime de magind),

- Selectali treapta imediat superioard c6nd s-au atins cca.
2 000 - 2 500 rotatii.

=
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Cutia de viteze automati

- Aclionali ugor pedala de acceleralie. Nu apasali pdnd in
pozi{ia Kick-down.

O metodd eficientd de economisire a carburantului este selectarea mai
devreme a unei trepte de vitezd superioare. Dacd turalia motorului este
prea mare pentru treapta de vitezd in care se aflS magina, se consumd
inutil carburant.

= pagina 225, fig. 1 83 aratd raportul dintre consumul de carburant gi

viteza in fiecare treaotd de vitezd. Consumul de carburant este cel mai
ridicat in treapta 1 de vitezS, iar cel mai scdzut in treapta a 5-a 9i a 6-a.

Cdnd, la autovehiculele cu cutie de viteze automate, se apasd pedala de
frane ugor, se va selecta un program economic de func,tionare. Prin selec-
tarea mai devreme a unei trepte superioare de vitezd gi intaeierea selec-
tdrii unei trepte inferioare. consumul de carburant va fi influentat oozitiv.

EH rnoicalie
Luali in considerare 9i informaliile indicatorului multifunctional*

= pagina 18. I

Evitali acceleririle la maxim

Conducand cu viteze redusd, economisiti carburant.

l/100km

Fig. 184 Consumul de
carburant in l/100 km gi
viteza in km/h

Prin accelerarea "cu cap" nu numai cd se va reduce consumul de carbu-
rant, insd se va reduce 9i poluarea mediului gi uzarea autovehiculului.

Nu trebuie sd folosili niciodatd viteza maximd a autovehiculului. in regimu
vitezelor mari de deplasare, consumul de carburant, emisiile de gaze
poluante 9i zgomotele de funclionare cresc foarte mult odatd cu cregterea
vitezei.

+ fig. 184 indicd raportul dintre consumul de carburant gi vitezd. Dacd
vefi exploata doar trei pdtrimi din viteza maximd a autovehiculului,
consumul de carburant scade la iumdtate. r



Reduceti functionarea in gol a motorului

Carburantul se consumd gi la mersul in gol.

in cazul blocajelor de circulalie, in pauzele de la semafor (dacd dureazd
mai mult) este avantajos sd opriti motorul. La o pauzd a motorului de 30-
40 secunde, economisirea carburantului este mai mare decat cantitatea
de carburant care se foloseqte la o noud pornire a motorului.

La mersul in gol dureazd mult p6nd c6nd motorul atinge temperatura de
funclionare. in faza de incdlzire a motorului uzura 9i emisia gazelor polu-
ante sunt foarte mari. Pornili imediat dupe pornirea motorului. Evitali
turaliile ridicate. r

intretinerea regulatd

Un motor intre,tinut necorespunzdtor costd foarte mul,ti
bani.

Prin intretinerea in mod regulat a autovehiculului dvs. puteli asigura o
deplasare cu consum redus de combustibil inaintea plecdrii in celdtorie.
Starea de funclionare corespunzdtoare a autovehiculului dvs. are o
influenld pozitivd nu numai asupra siguranlei traficului, ci 9i asupra
consumului de carburant.

Un motor reglat necorespunzator poate duce la un consum de carburant
mai mare cu pdnd 10 % decAt in mod normal!

l-ucrdrile de intrelinere trebuie executate exact indicaliilor din planul de
service, la o unitate autorizatd.

l-a alimentare verificati 9i nivelul uleiului. Consumul de ulei depinde in
rnare mdsurd de solicitarea 9i de turalia motorului. in funclie de stilul
lbcdruia de a conduce, consumul de ulei poate ajunge pdnd la 0,5 l/1 .000
lkn.

Este normal ca motorul sd atingd consumul normal de ulei numai dupd o

anumite perioadd de funclionare. Consumul de ulei la autovehiculele noi
poate fl precizat exact numai dupd parcurgerea a cca. 5 000 km.

* tnoi""1i" privitoare la mediu
o Prin folosirea uleiurilor sintetice ugoare se poate atinge o diminuare
suolimentard a consumului.

. Pentru a putea recunoagte la timp neetangeitdtile, trebuie sa controlati
la intervale regulate partea inferioare de sub autovehicul. Dace observali
pete de ulei sau de alte lichide, verificali autovehiculul la o unitate
autorizatd. I

Evitafi deplasarea pe distante scurte

La deplasarea pe distanle scurfe se consumd foarte mult
carburant.

U100km

-10"c
+20oG

km
15 25 30 Fig.185 Consumul de

carburantin l/100 km la
diverse temperaturi



mediul

- Evitali deplasarea pe distanle sub 4 km, cdnd motorul este
rece.

Motorul gi catalizatorul trebuie sd atingd temperatura de funclionare
pentru a reduce consumul de carburant 9i emisia de gaze poluante.

Motorul rece consumd imediat dupd pornire cca. 15-20 V10O km carbu-
rant. Dupd cca. 1 km., consumul scade la cca. 10 l/100 km. Numai dupd
cca. 4 - 10 km, motorul este cald, iar consumul este normal. De aceea
trebuie evitatd pe cat posibil deplasarea pe distante scurte.

Hotdratoare este in acest context gi temperatura exterioare. lmaginea
+ pagina 227 , ftg. 185 indicd consumul de carburant diferit pe aceeagi
distanla, prima dat6 la +20 "C, apoi la -10 'C. Autovehiculul dvs. consumd
mai mult carburant iarna decat vara. r

Atenlie la presiunea din pneuri

O presiune corespunzdtoare reduce consumul de carbu-
rant.

Atentie la presiunea corectd. Din cauza presiunii scezute din pneuri sd
meregte rezistenla la rulare. Astfel cregte nu numai consumul de carbu-
rant, ci 9i uzura pneurilor, iar comportamentul autovehiculului pe gosea se
inrautdtegte.

Verificarea presiunii din pneuri se face intotdeauna cdnd acestea sunt
reci.

Nu folosili pneurile de iarn6 tot timpul anului, deoarece acest lucru deter-
mind un consum de carburant mai mare cu p6nd la'10 %. in afard de
aceasta, aceste pneuri fac mai mult zgomot in funclionare. r

Evitati bagajele inutile

Transportul obiectelor grele consumd carburant.

Deoarece fiecare kg in plus ridicd consumul de carburant, evitati trans-
portarea obiecielor inutile in portbagaj.

Deja in traficul ordgenesc, cdnd se acnelereazi des, greutatea autovehi-

culului influenleaze consumul de carburant. Regula de fier este ce, cu

fiecare 100 kg in plus, consumul de carburant cregte cu 1 l/100 km.

Deseori, din comoditate, remane montat portbagajul exterior, cu toate

ce nu mai este necesar. Din cauza rezistenlei aerodinamice ridicate, auto-
vehiculul dvs. consumd, la deplasarea cu portbagajul exterior neincdrcat

9i o vitezd de 100 -120 km/h, cu 10 % mai mult carburant decdt in mod
normal. I

Economisi!i energie electricd

Consumul de curent electric conduce Ia consumarea de
carburant.

- Deconectali consumatorii electrici de indatd ce nu mai aveti
nevoie de ei.

Energia este produsa de alternator. Cu cat se solicitd mai mult alterna-
torul, prin conectarea consumatorilor electrici, cu atdt se va consuma mai

mult carburant. t



Evidenla scrisi a consumului de carburant

Cine doregte si verifice consumul de carburant, trebuie sd completeze
un jurnalier de parcurs. Meritd se faceli acest lucru. Astfel puteli sd
observa,ti o modificare (pozitivd sau negativd) 9i - dacd este necesar - sd
luati mdsuri in directia doritd.

Dacd observaji un consum prea mare de carburant, trebuie sd stabilili
cum, unde gi in ce condi{ii v-a!i deplasatin ultimul timp (de la ultima
alimentare). r

Compatibilitatea cu mediul

Necesitatea de a proteja mediul inconjurdtor a jucat un rol decisiv la
construclia, alegerea materialului gi execulia autovehiculului dvs. Printre
altele s-a acordat o importanld deosebitd urmdtoarelor puncte:

Misuri de construclie
o Structura ugor demontabild

. Demontare simplificatd datoritd structurii modulare

o Tipuri imbundtdlite de materiale

. Toate componentele din material plastic corespund specificaliei VDA
260

. Reducerea consumului de carburant 9i a gazelor de egapament CO2

r Minimalizarea scurgerii carburantului in cazul producerii accidentelor

. Reducerea zgomotului

Alegerea materialului
. Utilizarea pe scard tot mai mare a materialelor refolosibile

. Instalalie de climatizare cu agent frigorific fdrd FCKW (freon)

o Fdrd cadmiu

o Fdrd azbest

o Utilizarea materialelor plastice fdrd ,,degajdri de substante volatile".

Fabricarea
. Conservarea cavitdlilor cu substanle ferd conlinut de solventi

. Conservarea fdrd solvenli pentru transportul de la producetor la client

o Utilizarea adezivilor fdrd solvenli

. Renuntarea la FCKW (freon)

. Renuntarea la mercur

o Utilizarea vopselelor pe bazd de apd I

Deplasarea in strdi ndtate

Generalititi

in atte ,tari pot exista alte prevederi legate.

in anumite t5ri, este posibil, ca releaua Skoda sd nu fi ajuns incd. Din
acest motiv, procurarea anumitor piese de schimb este ceva mai compli-
catd, iar personalul din atelierele de specialitate nu executd intreaga
gamd de lucrdri. Societatea Skoda Auto din Republica Cehd gi importatorii
sdi vd informeazd cu pldcere despre stadiul tehnic al autovehiculului dvs.,
despre lucrdrile de reparalie necesare gi despre posibilitd]ile de
reDarare. I

Benzini fdrd plumb

Autovehiculele cu motor oe benzind nu trebuie alimentate cu benzind cu
plumb = pagina 224. Clubul automobiligtilor vd pune la dispozilie )



informalii despre reJeaua de stalii de alimentare unde se gdsegte benzine
fdrd olumb. r

Acest lucru este valabil mai ales pentru autovehiculele tip sport 9i, in cazul
in care autovehiculul este incdrcat la maxim. r

Farurile

Lumina de int6lnire a farurilor dvs. este reglatd asimetric. Lumina de intal-
nire este astfel reglatd incit sd lumineze mai puternic marginea din
dreapta drumului. Dace va deplasati intr-o lard in care traficul se
desfdgoard pe partea cealaltd a drumului, participantii la trafic care vin din
sens opus vor fi deranjaJi.

Pentru a nu-i deranja pe ceilalli participanli la trafic, este necesar se se
acopere anumite zone ale farurilor.

Autocolante pentru acoperirea farurilor se gdsesc in unitatile Skoda.

Farurile cu Xenon sunt construite pentru traficul pe partea dreaptd sau pe
partea stangd. Ele se pot regla la o unitate Skoda.

$N tnoicalie
Informalii detaliate despre acoperirea, respectiv reglarea farurilor veli
obtine de la dealerii Skoda. r

Evitarea producerii defecfiunilor la
autovehicul

La deplasarea pe drumuri necorespunzitoare, precum 9i la trecerea
peste borduri sau margini inalte de drum, trebuie sd avefi in vedere sd nu
loviti pe4ile joase ale autovehiculului ca de ex. spoilerul gi leava de
egapament.



Deplasarea cu remorcd

Tractarea unei remorci

Premisele tehnice

Dispozitivul de remorcare trebuie sd indeplineascd
anumite condi,tii.

Autovehiculul dvs. este destinat in special transportului de persoane gi de
bagaje. Se poate totugi folosi - dacd este echipat corespunzdtor - 9i la
tractarea unei remorci.

Dace autovehiculul dvs. este echipat din fabrici cu un dispozitiv de trac-
tare, inseamnd cd se poate folosi la tractarea unei remorci, toate cerintele
legale gi tehnice fiind indeplinite.

Pentru realizarea legdturii electrice dintre autovehicul 9i remorcd, autove-
hiculul dvs. este prevdzut cu o prizd cu 13 pini. in caz cd remorca are un
gtecdr cu 7 pini, puteJi folosi un cablu adaptorl0) corespunzdtor original
Skoda.

Montarea ulterioard a unui disoozitiv de tractare trebuie fdcutd conform
instructiunilor producdtorului.

Dealerii Skoda dispun de toate informaliile necesare pentru montarea
dispozitivului de tractare gi pentru montarea unui sistem de rdcire ce
poate funcliona in condilii grele.

2\ areHlrer Continuare

detaliile referitoare la acest lucru. in cazul unei montari necore-
spunzetoare, existd pericolul de accidentare! r

Indicafii de functionare

ln regimul de funclionare cu remorcd trebuie respectate
cebva puncte.

Sarcina pe remorci
Sarcina pe remorcd nu trebuie depdgitd in nici un caz.

CAnd sarcina reald este mai micd decdt sarcina maximd admisd. oot fi
urcate gi pante corespunzdtor mai mari.

Datele suntvalabile pentru o altitudine de p6nd la 1,000 m deasupra
nivelului meni. Deoarece in timpul urcdrii rampelor, densitatea aerului
scade, scade gi puterea motorului, influenl6nd astfel capacitatea de
urcare. De aceea, pentru fiecare 1 000 m altitudine urcali, trebuie sd
reduceti greutatea totald a autovehiculului cu remorcd cu 10 %. Greutatea
totale este formatb din greutatea autovehiculului incdrcat 9i greutatea
remorcii incdrcate. inaintea de deplasarea in zone inalte. luati in conside-
rare cele de mai sus.

Indicaliile despre sarcina pe remorcd gi sarcina de sprijin de pe
placuta cu datele de identificare sunt numai valori de testare. Valorile
pentru autovehicul, care pot fi mai mici se gisesc in documentele
autovehiculului sau in manualul Date tehnice.1 

Vi recomandim si vd adresati unei unitili Skoda pentru montarea
ulterioari a unui dispozitiv de remorcare. Acesta cunoagte toate

fc) in unele ldri, adaptorul este livrat impreund cu dispozitivul de remorcare.



cu remorca

Repartizarea incerceturii
Repartizati incdrcdtura in remorc5 in a9a fel inc6t obiectele grele s6 fie cdt
mai aproape de axa. De asemenea, obiectele trebuie asigurate astfel
incat se se impiedice alunecarea lor in timpul transportului.

Presiunea din pneuri

Presiunea din pneuri trebuie sd fie aceea pentru ,,inc5rcare maxime",

= pagina 265. Presiunea din pneurile remorcii trebuie stabilitd in funclie
de recomanddrile producetorului.

Oglinzile exterioare
Dacd oglinzile retrovizoare cu care este prevSzut autovehiculul nu
acopere campul vizual din spatele remorcii, trebuie sd montati oglinzi
corespunzdtoare. Ambele oglinzi trebuie montate pe bralele rabatabile.
Reglali-le in aga fel inc6t sd acopere un cdmp suficient de mare in spate.

Farurile

lnainte de inceperea deplasdrii cu remorcld, verificali 9i poziJia farurilor.
Dacd este necesar sd faceli modificdri la reglarea farurilor = pagina 66.

Cupla sfericd demontabile
La autovehiculele cu dispozitiv de tractare montat din fabric6, cupla
sfericd este demontabilA. Ea se gdsegte in tava rotii de rezervd din port-
bagaj, impreund cu un manual de utilizare.

Informalii suplimentare referitoare la dispozitivul de remorcare
+ pagina 233.

[iFl rnuicalie
. Vd recomanddm, ca la utilizarea repetatd a remorcii, sd verificali auto-
vehiculul 9i intre intervalele de service.

. La cuplarea 9i decuplarea remorcii, frdna de stalionare a autovehicu-
lului trebuie sa fie actionate. I

Indicalii de deplasare

Deplasarea cu remorcd necesite o abntie sporite.

- Nu circulali cu autovehiculul gol gi cu remorca incdrcatd.

- Nu circulali cu viteza maxime admisd. Acest lucru este valabil
mai ales pe drumuri in pantd.

- Fr6na{i din timp.

- Atenlie la indicatorul temperaturii lichidului de rdcire, in cazul
temoeraturilor exterioare ridicate.

Repartizarea greutdlilor

Varianta autovehicul gol qi remorcd incdrcatd, este total nefavorabild.
Dacd totugi acest lucru se intAmpld, circulali cu vitezS foarte redusS.

Viteza autovehiculului

Din motive de srguranld nu trebuie sd circulali cu o vitezd mai mare de
80 km/h. Acest lucru este valabil 9i in ldrile in care este permisd depla-
sarea cu viteze mai ridicate.

Deoarece odati cu cregterea vitezei autovehiculului se reduce stabilitatea
autovehiculului cu remorcd, in condilii improprii de carosabil, vreme gi

vAnt, in special in pantd, nu trebuie utilizatd viteza maximd admisd.

ln orice caz, viteza trebuie redusi la cea mai micd tendinld de balansare
a remorcii. Nu incercali in nici un caz sd ,,indreptali" remorca prin mdrirea
vitezei.

Frdnali din timp. La autovehiculele echipate cu frAni prin reacliune,
frenali intai ugor, apoi ferm. Astfel veli evita problemele cauzate de
blocarea rolilor remorcii. in cazul deplasdrilor in pantd schimba,ti viteza
intr-o treaptd inferioard, pentru ca sd se poatd folosi frdna de motor.



Supraincilzirea motorului
Cdnd temperaturile exterioare sunt ridicate gi este necesar se urca,ti o

rampa intr-o treapte de vitezd inferioari 9i cu turajie mare a motorului,
supraveghea,ti indicatorul temperaturii lichidului de rdcire + pagina 14.

Dacd acesta tinde sd penduleze spre dreapta, in zona rogie a scalei
reducefi imediat viteza. Dacd lampa de control "! din tabloul de instru-
mente clipegte, oprili autovehiculul gi motorul. Agteptati cateva minute gi

verificali nivelul lichidului de ricire din vasul de expansiune

= pagina 255, ,,Verificarea nivelului lichidului de racire".

Luali in considerare indicaliile = pagina 34, ,,Temperatura/Nivelul lichi-
dului de rdcire $".

Temperatura lichidului de recire se poate reduce prin pornirea incdlzirii.

O cregtere a capacitetii de rdcire a radiatorului pentru lichidul de rdcire nu
este posibild prin selectarea uneitrepte inferioare de viteza $i prin merirea
turaliei motorului - turatia ventilatorului nu depinde de turalia motorului. De
aceea, nici la deplasarea cu remorcd nu selectali o treapte inferioard de
vitezd atit timp cat motorul poate urca o rampd fdrd o reducere semnifi-
cativd de vitezd. I

Cupla sferici demontabi ld*

Fig. 186 Cupla sferica
demontabili

Cupla sferici demontabild a dispozitivului de remorcare se gesegte intr-o
cutie impreund cu trusa de scule, in locagul rolii de rezervd din portbagaj

Ldngd cupla sfericd se gdsegte un manual cu informalii despre montarea
gi demontarea acesteia.

inaintea deplas6rii verificati intotdeauna dacd este blocatd cupla sfericd .

Verificarea se realizeazd prin rotirea manetei de siguranle in jos. Dacd
maneta de sigurantd se poate roti numai cca. 5", blocarea este in reguld.
Dupd verificare, trageli maneta de siguranld la loc, pana la limitd. Dispo-
zitivul de remorcare nu trebuie folosit c6nd acesta nu se poate bloca sau
cand maneta de sigurantd nu se poate roti in pozitia de blocare.

,A meruTrer

Nu folosili scule sau alte obiecte pentru cuplarea 9i decuplarea
cuplei sferice. Astfel s-ar putea deteriora mecanismul de blocare

'.: -- | . .--= .



2\ lreulet continuare

iar dispozitivul de remorcare nu ar mai oferi siguranla necesari -
pericol de accident!

fffifl
ffiSH tndicatie
. Nu efectuati modificdri sau reparatii la cupla sfericd sau la alte compo-
nente ale dispozitivului de remorcare.

. Adresali-ve unei uniteti autorizate dacd apar probleme.

. Nu strangeli (blocali) cupla sfericd atunci cAnd remorca este cuplatS.

. Dace circulati f6rd remorcd demontali cupla. Verificali dacd tubul de
prindere este inchis corespunzdtor prin iniermediul capacului.
. Dace trebuie sd curd,tati autovehiculul cu jet cu abur, cupla sferica
trebuie demontatd. Verificali dacd tubul este inchis corespunzAtor prin
intermediul capacului.

. La montare gi demontare va recomandem sd purtali mdnugi. I



Indicatii de utilizare

fntreti nerea autoveh icu I u I u i

Generalititi
I ntreli n e re a co re s p u n zdto a re aj utd I a m e nli n e re a
cal itali lor a utove h ic u I ul u i.

intretinerea periodicd 9i competentd contribuie la mentinerea valorii
autovehiculului dvs. in afard de aceasta, intrelinerea corespunzdtoare
este una din condiliile pentru aprobarea cererilor de garantie pentru
vopsea gr carosefle.

Vd recomanddm sd utilizati substanle de conservare din gama originali
Skoda. Respectati instructiunile de utilizare de pe ambalaj

A nrenler
. In cazul utilizdrii gregite, materialele folosite pot deveni
deunatoare senete!ii.
. Materialele de intretinere nu trebuie p;strate la indemdna copi-
ilor - pericol de intoxicare!

* tnoicatie privitoare la mediu
. La cumpararea materialelor de intretinere, alegeli-le pe cele care nu
iuneaze medi ului inconjurdtor.

r Ambalajele cu resturi de substante nu trebuie aruncate in gunoiul
r"€najer. t

Intretinerea exterioare a autovehiculul ui

Spdlarea

Spalarea la intervale scurte protejeazd autovehiculul.

Cea mai bund proteclie a autovehiculului fatd de influenlele mediului
inconjurdtor este spdlarea repetate gi conservarea. Factorii care impun
intervalele la care se face spdlarea sunt:

. frecvenla utilizdrii autovehiculului,

. locul de parcare (garaje, sub copaci etc.),

. anotimDul.

r condiliileatmosferice,
o influentelemediului.

Cu cdt rdmdn mai mult pe autovehicul excremente de pdsdri, resturi de
insecte, rdgini, praf industrial gi de strada, pete de gudron, particule de
funingine, sare 9i alte depuneri corozive, cu at6t este mai puternic efectul
distrugdtor. Temperaturile inalte, de ex. prin expunerea intensivd la soare
maresc acest efect.

De aceea, spdlarea ar putea fi necesard s;ptemanal. Se poate ins5, ca
gi spdlarea lunard corespunzdtoarc, cu conservanli, sd fie suficientd.

Dupd terminarea perioadei de imprdgtiere a sdrii pe carosabil, trebuie sd
spelati neaperat $i partea inferioari a autovehiculului.

l. ''l



A nreruTrEr

cazul spdlirii autovehiculului iarna: Umezeala 9i gheala din
sistemul de frinare pot avea o influenli negativi asupra frAndrii -

de accidentl r

Instalatiile automate de spdlare

Vopseaua este rezistente, aga incdt autovehiculul poate fi spdlat, in mod
normal, intr-o instalalie automate de spdlare. Gradul in care vopseaua
autovehiculului este influenlata, depinde de structura instalatiei de
spdlare, de filtrarea apei gi de tipul mijloacelor de spdlare sau ingrijire. in
cazul in care, dupd o spSlare, vopseaua este mati sau prezintd zgdrieturi,
trebuie informat imediat proprietarul instalaliei de spdlare. Eventual nu
mai apelali la serviciile acestei instalalii.

lnainte de spdlarea automatd a autovehiculului, in afard de operaliunile
obignuite (inchiderea geamurilor 9i a trapei, plierea antenei g.a.), nu mai
sunt necesare alte operaliuni.

Dacd autovehiculul dvs. este echipat cu accesorii deosebite - de ex. spoi-
lere, portbagaj exterior, antene radio - este recomandabil sd vd adresali
celui care deservegte instalatia de sp5lare.

Dupe spelarea automatd cu conservare, indepirtati urmele de pe
gtergdtoarele de parbriz.

/.h
\1./ Atentie!
Inainte de spdlarea maginii intr-o instalatie automate, nu ingurubali
aniena pliata - pericol de deteriorare! I

Spdlarea manuala

C6nd spdlarea se face manual, indepdrtali murd6ria cu multd apd gi apoi
cldtili cAt mai bine posibil.

in final curdlali autovehiculul cu un burete moale, o minu96 sau o perie
de spilat, apdsdnd ugor. Migcarea trebuie sd fie de sus in jos - incepeli
cu plafonul. Curdtati suprafelele vopsite ale autovehiculului numai cu
presiune redusd. Folositi gamponul numai dace este multd murddrie.

Din c6nd ?n cdnd, spdlali buretele sau mdnuga cu multd apd.

Rolile 9i jantele se spald la sfdrgit. Pentru aceasta folosili un alt burete.

Dupd spdlare cldtili autovehiculul 9i usca{i-l cu o piele de cdprioarS.

O atenliel
. Spdlarea autovehiculului nu trebuie sd se facd in soare - se deterio-
reazg vooseaua.

. Cend spdlali autovehiculul iarna cu furtunul, avefi grijd cajetul de ape
se nu cade direct pe incuietoarele ugilor - pericol de inghelare.
. Pe suprafetele vopsite nu folosi,ti bureli pentru insecte, bureli de
bucdtdrie sau alte mijloace asemdndtoare - pericol de deteriorare a
vopselei.

r Spilareaautovehiculului sefacecdndcontactul motoreste luat
- pericol de accidentl
r Cind spdlati partea inferioari a maginii, pi(ile interioare ale
rotilor gi capacele rolilor, aveti griji sd nu vi accidentati la maini 9i



autovehiculului

.O^
iF Indicafie privitoare la mediu
Spdlarea autovehiculului trebuie sd se facd numai in locuri special
amenajate. Astfel se va evita scurgerea apei murdare de ulei (eventual)
'n apele menajere. in anumite zone, spdlarea autovehiculelor in alte spalii
lecat cele special amenajate, este intezisd. r

Spdlarea sub presiune

ia utilizarea unui dispozrtiv de spdlare sub presiune, respectati
nstrucliunile de utilizare a dispozitivului. Aceasta este valabil in special
rentru presiune gi distanla de stropire. Pdstrati o distan!5 suficientd fatd
le materialele moi, ca de ex. furtunurile de cauciuc sau materialele de
etangare.

Nu folositi in nici un caz duze cu pulverizare circulari sau freze pentru
indepertarea murdiriei!

O ntenliel
Temperatura apei pentru spdlare nu trebuie sd depdgeascd 60'C, deoa-
'ece se poate deteriora autovehiculul. I

..t,,

Conservarea

O bund conservare protejeazA vopseaua autovehiculului de acliunile
mediului inconjuritor gi de ugoare influenle mecanice.

Autovehiculul trebuie tratat cu o solutie de conservare din ceard solidd,
cdnd pe vopseaua curatd apa nu mai formeazd picdturi.

Un nou strat de ceard solidd se poate aplica pe suprafala curatd 9i uscatd
a vopselei autovehiculului. Vd recomanddm sd conservali vopseaua auto-
vehiculului cel pulin de doud ori pe an cu ceard solidd, chiar 9i la utilizarea
in mod regulat a soluliilor de conservare.

@ ntenliel
Nu aplicali cearA pe geamuri. r

Lustruirea

Lustruirea vopselei autovehiculului este necesare numai cdnd vopseaua
s-a mdtuit 9i cdnd nu se mai poate obtine strdlucire cu mijloacele de
conservare.

Daca solutia de lustruire folositA nu con!ine conservanli, vopseaua trebuie
conservatd ulterior + pagina 237 , ,,Conservarea".

Vd recomanddm sd utilizali substante de conservare din gama originali4
Skoda.

/i
\7 Atentie!
o Pd(ile vopsite mat gi cele din materiale sintetice nu trebuie tratate cu
solulii de lustruire sau cu ceruri solide.

. Nu lustruili autovehiculul in zone cu mult praf, deoarece se poate
zg6ria vopseaua. r

.......-..t. ,t ... .t.
t:=.?t:+,,,' 'l:

special pneurile nu trebuie spilate cu duze cu pulverizare circu-
lari. Chiar dacd se menline o distanld de stropire destul de mare gi
se aclioneaze o perioadi scurti de timp, la cauciucuri pot apdrea

vizibile, dar mai ales invizibile - pericol de accident!



autovehiculului

Elementele cromate

Curdlali elementele din crom cu o lavetd umedd, apoi lustruili-le cu un
prosop moale 9i uscat. Dacd aceasta nu este suficient, utilizali o
substanji pentru lustruirea cromului, din gama de accesorii originale
Skoda.

O ntenliel
in zone cu mult praf, deoarece se pot

plastic pot fi tratate gi cu substante speciale firi dizolvan!i. Substantele
pentru tratarea vopselei nu sunt potrivite pentru spdlarea elementelor dir
material olastic.

/i\l/ Atentie!
Substanlele cu continut de solvenli atacd materialul gi il deterioreazd. r

Geamurile

Pentru indepdrtareazdpezii gi a ghelii de pe geamuri gi oglinzi, folositi u-
cureletor de gheald din plastic. Pentru a evita zgdrierea geamului,
curdldtorul de gheald nu trebuie migcatinainte 9i inapoi pe geam, ci
numai inainte.

Resturile de cauciuc, ulei, grdsime, ceard sau silicon de pe geamuri le
puteJi indepdrta cu o solulie speciald pentru curelarea geamurilor sau
pentru indepdrtarea siliconului.

Geamurile trebuie curetate periodic Ai in interior.

Pentru uscarea geamurilor dupd spdlarea autovehiculului nu utilizali
pielea de cdprioard pe care ali folosit-o la lustruirea caroseriei. Restur e
remase de la substantele de conservare de pe pielea de cdprioare pc:
murddri geamurile 9i inrdutd!i vizibilitatea.

Pe rnteriorul lunetei nu trebuie sd lipiti autocolante, pentru a evita dete'-
orarea filamentelor incalzirii.

Ve recomanddm sd utilizali substanle de conservare din gama origtna .
Skoaa.

O rtenliel
Nu indepdrtali niciodatd zdpada sau gheala de pe geamuri 9i oglinzi
apd caldd sau fierbinte - pericol de fisurare a sticlei! r

Nu lustruiti elementele din crom
zgatia..

Defec!iunile vopselei

Micile defecliuni ale vopselei precum zgarieturile sau loviturile de piatrd
trebuie acoperite imediat cu vopsea (creion Skoda), inainte de formarea
ruginii. Bineinteles cd 9i unitdtile Skoda efectueazd aceste lucrdri.

Pentru aceasta unitdlile Skoda vd pun la dispozitie creioane de culoare
sau spray-uri corespunzdtoare autovehiculului dvs.

Codul pentru vopseaua originald a maginii se afld pe eticheta cu datele
autovehiculului + pagina 303.

Dacd s-a format deja ceva rugind, ea trebuie bine indepdrtate. Ulterior se
aplicd in acel loc un grund anticoroziv 9i apoi vopseaua. Bineinleles cd
gi unitdtile Skoda efectueazd aceste lucreri. I

Elementele din material plastic

Componentele exterioare din material plastic se curd,te prin spalare
normale. Dacd acest lucru nu este suficient. comoonentele din material



Geamurile farurilor

Pentru curdtarea geamurilor farurilor nu utilizali substanle de curdlare
agresive sau chimice - pericol de deteriorare a geamului. Utilizali sdpun

9i apd caldd curatd.

@ ntenliel
Nu gtergeli niciodatd farurile cu o lavetd uscatd 9i nu folosili obiecte
ascutite pentru curdtarea farurilor, pentru a nu deteriora stratul protector
de vopsea, actiune care are ca urmare fisurarea geamului farului, de ex.
din cauza influenlelor chimice. I

Garniturile

Garniturile ugilor, ale capotelor, geamurilor gi trapei rdm6n flexibile 9i sunt
mai rezistente dacd, periodic, sunt tratate cu o solulie de intrelinere pentru
cauciuc (de ex. spray cu silicon). Astfel veti evlta uzura prematurd a
acestor elemente de cauciuc, precum gi neetangeitatea. Ugile se vor
deschide mai u9or. Elementele de cauciuc bine intretinute nu ingheald
tarna. I

incuietorile ugilor

Pentru dezghetarea incuietorilor vd recomanddm sd folosili spray-ul
original Skoda cu dizolvanli de grdsimi gi efect anticoroziv.

r:-ll
t t I tndicatie
Trebuie sd fili atenli ca atunci c6nd spdla{i autovehiculul sd intre c6t mai
pu{ind apd in incuietori. I

Rotile

Rolile din olel
La spdlarea regulatd a autovehiculului trebuie sd spdlati gi jantele gi pneu-
rile. Astfel veli impiedica depunerea pulberilor de frdnd, a murddriei gi a

sdrii pe jante. Pulberile de la garniturile de frdnd se pot indepdrta folosind
agenti de curelare industriali. Remediali defec,tiunile vopselei de pe jante,

inainte de a se forma rugina.

Jantele din metal ugor

Pentru a se pdstra aspectul decorativ al jantelor din metal ugor este
necesard o intrelinere periodicS. inainte de toate, la fiecare doud
sdptdmdni sarea gi pulberile de frdnd trebuie indepdrtate de pe jantele din
metal ugor pentru a nu ataca suprafata jantei. Dupd spdlare, jantele
trebuie tratate cu o substanld protectoare care nu conline componente
acide. La fiecare trei luni, jantele trebuie prevdzute cu un strat de ceard
solidd. Pentru tratarea jantelor nu trebuie utilizate materiale abrazive. O
eventualS deteriorare a stratului de vopsea de pe jantd trebuie remediatd
urgent.

Vd recomanddm sd utilizati substante de conservare din gama originald
Skoda.

A nrexlrer
La curd(area jantelor aveli in vedere cd umezeala, gheata gi sarea
pot influenta negativ actiunea frdnelor - pericol de accident!

a--)
[0 I tnoicalie
O murddrire puternicd a rolilor se poate manifesta sub forma dezechilib-
rdrii rolilor. Consecinla ar putea fi aparitia vibrdrii, care va fi transmisd
volanului, produc6nd, in anumite condilii, uzura prematurd a direcJiei. De
aceea este necesar sd se indeperteze aceste resturi. I



Protectia podelei

Ea este protejati impotriva acliunii chimice 9i mecanice, pentru o peri-
oadd lungd.

Deoarece totugi in timpul rulSrii se pot produce deteriordri ale stratului
protector, este recomandabil sd verificati - gi la nevoie sd remediali
stratul protector al pd(ii inferioare a autovehiculului - de preferat inaintea
inceputului anotimpului rece sau primdvara.

Unitdjile Skoda dispun de mijloacele necesare gi cunosc instrucliunile de
folosire. De aceea, imbundtdlirile sau mesurile suplimentare pentru
indepdrtarea coroziunii trebuie executate de o unitate Skooa.

A nrer'rper
Nu folosili substanle inflamabile, de ex. spray-uri anticorozive,
pentru leava de egapament sau catalizator. in timpul deplasirii
aceste substante ar putea lua foc - pericol de incendiu! I

Conservarea caviteti lor

Toate aceste spalii care ar putea fi atacate de coroziune, sunt protejate
pentru o perioadd lunga de timp cu ceari de conseryare.

Conservarea nu trebuie nici verificatd nici tratata ulterior. in cazul in care,
la temperaturi inalte din aceste spalii se scurge ceara, ea trebuie indepiir-
tate cu un curdldtor din material plastic Ai cu benzind ugoard.

A rrer.rler
Cand folosili benzini ugoard pentru indepirtarea cerii, respectali
prevederile de siguranli gi de proteclie a mediului - pericol de
incendiu! I

Compartimentul motor

ln special in timpul iernii, cdnd se circuld pe strdzi pe care a fost
imprdgtiatd sarea, protectia anticorozivd este foarte importante. De
aceea, intregul motor gi rezervorul colector de apd trebuie curdlate gi

conservate bine inainte gi dup6 perioada de imprdgtiere a sdrii, pentru a

inldtura acliunea distructivd a sdrii.

UnitdJile Skoda dispun de substantele de curdlare gi de conservare recc*

mandate gi sunt echipate cu dispozitivele necesare.

A
\1/ Atentie!
. Spdlarea motorului trebuie executatd numai cu contactul luat.

r lnainte de spdlarea compartimentului motor se recomandd acoperirea
alternatorului.

-6 Indicatie privitoare la mediu
Deoarece in timpul spdldrii motorului se elimind resturi de carburant,
grdsime 9i ulei, apa rezidualS trebuie purificatd printr-un separator de ulei
De aceea, spdlarea motorului trebuie efectuatii numai intr-un atelier autc
sau intr-o benzindrie (dace acestea sunt dotate corespunzdtor). I

de a incepe lucrul in compartimentul motorului este
necesar se citili indicaliile din capitolul > pagina 249.

r inainte de a curita compartimentul motorului, ldsati motorul se
se riceascd.



lntretinerea interiorulu i autovehicul ului Pielea naturalS

Elementele din
stofi

material sintetic, inlocuitori de piele 9i
Pielea naturald necesita o intrelinere gi o atenlie deose-
bita.

Pielea trebuie curSlatd, in funclie de solicitare, conform
instruc{iunilor de mai jos.

Gurdtarea normali

- Suprafelele murdare trebuie curdlate cu o lavetd de bumbac
sau l6nd ugor umezit6.

Murddria persistenti

- Locurile cu murddrie persistent6 trebuie curdlate cu o lavetd
inmuiatd intr-o solulie de apd cu sdpun (2 linguri s6pun neutru
la 1 litru de aod).

- Aveli grijd ca pielea sd nu se ude gi apa sd nu pdtrundd prin
cusdturi.

- Uscali pielea cu o lavetd moale, uscatd.

indepirtarea petelor

- Petele proaspete in solulie apoasi (de ex. cafea, ceai, suc,
sdnge), se indepdrteazd cu o lavetd absorbantd sau un gervet
de bucdtdrie, respectiv dacd pata s-a uscat folosili o substanld
de curdlare din setul existent in autovehicul.

- Petele proaspete pe bazd de grdsimi (de ex. untul, maio-
neza, ciocolata) trebuie indepdrtate cu o lavet6 absorbantd
sau un gervet de bucdtdrie, respectiv dacd pata s-a uscat
folosi{i o substanld de curSlare din setul existent in autove-
hicul (dacd nu a pdtruns in suprafald).

Elementele din material sintetic Ai inlocuitori de piele se pot curdla cu o
lavetd umedd. Dacd nu este suficient, aceste elemente pot fi curetate
numai cu substanle speciale fdrd dizolvanli.

Tapileria textilS 9i capitonajele ugilor, portbagajului, plafonului g.a.m.d.,
trebuie tratate cu substan,te speciale de curatare, respectiv cu spumi
uscatd 9i cu o perie sau burete moale.

Vd recomanddm sd utilizati substante de curdJare din gama originald
Skoda.

O ntenliet
Substanlele cu continut de solventi atacd materialul gi il deterioreaza. r

Husele scaunelor cu incdlzire electricd

Curdlali husele uscat, pentru a nu deteriora sistemul de incdlzire al

scaunutut.

Curdlali husele cu substan.te speciale, cum ar fi spuma uscati 9.a. I



- in cazul petelor uscate folosi[i un spray dizolvant de grdsimi.

- Petele speciale (de ex. pasta de pix, oja, crema de ghete
g.a.m.d.) trebuie indepirtate cu o substanld speciald de
indepdrtat pete.

intrelinerea pielii

- Pielea trebuie curdlati de doud ori pe an cu substanlele de
curatare oferite de unitdfile Skoda.

- Nu folosili substanle de curdlare in exces.

- Uscali pielea cu o lavetd moale.

in cazul in care aveli neldmuriri legate de curalarea pa4ilor de piele ale
autovehiculului dvs. adresali-vd cu incredere unitdtilor Skoda.

@ ntenliel
. Pielea nu trebuie tratatri in nici un caz cu substante dizolvante (de ex.
benzina, terebentina), ceara, crema de ghete sau alte substante
asemdndtoare.

o Evitati expunerea indelungatd la soare pentru a evita decolorarea. La
expunerea indelungatd la soare, pielea trebuie sd fie protejatd prin acope-
rire.

o Accesoriile ascujite de Ia haine, cum ar fi fermoarele, curelele pot
produce zg6rieturi sau deterioriri ale pielii care nu mai pot fi indepdrtate.

T-:]
L-!J tndicalie
o Pielea trebuie tratata periodic ai dupd fiecare curilare cu cremd cu
protectie contra radia{iilor ultraviolete. Crema hrdnegte pielea, o ajute se
respire, o face mai moale giii confer6 umiditate. in acelagi timp asigurd 9i
protec_tia suprafetei.

o Pielea trebuie cur6!at6 la fiecare 2 - 3 luni, urmele proaspete de
murddrie trebuie indeodrtate imediat.

o Petele proaspete de paste de pix, cerneala, ruj, cremd de ghete

trebuie indepddate cit mai repede posibil.

. intretineti gi culoarea pielii. PA4ile de piele mai decolorate trebuie sa

fie tratate cu o cremi speciala cu colorant. t

Centurile de siguranld

- Pdstrali centurile de siguranld curate!

- Centurile murdare se spald numai cu o solu{ie slabd de sdpun.

- Verifica[i regulat starea centurilor dvs. de siguranld.

Dace centura este foarte murdard, rularea automatd poate fi ingreunati.

A nrerulrer
. Pentru curitarea centurilor nu este necesari demontarea lor.

. Nu curdlali centurile de siguranld chimic, deoarece materialele
chimice de curdlare distrug lesdtura. De asemenea, centurile nu
trebuie si vind in contact cu lichide corozive (acizi).

. Centurile de siguranli deteriorate trebuie inlocuite la o unitate
Skoda.
o inaintedeaserulain centurile trebuie si fie uscate. r



Garburantul

Benzina

Tipurile de benzind

Existd mai multe tipuri de benzind. Citili manualul ,,Date tehnice", pentru a
afla ce tipuri de benzina se potrivesc autovehiculului dumneavoastrd.
Aceleagi informalii le veli gdsi gi pe partea interioard a capacului rezeryor-
ului de benzind + pagina 246, fig. 1BB.

Se face diferenta intre benzina cu plumb 9i benzina fdrd plumb. Toate
autovehiculele Skoda cu motor pe benzind sunt echipate cu catalizator gi

trebuie alimentate numai cu benzini fird plumb. Benzina ferd plumb
trebuie sa coresoundd standardelor DIN EN 228.

Tipurile de benzind se diferentiazd prin cifra octanice (CO). in cazul in
care, in situatii de urgenld nu aveti la dispozitie tipul de benzind corespun-
zetor, procedati in felul urmdtor:

. Pentru motoare pe benzind Super fdrd plumb COR 95, puteli folosi
gi benzind normale fdrd plumb COR 91. Acest lucru determind totugi o
foarte micd oierdere de outere.

. Pentru motoare pe benzini Super fdri plumb COR 98, puteli folosi

9i benzind Super fdrd plumb COR 95. Acest lucru poate determina totugi
o foarte micd pierdere de putere Pentru cazul in care nu aveli la dispozitie
benzina menlionatd mai sus, puteli numai in caz de urgenli se folositi gi

benzind normald fdrd plumb COR 91. Alimentati cat de repede aveti
ocazia cu benzind Super Plus fdrd plumb COR 98 sau benzind Super fdrd
plumb COR 95.

Dacd se intdmpld ca benzina fdrd plumb pe care o aveli la dispozilie sd
aibd o cifrd octanicA mai micd decat cea necesard motorului autovehicu-
lului dvs., deplasafi-vd cu turalii medii 9i cu solicitare micd a motorului.

Carburant cu o cifrS octanice mai mare dec6t cea indicati, poate fi folosit
fdrd restriclii. insd nu v6 a$teptati la imbundtdliri in ceea ce privegte
puterea motorului gi consumul!

Modul de functionare, performanlele gi durata de viatd a motorului sunt
decisiv influen{ate de calitatea combustibilului. Nu addugali aditivi.
Utilizali carburant corespunzitor normei.

lndicalii suplimentare referitoare la alimentare gdsili + pagina246,

,,Alimentarea".

/i\
\7 Atenfie!
. Este suficientd o singurd alimentare cu benzind cu conlinut de plumb,
pentru a se deteriora catalizatorul.

o C6nd se folosegte benzind cu o cifre octanicd scdzut5, turaliile mari
sau solicitarea puternice a motorului pot provoca defecliuni ale
acestuia. I

Diesel

Garburantul diesel

Tipuri de carburant Diesel

Autovehiculul dvs. poate fi alimentat cu urmdtoarele tipuri de carburant
Diesel:

. Carburant Diesel cu cifra cetanice nu mai micd de CC 49. (Cifra ceta-
nicd este o mdsurd pentru inflamabilitate). Carburantul diesel trebuie sd
corespundd standardelor DIN EN 590.

t,::::aa- 
=-
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. Carburantul bio (RME) trebuie sd corespundd DIN EN 14.214. Luati
in considerare indicaliile - pagina244.

r Garburantul diesel amestec conform normei GSN 65 6508
din 02/2003 contine carburant diesel condorm normei DIN EN 590 9i un
procent de carburant bio (RME) conform normei DIN EN 14 214, in
urmdtoarele concentratii:

. 57o carburant bio RME conform normei DIN EN 14 214 - denumire
SMN 5,

. 30% carburant bio RME conform normei DIN EN 14 214 - denu-
mire SMN 30.

Pentru amestecul de carburanti diesel sunt valabile aceleagi norme ca 9i
pentru carburantul bio + pagina244.

Aditivii
Aditivii (benzina gi substanlele asemdndtoare) nu trebuie amestecate in
carburantul diesel.

Cdnd carburantul diesel este de calitate Droast6. este necesar ca filtrul
de carburant sd fie purjat de apd mai des decat este indicat in planul de
service.

f ndica{ii referitoare la alimentare gdsili = pagina 246,,,A1 imentarea".

@ atenliel
. Utilizali carburant corespunzdtor normei. Este suficientd o singurd
alimentare cu carburant care nu corespunde normei, pentru a se deteriora
instalalia de carburant.

. Colectarea apei in filtru poate duce la avarierea motorului. I

Garburantul Bio*

Posibilitatea de a utiliza biocarburant este valabild numai
la autovehiculele adaptate din fabricatie pentru acest
lucru.

Garburantul bio (RME) trebuie sd corespundd DIN EN 14.214 = @.

Biocarburantul (metilester din ulei de rapitd) se obline din ulei de plante
printr-un proces chimic.

Biocarburantul nu contine sulf. De aceea la ardere nu se degaid bioxid de
sulf (S02).

Gazele con{in mai putin:

. monoxid de carbon (CO),

o hidrocarburi (HC),

o impuritdli(funingine).

decdt la utilizarea carburantilor obignuiti.

Combustibilul bio este biologic mai ugor degradabil.

La utilizarea biocarburantului, trebuie luate in considerare urmdtoarele:

. Performantele la deplasare pot fi ugor mai scezute.

. Consumul de carburant ooate fi mai mare.

La temperaturi sub -10 "C vd recomanddm sd folosi,ti carburant diesel.

Biodiesel conform DIN EN 14.214 se poate amesteca, in orice cantitate,
cu diesel conform DIN EN 590.

/i
\i.,/ Atenliet
. Este suficientd o singurd alimentare cu biocarburant care nu core-
spunde normei DIN EN '14.214, pentru a se deteriora instala{ia de carbu-
rant.



. Posibilitatea de a utiliza biocarburant este valabild numai la autovehi-
culele adaptate din fabricalie pentru acest lucru. Este suficient5 o singurd
alimentare cu biocarburant care nu corespunde normei DIN EN '14.214,

pentru a se deteriora instalalia de carburant.

. Colectarea apei in filtru poate duce la avarierea motorului.

. La autovehiculele cu motor diesel, echipate cu filtru de impuritdli, utili-
zarea carburantului Bio 9i RME este interzisd.

F.=)
fijlJ Indicatie
r Pe interiorul clapetei rezervorului se g6sesc informaliile referitoare la
disponibilitatea autovehiculului de a utiliza biocarburant.

o La utilizarea biocarburantului, unele lucrdri de intretinere trebuie efec-
tuate mai devreme decAt la folosirea motorinei conform DIN EN 590 - vezi
olanul de service. I

Utilizarea pe timp de iarnd

Garburant diesel pentru iarnd

Pe timpul iernii, benzindriile comercializeazd un alt tip de carburant diesel
dec6t in timpul verii. Dacd se folosegte ,,carburant diesel pentru vard", la
temperaturi sub 0 'C pot aperea deranjamente, deoarece combustibilul igi
modificd densitatea (parafina condenseazd).

De aceea, norma DIN EN 590 prevede clase de carburanli diesel pentru
fiecare anotimp. ,,Carburantul diesel pentru iarnd" rezistd pane la tempe-
raturi de -20 "C.

in tdri cu alte condilii climaterice existd motorind care se comportd diferit.
Uniidlile Sfoda 9i benzinariile din ldrile respective sunt in mesurd se dea
informalii despre carburan!ii diesel disponibili.

Preincilzirea filtrului
Autovehiculul dvs. este echipat cu o instalatie de preincdlzire a filtrului de
carburant. Astfel, se asigurd o stare de funclionare ireprogabila a moto-
rinei pdnd la temperaturi de -25 'C.

A\./ Atentie!
In motorind nu trebuie sd se amestece aditivi, inclusiv benzina, pentru

imbundtdlirea fl uidizerii. r



Carburantul

Alimentarea

La aclionarea inchiderii centralizate se va incuia/descuia"
automat gi clapeta rezervorului.

Deschiderea capacului rezervorului

- Apdsali pe partea stAngd a clapetei rezervorului = fig. 187.

- Descuiali capacul rezervorului rotind cheia spre st6nga
(valabil pentru autovehiculele fdrd descuierea automate a
clapetei rezervorului).

- Degurubali capacul spre stdnga gi agezati-l pe clapetS, in
partea de sus + fig. 188.

inchiderea capacului rezervorului

- ingurubali capacul rotind spre dreapta, pAnd se aude un sunet
de blocare.

- incuiali capacul rezervorului rotind cheia spre dreapta (valabil
pentru autovehiculele fdrd incuiere automatd a clapetei rezer-
vorului).

- Apasali clapeta.

Pe partea interioard a clapetei rezervorului se gdsesc indicalii referitoare
la sortimentele de carburant, merimea pneurilor 9i valorile presiunii din
pneuri. lndicalii suplimentare referitoare la carburant .+ pagina 243,
..Carburantu1".

Rezervorul de carburant are o capacitate de cca. 55 litri.

A nrer,ryrer

Dacd trebuie neapirat se transportati o canistrd, respectati preve-
derile legale. Din motive de sigurantd vd recomanddm sd nu trans-
portati in portbagaj canistre cu carburant de rezervi. in cazul unui
accident aceasta s-ar putea sparge gi ar exista pericolul unui
incendiu.

Fig.187 Partea
dreapti spate a autove.
hiculului: Clapeta
rezeruorului

Fig. 188 Clapeta rezer-
vorului cu capacul
deschis.



@,
R€r' Atenfie!
. gtergeti carburantul scurs pe vopseaua autovehiculului - pericol de
deteriorare a vopselei!

. La autovehiculele cu catalizator, nu este permisd consumarea intregii
cantitSli de carburant din rezervor. Din cauza alimentarilor neregulate cu
carburant, se pot produce rateuri la aprindere, iar carburantul nears poate
intra in instalalia de evacuare a gazelol ceea ce ar determina defectarea
catalizatorului.

-G,.-
W Indicatie privitoare la mediu
in momentul opririi automate a pompei de benzind, rezervorul este plin.
Nu trebuie sd mai alimentali, deoarece se ocupe volumul de expansiune.
La incdlzire, carburantul se poate scurge din rezervor. I



Verificarea gi completarea

Compartimentul motor

Deblocarea capotei motorului

Fig. 189 Maneta de
deblocare a capotei
motorului

Deblocarea capotei motorului

- Tragefi maneta de deblocare de sub bord, pe partea
conducdtorului > fig. 189.

Capota motoruluiva sdri sub acJiunea arcului. Simultan iese la vedere un
maner de tragere in grila radiatorului. r

Deschiderea 9i inchiderea capotei motorului

Fig. 190 Grilajul radia-
torului: Maner

Fig.191 Asigurarea
capotei motorului cu
tija de suslinere



Deschiderea capotei motorului

- Deblocali capota motorului > pagina 248, fig. 189.

- inainte de deschiderea capotei motorului verificali ca
gtergdtoarele de parbriz sd nu fie ridicate de pe parbriz, deoa-
rece se pot produce deteriordri ale vopselei.

- Trageli mdnerul > pagina 248, tig. 190, capota motorului se
va debloca.

- Prindeli cu mAna sub grilajul radiatorului 9i ridicali capota
motorului.

- Ridicali tija din suport 9i introduceli-o in orificiul prevdzut
pentru aceasta = pagina 248, tig. 191 .

inchiderea capotei motorului

- Ridicali pulin capota motorului 9i scoateli tija de suslinere.
Apasali tija in suport.

- Ldsali capota motorului sd cada in incuietoare de la o indltime
de cca. 30 cm - nu apisafi!

. Nu deschideli niciodati capota motorului daci auziti sau vedeti
cd din compartimentul motorului ies aburi sau lichid de ricire -
Pericol de opirire! Agteptati pAni cdnd nu se mai vede iegind abur
sau lichid de ricire de sub capota motorului.
. Din motive de siguranld, capota motorului trebuie sd fie inchisi
in timpul deplasirii. De aceea, dupi inchiderea capotei, verificali
daci s-a blocat corespunzdtor.

2\ lfeHrtel Continuare

. Dace Tn timpul deplasirii observali ci nu s-a inchis bine, oprili
imediat pentru a inchide capota - pericol de accident!

@ ntenliel
Nu deschideli niciodatd capota motorului de m6ner - pericol de
deteriorare. I

Lucrdrile in compartimentul motorului

La executarea lucrdrilor in compartimentul motor trebuie
acordatd o atenlie deosebitd!

La executarea lucririlor in compartimentul motorului, de ex. veri-
ficdri 9i completiri cu lichid de fr6ni, pot apdrea accidentdri, arsuri
sau incendii. De aceea trebuie respectate indicaliile de avertizare de
mai jos gi regulile de siguranle general valabile. Compartimentul
motorului este o zond periculoasd = 2\.

A erenTrer
A nrerulrer
. Nu deschideli niciodatd capota motorului daci auzili sau vedeli
cd din compartimentul motorului ies aburi sau lichid de rdcire -
Pericol de opirire! Agteptali p6nd cAnd nu se mai vede iegind abur
sau lichid de ricire de sub capota motorului.
. Opriti motorul 9i scoateli cheia din contact.
. Aclionali fr6na de stalionare.
o La autovehiculele cu cutie de viteze manualS, introduceli
maneta schimbetorului de viteze in pozilia neutrd, iar la autovehi-
culele cu cutie de viteze automatd selectati pozilia P.



Verificarea

A ATENTIEI Continuare

. Lasali motorul si se rdceasci.
o Copiii nu trebuie si se giseasci in apropierea compartimen-
tului motorului.
. Nu virsati niciodatd lichide pe motorul incins. Aceste lichide
(de ex. antigelul confinut de lichidul de ricire) ar putea lua foc!
. Evitati producerea scurtcircuitelor in instalalia electrice - mai
ales la baterie,
. Nu puneli niciodatd mdna in zona ventilatorului at6ta timp cit
motorul este cald. Ventilatorul ar putea porni brusc!
o Nu deschideti niciodate capacul rezervorului lichidului de ricire
atdta timp cAt motorul este cald. Sistemul de ricire se afl6 sub
presiune!

. Pentru protejarea fetei, mainilor Si bralelor de aburii sau de
lichidele fierbinli, trebuie se folositi o laveta mare la deschiderea
capacului rezeryorului lichidului de ricire.
o Nu uitati scule sau lavete in compartimentul motorului.
. Dace trebuie si se lucreze sub autovehicul, acesta trebuie
asigurat impotriva alunecirii 9i sprijinit cu capre de sprijin - ridi-
carea pe cric nu este suficientd, pericol de accidentare!
. Dace trebuie sd efectuali operalii de verificare in timpul
funclionarii motorului, existi un pericol suplimentar de la piesele
care se rotesc (de ex. curele de transmisie, alternator, ventilator
etc.) 9i de la instalalia de aprindere de inalti tensiune. Respectati
urmitoarele:

- Nu atingeti cablurile instalafiei de aprindere.

- Evitali contactul obiectelorde podoabi, a hainelorlargi sau a
pirului lung cu piesele mobile ale motorului - pericol de
moarte! De aceea, inainte de a lucra in compartimentul
motorului scoateli bijuteriile, str6ngeli-vi pirul 9i purtali haine
stranse pe corp.

2\ areHler continuare

o C6nd este necesard executarea lucrdrilor la sistemul de alimen-
tare cu combustibil sau la instalatia electrice, trebuie respectate
urmetoarele indicalii de avertizare:

- Deconectali intotdeauna bateria de la instalalia electrici.

- Nu fumafi.

- Nu lucrafi niciodati in apropierea focului deschis.

mereu la de incendii.

ffi,\\ii/ Atentie!
La completarea cu lichide, trebuie se fi.ti atenli sa nu confundali lichidele.
in caz contrar ar putea apdrea defecliuni in funclionare gi avarii ale
autovehiculului! r



Prezentarea compartimentului motorul u i

Cele mai impoftante puncte de control

@ Vasul de expansiune al lichidului de rdcire

@ Rezervor lichid spdlare geamuri

@ Cura de umplere ulei motor

@ .lo;a nivel ulei motor . .

@ Rezervor lichid frAnd

@ aaterie (sub un capac)

EEI lnaicatie
Dispunerea acestor rezervoare in compartimentul motorului este identicd
la motoarele pe benzind gi pe motorind. I

Uleiul de motor

Specifica{iile uleiului motor

Tipurile de ulei motor sunt impdrlite dupa specificzbi
exacte.

Din fabricatie, motorul este umplut cu ulei de calitate supenoare :e1:-
toate anotimpurile - in afard de zonele climaterice extreme.

La completare puteti amesteca diferitele uleiuri intre ele. Acest iur- -,-
este valabil pentru autovehiculele cu intervale flexibile de seMce QG'

Uleiurile de motor se dezvolta in permanentd. De aceea, datele din aoesi
manual corespund informaliilor avute la dispozilie la momentul tipanr,

Unitdtile Skoda sunt informate intotdeauna de modificdrile apenle. Je
societatea Skoda Auto. inlocuiti uleiul de motor la o unitate Skoda.

Specificaliile prezentate in continuare (Norme VW) trebuie sd apara ,nc-
vidual sau impreund cu altele, pe recipiente-

Specificaliile uleiului motor pentru autovehiculele cu intervale fixe
de service (OGo, aG2)

255
zoz

253

252

257

258

Motoare pe benzind

Motoare diesel

Specificaliile uleiului motor

vw 501 01

vw 502 00
vw 504 00

vw 505 01a)

vw 507 00 b)

a)

b)
Numai pentru motoarele fara filtru diesel de impuriteti = pagina 32

Numai pentru motoarele cu filtru diesel de impuriteti = pagina 32.

Fig.192 Motorul pe benzini 1,6 l/85 kW

=



Motoare pe benzina

Motoare diesel

Specificaliile uleiului motor

vw 503 0o
vw 504 00

vw 506 01a)

vw 507 00

Specificaliile uleiului motor pentru autovehiculele cu intervale
flexibile de service (QGl)

Verificarea nivelului uleiului

Joja indica nivelul uleiului.

Fig.193 Joja

Verificarea nivelului uleiului

- Parcali autovehiculul pe o suprafald pland.

- Oprili motorul.

- Deschideli capota motorului = A v. ,,Lucrdrile in comparti-
mentul motorului" la pagina 249.

- Agteptali cAteva minute gi scoateli joja.

- $tergeli-o cu o lavetd curatd gi introduceli-o din nou pAn6 la
limitd.

- Scoateli joja din nou gi citili nivelul uleiului.

a) Numai pentru motoarele ferd filtru diesel de impuritdti + pagina 32

O etenliel
Pentru autovehiculele cu intervale flexibile de service (QGl ) trebuie sd
utilizali numai uleiurile indicate mai sus. Pentru a pdstra proprietdlile ulei-
urilor de motor, ve recomanddm sd utilizali numai uleiuri cu aceeagi speci-
ficalie.ln situatii de urgen,te, puteli adduga o singure date maxim 0,5 | ulei
de motor cu specificalia VW 502 00 (numai la motoarele pe benzind) sau
specifica{ia VW 505 01 (numai la motoarele diesel). Alte uleiuri de motor
nu trebuie folosite - pericol de avarie la motor!

r-l
[0 | tnaicatie
. Inainte de o cdletorie lungd, vd recomanddm sd cumpdrali ulei de
motor cu specificalia corespunzdtoare gi sd il depozita{i in autovehicul.
Astfel aveli la dispozilie intotdeauna uleiul corespunzetor.

o Va recomanddm sd utilizali uleiuri din gama de uleiuri originale Skoda.

. Informatii detaliate - vezi manualul Planul de service. I



Nivelul uleiului in zona @
- Nu este permisd completarea cu ulei.

Nivelul uleiului in zona @
- Puteli adduga ulei. Astfel se poate intampla ca dupd aceea

nivelul uleiului sd se afle in zona @.

Nivelul uleiului in zona @
- Trebuie sd addugali ulei > pagina 253. Este suficient ca

dupd aceea nivelul sd fie undeva in zona @.

Este normal ca motorul se consume ulei. in functie de modul de exploa-
tare gi de condiliile existente, consumul de ulei poate atinge 0.5 l/1 ,000
km. in primii 5.000 kilometri, consumul de ulei poate fi mai mare.

De aceea, nivelul uleiului trebuie verificat la intervale regulate, de preferat
la fiecare alimentare, sau inaintea parcurgerii unor distanle mari.

La suprasolicitdri ale motorului, ca de ex. la drumuri lungi pe autostradd
vara, in cazul utilizdrii remorcii sau in zonele muntoase, nivelul uleiului
trebuie menlinut pe cdt posibil in zona @ - dar nu deasupra.

Un nivel prea scdzut al uleiului este semnalizat de lampa de control din
tabloul de instrumente* + pagina 37, ,,Nivelul uleiului motor.'7". in
aceastd situajie verificali urgent nivelul uleiului. Completali cu ulei dacd
esle necesar.

/a
\y' Atentie!
o Nivelul uleiului nu trebuie sd fie in nici un caz, deasupra zonei @.
Pericol de defectare a catalizatorului.

r Dacd in anumite condilii nu este posibild completarea cu ulei de motor,
nu continuali deplasarea. Oprili motorul gi solicitaJi asistenld de speci-
alitate la o unitate autorizatd.I

Completarea cu ulei de motor

Verificali nivelul uleiului de motor => pagina 252.

Degurubali capacul bugonului de umplere.

Completali uleiul in cantitdli de cAte 0,5 litri + pagina 251,
,,Specificaliile uleiului motor".

Controlali nivelul uleiului => pagina 252.

ingurubati cu grijd capacul gurii de umplere 9i impingeli joja
pAnd la limitd.

'6 Indicalie privitoare la mediu
Nivelul uleiului nu trebuie sd fie in nici un caz, deasupra zonei @
= pagina 252.in caz contrar, uleiul poate fi absorbit in motor gi ar putea
ajunge in atmosferd prin instalatia de evacuare a gazelor. Uleiul poate fi
ars in catalizator 9i l-ar putea deteriora. I

,,: ',,,=

A nrenlrrr
. Cand se efectueazi umplerea, atenlie la piesele fierbinti ale
motorului - pericol de incendiul
r inainte de inceperea lucrdrilorin compartimentul motorului citili
gi respectali avertismentele + pagina 249, ,,Lucrdrile in comparti-
mentul motorului".



Inlocuirea uleiului motor

Uleiul de motor trebuie inlocuit conform intervalelor propuse in Planul de
service sau conform indicatorului intervalelor de service + pagina 16.

6\
\eZl Atentie!
In ulei nu trebuie amestecali alli aditivi - pericol de deteriorare a motorului!
DefecJiunile care apar ca urmare a nerespect6rii acestor indicalii nu sunt
acoperite de garantie.

eO-
6- Indicafie privitoare la mediu
r in nici un caz nu aruncali uleiul in sistemul de canalizare sau in
o6mAnt.

. Din cauza problemelor de reciclare, a uneltelor gi a cunogtintelor de
specialitate necesare, inlocuirea uleiului gi a filtrului de ulei trebuie efec-
tuatd de o unitate Skoda.

[oWl tnoicalie
Dacd mainile dvs. intrd in contact cu uleiul motol trebuie sd vd spdlati
bine. r

Sistemul de ricire

Lichidul de ricire

Lichidul de rdcire are rolulde a rdci motorul.

Sistemul de rdcire nu are nevoie de intrelinere in cazul unei utilizdri
normale. Lichidul de rdcire se compune din apd gi 40 % aditiv de ricire.
Acest amestec garcnteaze nu numai o protectie la inghe! pdnd la -25 'C,
ci gi proteclia sistemului de rdcire gi de incdlzire impotriva coroziunii. ln
plus impiedicd 9i depunerile de calcar 9i ridicd punctul de fierbere al lichi-
dului de rdcire.

Concentralia lichidului de rdcire nu trebuie micaoratd in timpul verii sau in

ldrile cu climd caldd, prin completarea cu apd. Procentul aditivului din
lichidului de ricire trebuie sd fie de cel pulin 40 %,

Daci din motive climaterice este necesar un procent mai ridicat de aditiv,
pute{i ridica concentralia de aditiv p6n6 la 60 % (protecJie la inghej pdnd
la cca. -40 "C). Apoi protectia la inghe! se diminueazd.

Autovehiculele pentru ldrile cu climd rece (de ex. Suedia, Norvegia,
Finlanda), au din fabricalie o proteclie la inghe! pAn6 la cca. -35 "C.
Procentul aditivului din lichidul de rdcire trebuie s6 fie de cel putin 50 %.

Lichidul de ricire
Sistemul de rdcire este prevdzut din fabricalie cu lichid de rdcire (culoare
mov), care corespunde specificafiei TL-\ N 774 F. >

A areqrer
r Efectuali schimbul de ulei dvs. numai daci dispuneli de
cunogtinfele de specialitate necesare!
o inainte deinceperea lucrdrilorin compartimentul motorului citili
gi respectali avertismentele = pagina 249, ,,Lucririle in comparti-
mentul motorului".
o Mai intAi ldsali motorul sd se rdceasci - pericol de opirire cu
ulei.
. Folosili ochelari protectori - pericol de accidentare cu stropi de
ulei.
r Uleiul este toxic! Uleiul uzat nu trebuie pistrat la indemina
c



Verificarea

Pentru completare, vd recomanddm sd folosili acelagi aditiv - G12 PLUS
(culoare mov).

Dacd aveli intrebdri in ceea ce privegte lichidul de rdcire, adresali-vd unei
unitati Skoda.

Aditivul corespunzdtor il primili de la unitdlile skoda.

A\7 Atentie!
o Alli aditivi ar putea influenla negativ acfiunea anticorozivd.
e Pagubele provocate de nerespectarea acestor indicalii pot duce
la avarii grave ale motorului. I

Verificarea nivelului lichidului de rdcire

Fig. 194 Comparti-
mentul motor: Vasul de
expansiune al lichi-
dului de ricire

Vasul de expansiune al lichidului de rdcire se gdsegte in partea
dreaotd a comoartimentului motorului.

- Oprili motorul.

- Deschideli capota motorului > 2\ v. ,,Lucrdrile in comparti-
mentul motorului" la pagina 249.

- Verificali nivelul lichidului de rdcire din vasul de expansiune
> fig. 194. Cdnd motorul este rece, nivelul lichidului de rdcire
trebuie se se afle Tntre marcajele @ (MlN)9i @ lvnx;. Cano
motorul este cald, nivelul lichidului de recire poate fi gi pulin
peste marcajul@ (MAX).

Un nivel prea scdzut al lichidului de rdcire va fi semnalizat de lampa de
control din tabloul de instrumente :t - pagina 34. De aceea vd reco-
manddm s6 verificali din cdnd in cdnd nivelul lichidului de rdcire, directin
rezervor.

Pierderile de lichid de rdcire

Pierderile de lichid de rdcire sunt cauzate mai ales de neetangeitili. Nu
vd mullumili doar cu a adduga lichid de rdcire. Apelali Ia un dealer Audi
oentru verificarea sistemului de rdcire.

Dacd sistemuleste etang, pierderile potfi cauzate de impingerea lichidului
de recire in timpul fierberii prin supapa capacului vasului de expansiune.

A nrer.rTrer

de inceperea lucrdrilorin compartimentul motorului cititi gi
respectali avertismentele + pagina 249, ,,Lucririle in comparti-
mentul motorului".

@ ntenliel
Dacd nu puteli gdsi cauza supraincdlzirii lichidului, adresati-vd urgent
unei unitdJi autorizate; in caz contrar se pot produce defecliuni grave la
motor. r



Adiugarea lichidului de rdcire

- Oprili motorul.

- Ldsali motorul sd se rdceascd.

- Puneli o lavetd pe capacul vasului de expansiune + fig. 194

9i desfaceti capacul cu griji spre st6nga = [.
- Completali cu lichid de rdcire.

- ingurubali capacul p6n6 se fixeazd cu un zgomot.

Lichidul de rdcire pe care l-a!i ad6ugat trebuie sd corespundi anumitor
specificalii = pagina 254, ,,Lichidul de rdcire". Dacd in cazuri de urgenld,
nu aveli la dispozilie aditiv de rdcire G12 PLUS, nu trebuie s6 folosili alti
aditivi. Completali numai cu ape gi la prima ocazie restabiliti concentratia
necesara de api 9i aditiv, recomandabil la o unitate autorizatd.

Completati numai cu lichid de rdcire nou.

Nu addugali peste nivelul ,,MAX"! La incdlzire, surplusul de lichid de rdcire
va fi impins din sistemul de rdcire prin supapa de suprapresiune din
capacul vasului de expansiune.

ln cazul in care pierderile de lichid de rdcire sunt mari, completarea nu

trebuie fdcutd decAt cu motorul rece. Astfel veti evita deteriorarea
motorului.

I meru1er
. Sistemul de ricire se afli sub presiunet Nu deschideli capacul
vasului de expansiune cand motorul este cald - pericol de opirire!
r Lichidul de rdcire 9i aditivii acestuia sunt diundtori senatalii.
Evitali contactul cu lichidul de ricire. Vaporii de lichid de ricire

I arellel continuare

sunt gi ei ddunitori sdnitdlii. Aditivul trebuie pestrat in recipiente
originale 9i neaccesibile copiilor - pericol de intoxicare!
. Daci v-au intrat in ochi stropi de lichid de ricire, clitili imediat
cu api curatd gi adresali-ve unui medic.

lichidului de recire.

@ atenliel
Dacd in anumite condilii nu este posibile completarea cu lichid de ricire.
nu continuali deplasarea. Oprili motorul 9i solicitali asistenld de speci-
alitate la o unitate autorizatd.

* lnOi""1l" privitoare la mediu
Nu este permisd refolosirea lichidului de rdcire. El trebuie colectat gi depo-
zitat respectandu-se indicaliile de protejare a mediului inconjurdtor. r

Ventilatorul pentru lichidul de ricire

Ventilatorul lichidului de rdcire poate porni brusc.

Ventilatorul este pus in functiune de un electromotor gi esie comandat de

temoeratura lichidului de rdcire.

Dupd oprirea motorului, ventilatorul mai poate funcliona incd maxim 10

minute. El ar putea porni automat dupd un timp, dacd

. temperatura lichidului de rdcire este ridicatd din cauza acumuldrii de
cdldurS, sau

. cand compartimentul cald al motorului este incalzit suplimentar de
razele soarelui.



I rrenlrer
CAnd executafi lucririin compartimentul motorului trebuie se aveli
in vedere gi cd ventilatorul poate porni automat - pericol de
accidentare! r

Lichidul de frdnd

Verificarea nivelului lichidului de fr6nd

Fig. 195 Comparti-
mentul motor: Rezer-
vorul lichidului de frana

Rezervorul lichidului de frdnd se gdsegte in partea st6ngd a
compartimentului motorului. La autovehiculele cu volanul pe
dreapta, rezervorul pentru lichidul de frdni se afld in cealaltd
parte a compartimentului motor.

- Oprili motorul.

- Deschideli capota motorului = [ v. ,,Lucrdrile in comparti-
mentul motorului" la pagina 249.

- Verificali nivelul lichidului de frdnd din rezervor + fig. 195.
Nivelul trebuie si se gdseascd intre marcajele,,MlN" gi ,,MAX'.

in funclionare, apare o micd scddere a nivelului lichidului de fr6n6, prin

uzarea materjalelor de fricliune gi reglarea automatb a frdnelor.

Dacd nivelul lichidului scade totugi vizibil in scurtd vreme, sau scade sub
marcajul ,,MlN", se poate ca instalatia de frenare sd fi devenit neetangd.
C6nd nivelul lichidului de frdnd este prea scdzut, acest lucru este semna-
lizat de aprinderea ldmpii de control @) din tabloul de instrumente

= pagina 40. in aceastd situalie oprili imediat gi nu continuafi depla-
sarea! Solicitali asistenli de specialitate.

inlocuirea lichidului de frdnd

Lichidul de frdnd atrage umezeala. De aceea, cu timpul, va absorbi apa
din atmosferd. Conlinutul ridicat de apd din lichidul de frdnd poate
constitui cauza formdrii coroziunii in instala,tia de frdnare. Continutul de
apa reduce punctul de fierbere al lichidului de frdnd. De aceea, lichidul
de frini trebuie schimbat o date la doi ani.

A areHyer
o lnainte deinceperea lucririlorin compartimentul motorului citili
gi respectali avertismentele + pagina 249, ,,Lucririle in comparti-
mentul motorului".
r Dacd lichidul se afld sub marcajul ,,MlN" nu continuali depla-
sarea - pericol de accident! Solicitati asistenti de specialitate. r



Trebuie sd se foloseascd numai lichide de frdnd noi, originale Skoda.
Specificalia trebuie sd fie,,FMVSS 116 DOT 4'.

Se recomandd efectuarea schimbdrii lichidului de frdnd in cadrul unei
inspectii service la o unitate Skoda.

@ atengiet
Lichidul de fr6nd deterioreazd vopseaua autovehiculului.

* tnoicalle privitoare la mediu
Din cauza metodelor speciale de indepdrtare, a uneltelor gi cunogtinlelor
de specialitate necesare, inlocuirea lichidului de fr6nd trebuie executatd
la o unitate Skoda. r

Bateria

Lucrdri la baterie

Fig, 196 Comparti-
mentul motor: Bateria

Bateria se gdsegte in compartimentul motor sub un capac*.

- Apasa{i elementul de blocare de pe partea laterald a capa-
cului bateriei > fig. 196, ridicafi capacul 9i scoate[i-|.

- Agezarea capacului se face efectudnd operaliunile in ordine
inversd.

Demontarea gi montarea bateriei nu este recomandatd, deoarece in
anumite situalii se poate deteriora. Adresali-vd unei unitdli specializate.

La executarea lucrdrilor la baterie gi la instalalia electrice pot aperea
rdniri, opdriri sau alte accidentdri. De aceea trebuie respectate indicaliile
de avertizare de mai jos + A li regulile de siguranld general valabile. )

I nrenlrer
o Dacd lichidul de fr6ni este prea vechi, se poate ajunge, prin
suprasolicitarea frinei, la formarea bulelor de vapori in instalafia
de fr6nare. Astfel efectul frdnirii gi totodatd siguranfa la rulare sunt
serios afectate.
. Lichidul de fr6nd este toxic! De aceea trebuie pastrat in recipi-
ente originale inchise si departe de indemAna



A arenTter
o Acidul din baterie este coroziv. de aceea trebuie manevrat cu
foarte mare atentie. La manevrarea bateriei purta,ti mAnugi, ochelari
de protecfie 9i salopete. Vaporii acizi din aer irita ciile respiratorii
9i provoaci conjunctivite 9i inflamatii respiratorii. Acidul din
baterie ataci smallul dinlilor, dupd contactul cu pielea se produc
reni adanci cu durati lungi de vindecare. Contactul repetat cu
vaporii de acid provoace boli ale pielii (inflamafii, abcese). La
contactul cu apa, acizii se dilueazi prin degajare de cildurd.
o Nu resturnati bateria, deoarece acidul se poate scurge din
baterie. Protejali-va ochii cu ochelari sau migti de protecfie! Existi
pericolul orbirii! Cind acidul din baterie intri in contact cu ochii,
spilali repede cu api cAteva minute. Apoi adresafi-vd urgent unui
medic.
e Piciturile de acid de pe piele gi haine trebuie neutralizate
imediat cu apd 9i sipun; se cletegte cu multi apd, Daci ali inghitit
acid adresali-ve urgent unui medic.
o Copiii nu trebuie lisali in preajma bateriei.
. La incercarea bateriei se degaji oxigen, existdnd riscul produ-
cerii unei explozii. Explozia poate fi provocatd 9i de producerea de
scantei la scoaterea figei cablului din prizd cu contactul pus.

. Prin contactul polilor bateriei cu alte obiecte (de ex. obiecte de
metal sau fire electrice) se pot produce scurtcircuite. Urmarea
eventuali a unui scurtcircuit: topirea elementelor de plumb,
explozia 9i incendierea bateriei, stropirea cu acid.
o Sunt inteeise focul deschis gi lumina, fumatul gi activitelile in
urma cerora se pot produce scantei. Evitafi producerea scanteilor
la manevrarea cablurilor gi a aparatelor electrice. ScAnteile
puternice pot provoca accidenteri.
o inainte de efectuarea lucrdrilor la instalalia electrici, oprili
motorul, luali contactul Si oprili toli consumatorii electrici;
deconectati cablul minus (, al bateriei. Daci dorili si inlocui{i

2\ arenlet continuare

becurile cu incandescenti, este suficient sd stingeli lampa respec-
tivd.
. Nu incercali niciodati o baterie inghelati - pericol de explozie 9i
accidentare! inlocuiti bateria.
o Nu folositi baterii care prezinti defecliuni - pericol de exploziet
Bateria care prezinti deteriordri trebuie inlocuiti imediat.

/a
E/ Atenfie!
. Bateria trebuie deconectatd numai cdnd contactul este luat, deoarece
instalatia electricd (componentele electronice) a autovehiculului se pot
deteriora. La deconectarea bateriei de la releaua de bord deconeciati mai
intdi polul minus (-) al bateriei. Apoi polul plus (+).

. La conectarea bateriei, conectati mai intai polul plus (+) 9i apoi polul
minus (-). Nu schimbalii polii cablului de conectare - pericol de incendiu.

. Atentie ca acidul din baterie sd nu intre in contact cu caroseria, deoa-
rece ooate deteriora vooseaua.

. Pentru a proteja bateria de razele UV, nu expuneli bateria la lumina
directi a zilei.

* tnai""1i" privitoare la mediu
Bateriile deteriorate sunt ddundioare mediului inconiurdtor - adresati-vd
unei unit6ti autorizate.

ffi lnoicalie
Dupd conectarea bateriei, respectati indicatiile = pagina 261, ,,Conec-
tarea 9i deconectarea bateriei". r



Bateria cu indicator al nivelului de incircare, aga
numitul ochi magic

Fig. 197 Bateria cu
indicator al nivelului de
incircare

Pe partea de sus a bateriei se gdsegte aga numrtul ochi magic > fig. 197.
,,Ochiul magic" igi modificd culoarea in functie de nivelul de incdrcare gi

de nivelul acidului din baterie

Bulele de aer pot influenta culoarea,,ochiului magic". De aceea, inainte de
verificare, ciocdnili ugor pe ,,ochiul magic".

. Culoarea verde - bateria este incdrcatd suficient

. Culoare inchisd - bateria trebuie incdrcatd

. Culoare galbend sau incolor - verificali bateria la o unitate Skoda.

Bateriile mai vechi de 5 ani trebuie inlocuite. Vd recomanddm se se
realizali verificarea gi corectarea nivelului acidului, precum gi inlocuirea
bateriei, la o unitate Skoda.

@ ntenliel
Dace autovehiculul nu este folosit mai mult de 3 - 4 sdptdmAni, bateria se
va descdrca deoarece unii consumatori consumd curent gi in timpul
staliondrii autovehiculului. Puteti impiedica descdrcarea bateriei prin
deconectarea polului minus al bateriei sau prin incdrcarea bateriei cu
curent. La efectuarea lucrdrilor la baterie, respectali indicaliile
> pagina 258, ,,Lucrdri la baterie". r

Verificarea nivelului acidului

In condilii normale de utilizare, bateria aproape cd nu necesitd
intrelinere. La temperaturi exterioare ridicate sau in cazul deplasdrilor
zilnice lungi, se recomandd verificarea nivelului acidului (la o unitate
SkoOa ;. Dupd fiecare incdrcare a bateriei = pagina 261 verificati nivelu
acidului.

Nivelul uleiului este verificat in cadrul reviziilor conform planului de
service. I

Utilizarea pe timp de iarni

Bateria este solicitatd puternic in timpul iernii. La temperaturi scdzute,
bateria dispune de numai o parte din capacitate pe care o are la tempera-
turi normale.

O baterie descdrcatd poate se inghele Ia temperaturi de 0 "G.

De aceea vd recomandam ca la inceputul anotimpului rece sd verifica{i
bateria|aounitateSkoda9idacdesteneceSarsdoinc5rcati.>



/\ arenTler
Nu incercati niciodati o baterie inghelati - pericol de explozie gi
accidentare. Inlocuiti bateria. r

Incircarea bateriei

O baterie incdrcatd este o premisd pentru un bun compor-
tament in trafic.

- Cititi avertismentele - A u. ,,Lucrdri la baterie" la pagina 258
si+A

- LuaU contactul motor gi deconectali toli consumatorii electrici.

- Numai la ,,incdrcarea rapidS": Scoateti ambele borne (mai
intAi ,,minus", apoi ,,plus") .

- Fixali clegtii redresorului la bornele bateriei (rogu = ,,plus",
negru = ,,minus").

- Numai acum puteli introduce in prizd cablul redresorului gi

puteli porni redresorul.

- La sfArgitul procesului de incdrcare: Oprili redresorul 9i
scoateti cablul din prizd.

- Desprindeli clegtii redresorului de la bornele bateriei.

- Dacd este necesar prindeli din nou cablul la baterie (mai intai
,,plus", apoi,,minus").

La incdrcarea cu o intensitate mic5 a curentului (de ex. la un redresor de
putere mici), bornele nu trebuie desprinse de baterie. in orice caz
respectati indicatiile producdtorului redresorului.

Pdnd la inc6rcarea totala a bateriei, trebuie reglatb o tensiune de incdr-
care de 0,1 din capacitatea bateriei (sau mai pulin).

inaintea incdrcdrii Ia o intensitate mare a curentului, aga numita ,,incir-
care rapidi", trebuie scoase ambele borne.

incdrcarea ,,rapidd" a bateriei este periculoasd = 2\ v. ,,Lucrdri la
baterie" la pagina 258. Necesitd un redresor special gi cunogtinte core-
spunzetoare. Vd recomanddm sd efectuati incdrcarea bateriei numai la o
unitate Skoda.

O baterie descercatd poate sA inghete la temperaturi de 0 "C + A. Vd
recomanddm sd nu mai folosili o baterie dezghelatd, deoarece carcasa
acesteia ar putea fi fisuratd din cauza ingheldrii 9i astfel ar putea curge
acidul.

in timpul incdrcirii, capacele bateriei nu trebuie sd fie deschise.

A areruTrer
Nu incircali niciodati o baterie inghefati - pericol de explozie gi
accidentare. Inlocuiti bateria. r

Gonectarea gi deconectarea bateriei

Dupd deconectarea qi reconectarea bateriei urmdtoarele functii nu mai
sunt operative:

.



Verificarea

Funcfia

Geamurile electrice (defec!iuni in
functionare)

lntroducerea codului Radio

Reglarea orelor

Punerea in funcliune

+ pagina 58

vezi manualul de utilizare a

radioului

> pagina 17

Instalafia de spdlare a parbrizului

Fig. 198 Comparti-
mentul motor: Rezer-
vorul lichidului pentru
spalarea parbrizului

Rezervorul contine lichidul pentru spSlarea parbrizului, lunetei 9i a faru-
rilor*. Rezervorul se gdsegte in partea dreaptd a compartimentului motor
+ fig. 198.

Rezervorul are o capacitate de cca. 3 litri, iar la autovehiculele cu

instalatie de spdlare a farurilor, cca. 5,5 litri.

Apa simpld nu este suficiente pentru curdlarea intensivd a geamurilor 9i
farurilor. Vd recomanddm sd utilizati apd curatd cu solutie pentru spelarea
geamurilor (iarna cu antigel) (accesoriile originale Skoda;, care indepdr-
teazd murddria persistentd. Respectati instructiunile de utilizare de pe

ambalaj.

Chiar gi in cazul in care autovehiculul dispune de duze de stropire cu

incdlzire*, iarna trebuie sd amestecati in apd solulii de proteclie contra
inghelului.

Dacd se intample sd nu aveti la dispozilie substan.ta de cure.tare cu

antigel, puteli folosi 9i alcool tehnic. Procentul de alcool nu trebuie sd fie )

Datele indicatorului multifunctional* au = pagina 18

fost gterse

Vd recomanddm sd verificali autovehiculul la o unitate Skoda pentru a se
asigura deplina func.tionalitate a tuturor sistemelor electrice. r

inlocuirea bateriei

Dacd bateria trebuie inlocuitd, noua baterie trebuie sd aibd aceeagi capa-
citate, tensiune (12 Volt), intensitate 9i formd. Unitdlile Skoda dispun de
tipurile potrivite de baterii.

Din cauza problemelor de depozitare, ve recomanddm s6 efectuaJi inlo-
cuirea bateriei doar la o unitate Skoda.

* tnoicatle privitoare la mediu
Bateriile con!in substanle otrdvitoare precum acidul sulfuric Ai plumbul
aceea ele nu trebuie aruncate in nici un caz in gunoiul menajer! r



mai mare de 15 %. Aien,tie, aceaste concentratie oferd o proteclie la

inghe! numai p6nd la -5'C.

A rrenper
de inceperea lucrdrilorin compartimentul motorului citili gi

respectali avertlsmentele + pagina 249, ,,Lucririle in comparti-
mentul motorului".

m
W Atentiel
o in apa de curdtat parbrizul nu trebuie sA adeugati in nici un caz aditivi
din lichidul de r6cire sau alli aditivi.

. Daca autovehiculul este echipat cu instalatie de curetare a farurilor, in
apa pentru spdlarea parbrizului trebuie sd se adiuga numai substanfe de
curdlare care nu atace shatul de policarbonat al farurilor. Adresati-vd unei
unitaiti Skoda care vd va recomanda solulia de curdlare corespunzdtoare

ffffi tnoicalie
La addugarea lichidului, nu scoateli sita din rezervor, deoarece se poate
ajunge la murddrirea sistemului de spdlare 9i la aparilia defecliunilor de
funclionare in instalafia de spdlare a parbrizului. r

Alecu
Text Box
Completed by 72THX



Rofile gi anvelopele

Ro!ile

Indicafii cu caracter general

o Anvelopele noi nu au la inceput aderentd optima gi de aceea primii
aproximativ 500 km trebuie parcurgi cu vitezd medie gi corespunzdtor unui
mod de rulare precaut. Acest lucru este benefrc ai pentru cregterea duratei
de viald a anvelopelor.

. Pe baza caracteristicilor de constructie, adancimea profilelor anvelo-
pelor noi poate fi diferitd, in functie de realizarea constructivd gi de
producdtor.

. Pentru a evita deteriorarea pneurilor 9i jantelor, traversali bordurile gi

obstacolele asemdndtoare incet gi pe c6t posibil in unghi drept.

. Din timp in timp trebuie verificate starea anvelopelor (infepdturi, tiie-
turi, fisuri, umfldturi). Corpurile strdine din profilul pneurilor trebuie
indepertate.

. DeteriorArile anvelopelor 9i ale jantelor sunt de multe ori ascunse.
Vibratiile neobi$nuite 9i tendinla de abatere de la direclia de deplasare pot
semnala o defecliune la anvelopd. Daci binuifi ci un pneu este dete-
riorat, reduceti imediat viteza 9i oprifi! Verificali pneul de umfldturi,
fisuri etc. Dacd in exterior nu se vdd deterioreri, circulati fncet gi precaut
pana la primul dealer autorizat pentru a verifica autovehiculul.

. Anvelopele trebuie protejate de contactul cu uleiuri, grdsimi gi

carburanti.

. Dace s-au pierdut capacele ventilelor, acestea trebuie inlocuite
imediat.

r Dacd rotile trebuie demontate, ele trebuie insemnate pentru a putea fi
montate in aceeagi pozilie.

. Rolile gi anvelopele demontate trebuie pestrate la loc racoros, uscat gi

pe cat posibil intunecos. Pneurile care nu sunt montate pe jante trebuie
pestrate in pozilie verticald.

Pneuri cu sens precizat de rotatie*

Sensul de rotatie este marcat pe flancul pneului, prin sdgeli. Sensul de

rotalie indicat trebuie pastrat neapdrat. Numai astfel se poate asigura
comportarea optimd a acestor pneuri referitoare la aderenld, zgomot,
frecare gi acvaplanare.

Indicalii detaliate referitoare la utilizarea pneurilor cu sens precizat de
rota.tie = pagina 269.

Nffi ,n0,""*,"
Respectali normele legislative referitoare la anvelope. r

I arer.rlrer
. Anvelopele noi nu au in primii 500 km aderenfa optimS, de aceea
trebuie ca deplasarea si se realizeze cu atentie sporit; - pericol de
accidentl
. Nu vi deplasati dacd pneurile sunt deteriorate - pericol de acci-
dent!



Durata de viatd a anvelopelor

Fig.199 Clapeta rezer-
vorului deschisi gi
tabelul cu datele referi-
toare la presiune

Durata de viali a anvelopelor depinde in principal de urmitorii
factori:

Valorile de presiune din pneuri

O presiune prea micA sau prea mare scurteaze durata de viati a pneurilor
gi aclioneazd negativ asupra comportamentului autovehiculului in trafic.

ln special in cazul vitezelor mari presiunea este de mare importantd.
Verificali presiunea cel pulin o date pe lund 9i inainte de fiecare celdtorie
mai lungd. Cu aceaste ocazie g6ndi!i-v6 9i la roata de rezervd.

Valorile presiunii pentru pneurile de vare sunt indicate pe interiorul
clapetei rezervorului + fig. 199. Valorile presiunii pentru pneurile de
iarni sunt cu 20 kPa (0,2bar) mai mari decAt acelea pentru pneurile de
vard > pagina 269.

Presiunea din pneul rolii de rezervd trebuie sa corespundd cu cea mai
mare valoare de presiune valabild pentru autovehiculul dvs.

Presiunea din roata de rezervd de urgenld R 1 8 este de 420 kPa
(4,2bar).

Verificarea presiunii din pneuri se face intotdeauna cand acestea sunt
reci. Nu reduceli presiunea ridicatd din anvelopele calde. CAnd autovehi-
culul este foarte incdrcat, adaptali corespunzetor presiunea din anvelope.

Stilul de conducere
Virajele stranse, acceler6rile razante gi frAndrile brugte (sca4ait de roli)
mdresc uzura pneurilor.

Echilibrarea rolilor
Rolile unui autovehicul nou sunt echilibrate. in timpul ruldrii poate apirea,
din diverse cauze, o dezechilibrare a rotilor, sesizatd prin vibralii ale vola-
nutul.

Deoarece dezechilibrarea aduce cu sine gi o uzurd ridicatd a componen-
telor sistemului de direclie, a suspensiei gi a pneurilor, rolile trebuie din
nou echilibrate. De asemenea, o roatd trebuie echilibratd atat dupa
montarea unui pneu nou cat gi dupd fiecare reparare a pneurilor.

Montarea gregiti a rolilor
O montare gresita a rolilor atrage dupd sine un grad de uzurd ridicat gi
pune in pericol siguranla in trafic. Cind observati o uzurd neobignuite a

pneurilor, adresali-vd urgent unei unitdli autorizate,

A nrertTrel
CAnd presiunea este prea scizuti, pneurile se uzeaze mai repede.
La viteze mari ele se incelzesc puternic. Acest lucru poate duce la
desprinderea benzii de rulare 9i chiar la fisurarea anvelopei.
. Rotile sau iantele defecte trebuie inlocuite



# tnOi""1i" privitoare la mediu
Presiunea scdzutd din pneuri determind cregterea consumului de
carburant. I

lndicatorul de uzuri

Fig.200 Profilul
pneului cu indicalor de
uzuri

La baza profilului pneurilor originale se afl6, oblic pe sensul de rotalie,
indicatori de rotatie de 1,6 mm. Acegti indicatori de uzurd sunt - in numer
de 6 sau B (in funclie de producdtor) - dispugi pe suprafala de rulare a

pneului + fig. 200 Marcajele de pe flancurile pneurilor (de ex. literele

,,TWl" sau simbolul triunghiului) indicd locul plasdrii acestor indicatori.

Cdnd indllimea profilului pneului a ajuns Ia 1,6 mm - mdsurat in crestdtu-
rile de langd indicatoarele de uzurd - s-a atins adancimea minimd de profil
admisd legal (in unele tdri aceste valori pot fi diferite).

Schimbarea rotilor intre ele

Fig. 201 Schimbarea
rotilor

ln cazul uzurii puternice a pneurilor rotilor din fatd se recomandd, schim-
barea rotilor din fatd cu cele din spate, conform schemei + fig. 201 . Astfel
se asigurd o duratd de viald relativ egal6 a tuturor celor patru pneuri.

I nreruper
r Cind pneurile sunt uzate piini la nivelul indicatorilor de uzur5,
este necesare inlocuirea pneuluil Atenlie la adancimea minimd a
profilului admisi.
r Gradul de uzuri avansati a pneurilor determina sciderea
aderentei in condilii de rulare cu viteze ridicate gi de umezeald a

drumului. Se poate produce,,acvaplanarea" (migcarea necontro-
lati a autovehiculului pe carosabil umed). I



in anumite cazuri de uzurd poate fi avantajoasd schimbarea rotilor intre
ele ,,in diagonald" (dacd nu este vorba despre pneuri cu sens precizat de
rotatie). Particularitelile sunt cunoscute de unitetile Skoda.

Pentru o uzurd uniformd a tuturor rotilor, gi pentru mentinerea duratei
optime de viafd a pneurilor, vd recomanddm sa schimba,ti ro,tile intre ele la

fiecare 10 000 km. r

Pneuri, respectiv roti noi

Pneurile 9i jantele sunt elemente de construclie importante. De aceea,
utilizaii ro.ti gi anvelope de la Skoda Auto. Ele sunt special construite
pentru autovehiculul dvs. 9i contribuie considerabil la buna functionare gi

la mentinerea sigurantei autovehiculului + 2\.
Toate cele patru roti trebuie echipate cu pneuri de acelagi fel (mdrime -
circumferinld) 9i pe cdt posibil cu acelagi profil.

Unitdlile Skoda dispun de informalii actuale referitoare la pneuri.

Vd recomanddm sd apelali la o unitate Skoda pentru executarea
operaliilor legate de roli 9i de anvelope. Acesta dispune de mijloacele
tehnice corespunzdtoare, are cunogtintele de specialitate necesare gi

este instruit asupra depozitdrii ecologice a degeurilor. Mul!i dealeri Skoda
au o ofertd atractivd de anvelope gi jante.

Combinatia permise intre jante/pneuri pentru autovehiculul dvs. se
gasegte in actele autovehiculului. Aceasta depinde de dispoziliile legale
pentru lara respectivd.

Cunoagterea datelor despre pneuri ugureazd alegerea acesiora. Pneurile
au pe flancuri de ex. urmdtoarea inscriptie:

195/65R15917

Semnificatie:

195 Ldlimea pneului in mm

65 , , RapoltL{indltime/ldtimg in '/a .,. 
,

R Indicele pentru tipul pneului - Radial

15 DiametrulJantei ir.r,toli ,

91 Indexul de greutate

f : I Sirnbolul,vitezei : ,'

Pentru pneuri sunt valabile urmdtoarele limite de vitezi:

Simbolul vitezei Viteza maximd admisi

S 180 km/h

T 190 km/h

H 210 km/h

V ': 240 kmlh,'

W 270 kmlh

Data de fabricatie este trecute de asemenea pe flancul pneului (eventual
numai pe paftea interioarA a rcIii).

DOT...40 04...

inseamnd de exemplu, cd pneul a fost fabricat in a 40-a sdptdm6nd din
anul 2004.

Dacd roata de rezervd este diferitd de celelalte roji (pneuri de iarnd sau
pneuri late), aceasta poate fi folositd doar pentru o scurtd perioadd de
timp iar deplasarea trebuie sd se facd cu foarte mare atentie. Ea trebuie
in|ocuitdcuroatanormalecdtmairepedeposibi|.>



/i\ areHfler
o Utilizali numai aceletipuri dejante gi anvelope caresuntomolo-
gate de Skoda Auto pentru modelul autovehiculului dvs. in caz
contrar, siguranla in trafic poate fi influenlati - pericol de accident!
in plus, se poate pierde omologarea de circulalie pe drumurile
publice.
o DepSgirea vitezei maxime admise pentru pneuri poate duce la
deteriorarea pneurilor gi prin urmare, la pierderea controlului
asupra autovehiculului.
. Anvelopele mai vechi de 6 ani trebuie folosite cu atenlie 9i
numai in situatii de urgenle.
. Nu utilizati anvelope uzate, a cdror utilizare anterioard nu o
cunoa$tefi. Pneurile imbetranesc ai atunci cAnd nu sunt folosite.
Pentru roata de rezervd este permisd utilizarea unui pneu uzat
numai in situatii de urgenli gi cu mare atenlie.
. Pentru siguranta deplasarii, pneurile trebuie inlocuite cite doui
o dati (pneurile de pe aceeagi punte). Pneurile cu profilele cele mai
adanci trebuie montate la rotile din fate.

* lnai""1i" privitoare la mediu
Anvelopele vechi trebuie depozitate ecologic.

N.il rnoicatie
Din motive tehnice, nu puteli folosijantele altor autovehicule. Acest lucru
este valabil in anumite conditii gi pentru jantele aceluiagi tip de
autoturism. I

$uruburile de roatd

9uruburile rotilor sunt adaptate constructivjantelor. La echiparea cu alte
jante - de ex. jante din metal ugor sau roti cu anvelope de iarnd - trebuie
folosite guruburile corespunzdtoare, cu lungime gi cu calota potrivitd. De

aceasta depinde fixarea corectd a rotilor gi func,tionarea instalafiei de
franare.

Dace montati ulteriorcapace pentru roti, aveli grij6 sd se realizeze o

ventilare suficientd a instalajiei de frdnare.

Dealerii Skoda sunt informa{i asupra posibilitalilor tehnice de echipare cu
anvelope, jante gi capace de roti.

@ etenliet
Momentul de str6ngere recomandat pentru strangerea prezoanelor de
roat6 la jantele din olel 9i din metal ugor, este de 120 Nm . I

/i\ nreruIel
. Din cauza montdrii incorecte a rofii, aceasta se poate desprinde
in timpul rulirii - pericol de accident!
. Prezoanele de roatd trebuie sd fie curate gi sd se ingurubeze
ugor. Nu trebuie unse cu grisime sau cu ulei.
. Dace prezoanele de roati au fost strinse cu un moment prea
mic, jantele se pot desprinde in timpul mersului - pericol de acci-
dent! Dacd momentul de strangere este prea mare, gurubul gifiletul
se pot deteriora, determindnd deformarea jantei



Pneurile pentru iarnd

In timpul iernii, la temperaturi sub 7 "C, proprietdtile autovehiculului sunt
cu mult imbunAtdlite dacd se folosesc anvelope pentru iarnd. Anvelopele
pentru vard au o aderentd mai mare pe gheatd 9i zdpadd, din cauza struc-
turii lor (ldtime, amestec de cauciuc, profil). Acest lucru este valabil pentru
autovehiculele echipate cu anvelope late, respectiv anvelope pentru
viteze mari (literele H sau V pe flancul pneului).

Pentru a pdstra cele mai bune proprietdti de deplasare, pneurile pentru
iarnd trebuie montate la toate rolile autovehiculului.

Folosili numai anvelope de iarnd care sunt recomandate pentru autovehi-
culul dvs. Mirimile admise pentru anvelopele de iarnd sunt inscrise in
actele autovehiculului dvs, Aceste marimi diferd de la o lara la alta.

Ave{i grijd ca presiunea din pneuri sd fie cu 20 kPa (0,2) bar mai mare
decat presiunea din anvelopele pentru vard = pagina 265, fig. 199.

Anvelopele pentru iarnd i9i pierd proprietelile c6nd profilul pneului este
uzat pana la o adAncime de 4 mm.

Anvelopele i9i pierd proprietdtile qi prin imbitrdnire - chiar dacd profilul
este incd mai mare de 4 mm

Pentru anvelopele pentru iarnd sunt valabile aceleagi limite de vitezd ca
la anvelopele pentru vard + pagina 267, => A.
Puteli utiliza anvelope pentru iarnd dintr-o categorie de vitezd inferioard,
cu conditia ca aceaste limitd de viteze sa nu fie depdgitd. La depdgirea
vitezei admise pentru categoria respective de anvelope, acestea se pot
deteriora.

La utilizarea pneurilor pentru iarnd, respectati indicaliile = pagina 264.

in locul anvelopelor de iarnd se pot folosi ,,anvelope pentru toate anotim-
Durile".

Dacd aveli neclaritd,ti, adresati-vd unei unitdti autorizate, unde vi se vor
oferi informalii referitoare la limitele de vitezd ale anvelopelor.

A mer.rlrer
Depdgirea vitezei maxime admise la deplasarea cu anvelope de
iarnd poate duce la deteriorarea pneurilor gi prin urmare, la pier-
derea controlului asupra autovehicului.

* tnoicalie privitoare la mediu
Dupd iegirea din anotimpul rece remontati anvelopele pentru vard, deoa-
rece pe strdzi curate 9i la temperaturi peste 7'C, proprietdlile autovehicu-
lului se menlin mai bine cu anvelope pentru vard - distanla de frdnare este
mai scurtd, zgomotul de rulare este mai redus, uzura pneurilor mai micd
gi consumul de carburant mai scdzut.

Indicatie
Respectati normele legislative referitoare la anvelope. I

Pneuri cu sens precizat de rotalie*

Sensul de rotalie este marcat pe flancul pneului, prin sdgeti. Sensul de
rotafie indicat trebuie p5strat neapdrat. Numai astfel se poate asigura
comportarea optimd a acestor pneuri referitoare la aderenld, zgomot,
frecare gi acvaplanare.

in cazul in care trebuie sd monta{i roata in sensul invers fata de cel
prescris, deplasati-vd cu atentie, deoarece proprietdlile rolii nu se mai
pdsheazd in aceste condilii. Acest lucru este important mai ales cdnd
goseaua este umede. Luali in considerare rndicatiile = pagina275,
,.Roata de rezewd".

Anvelopa defecti trebuie inlocuitd cdt mai repede, iar sensul de rulare
trebuie restabilit la toate anvelopele. r

l



Lanlurile pentru zdpadd

Lanlurile pentru zipadi trebuie montate numai la rolile din fa!d.

in condiJii de iarnd, lan,turile pentru zdpadd imbundtSlesc nu numai
tractiunea, ci gi frdnarea.

Utilizarea lan!urilor pentru zdpadd este posibild, din motive tehnice numai
la anumite combinalii de jante/pneuri:

fE)
Ltil tnoicatie
Vd recomanddm sd folosili lanluri pentru zdpadd originale Skoda. r

Mdrimea jantei

1",6J;x,,1,s1,,, '

6,5J x 15

, ,6Jl,il6', .

Addncimea de presare Mdrimea pneului
(ET)

47 mrn,

50 mm

S0mm

195/S5

1 95/65

€g5t55

Utilizali lanluri pentru zepade cu inele mici. Acestea nu trebuie sd
depSgeascd 15 mm - inclusiv ochiul de legdturd.

La montarea lanlurilor pentru zdpadd, indepdrtali capacul de roati.

La deplasarea cu lanturi pentru zdpadd respectati legislalia referitoare la
viteza admisd.

A arrnlrer
Respectati instructiunile de montare ale producdtorului

A\iy' Atentie!
La deplasarea pe strdzi ferezApade,lanlurile trebuie scoase. in caz
contrar, lanturile influenteazd negativ linuta de drum, deterioreazd anve
lopele gi se distrug.



de schimb si modificirile tehnice

Accesoriile, piesele de schimb gi modificirile tehnice

Accesoriile gi piesele de schimb

Autovehiculele Skoda sunt construite conform celei mai noi tehnici de
sigurantd. Pentru ca acest lucru sa se pdstreze, echiparea standard a

autovehiculului nu trebuie modificatd la intamplare.

La echiparea ulterioard a autovehiculului cu accesorii, la efectuarea modi-
ficerilor tehnice sau la inlocuirea de piese, trebuie respectate urmdtoarele
indicalii:

o inainte de achizijionarea de accesorii gi inainte de efectuarea modi-
ficdrilor tehnice, consultali-vd cu un dealer St<oda > A.
. Acest lucru este valabil in special la cump6rarea accesoriilor in
strdindtate.

. Accesorii gi piese originale Skoda gdsili la unitdtile Skoda. Aici se
executd 9i montajul.

. Toate accesoriile originale menlionate in catalog, ca de ex. trapele,
spoilerele, jantele etc. trebuie sd delind o omologare oficial6.

o Aparatele de radio, antenele gi celelalte accesorii electrice trebuie
montate numai in ateliere autorizate.

. Dace se executd modificdri tehnice la autovehiculul dvs., trebuie sd se
respecte directivele Societetii Skoda Auto.

. Astfel nu se vor produce deteriordri la autovehicul, siguranta de
functionare gi siguranta din trafic se vor menline, iar modificdrile vor fi de
calitativ superioare. Unitdtile Skoda executd aceste lucrdri sau vd reco-
mandd ateliere specializate care se ocupd cu astfel de lucrdri.

Deteriordrile cauzate in urma modificerilor tehnice care nu au fost
aprobate de Skoda Auto, nu sunt cuprinse de garanfie.

Modificdri tehnice

Modificdrile componentelor elecironice 9i ale software-ului aferent lor pot
duce la o funclionare defectuoasd. Din cauza integrerii in releaua elec-
tricd a componentelor electronice, aceste defecliuni pot afecta, de
asemenea, gi alte sisteme. Aceasta inseamnd ca siguranta autovehicu-
lului dvs. poate fi periclitatd, poate sA apatAuzva mdritd a componentelor

9i in final se poate anula omologarea autovehiculului in ansamblu.

Vd rugdm sd aveli injelegere pentru faptul cd dealerul dvs. Skoda nu
poate acorda garanlie pentru defectiunile cauzate de efectuarea lucrdrilor
neautorizate.

De aceea ve recomanddm ca toate lucrdrile sd fie executate la dealerii
Skoda care dispun de piese/accesorii originale Skoda.

A areruTrer
o in interesul dumneavoastri, vi recomanddm si utilizali numai
accesorii gi piese de schimb originale Skoda. Acestea sunt sigure
gi de calitate.
o in cazul utilizirii altor produse, in ciuda observdrii continue a
pielei, nu putem garanta functionalitatea acestor produse pe auto-
vehiculul dvs. (nici in situaliile in care se poate emite un certificat
sau o aDrobarel. I



Ajutorul Tn caz de pand

Ajutorul in caz de pand

Trusa de prim ajutor* gi triunghiul
reflectorizant* (Octavi a)

Fig. 202 Amplasarea
triunghiului reflectori-
zant (Octavia)

Trusa de prim ajutor. este fixatd cu o bandd, de partea dreaptd a portba-
gajului.

Triunghiul reflectorizant poate fi fixat cu benzi elastice de capitonajul pere-
telui postenor = 1i9.202.

in cazul in care dorili sd vd echipa{i autovehiculul cu un triunghi de aver-
tizare, adresati-ve unei unitdti autorizate.

tT'l
[-u lndicalie
Atenlie la termenul de valabilitate al obiectelor din interiorul trusei de prim

ajutor. r

Trusa de prim-ajutor* gi triunghiul
reflectorizant* (Com bi)

Fig. 203 Amplasarea
triunghiului reflectori-
zant (Combi)

l:!:t+i | L \r\.

+?'itr:,r.\\-



in caz de

La autovehiculele Combi trusa de prim-ajutor gi triunghiul reflectorizant se
gasesc intr-un compartiment in partea dreapti a portbagajului. Comparti-
mentul se poate deschide rotind incuietoarea in sensul sdgelii = fig. 203.

in cazul in care dorili sd vd echipali autovehiculul cu un triunghi de aver-
tizare, adresali-vd unei unitSli autorizate.

GA
ffi Indicatie
Atenlie la termenul de valabilitate al obiectelor din interiorul trusei de prim

ajutor. I

Extinctorul de incendii*

Extinctorul este fixat cu benzi intr-un suoort sub autovehicul.

Citili cu atentie instructiunile de utilizare, inainte de a utiliza extinc-
torul.

Extinctorul trebuie verificat anual de oersonal autorizat. o date De an
(respecta!i legislafia in vigoare).

A nrenTler
Dacd extinctorul nu este bine fixat, in cazul unei manevre brugte
sau la producerea unui accident, poate fi proiectat prin autovehicul
9i poate rini

EH tnoicalie
. Extinctorul trebuie sd corespund6 legislaliei in vigoare.

. Atenlie la termenul de valabilitate al extinctorului. Dacd extinctorul se
utilizeazd dupd expirarea datei de valabilitate, nu se mai garanteazd
functionarea corecte a acestuia.

. Extinctorul face parte din echipamentele autovehiculului, numai pentru
anumite ldri. r

Trusa de scule

Fig.204 Portbagajul:
Compartimentul trusei
de scule

Trusa de scule 9i cricul se gesesc intr-o cutie in roata de rezervd

= Iig. 2O4. Aici este loc Ai pentru cupla sfericd demontabilS a dispoziti-
vului de remorcare*. Cutia este fixatd cu o curea de roata de rezerve.

Trusa de scule conline urmetoarele componente (in funclie de echipare):

o Cerlig pentru capacele de roate,

o Bridd de material plastic pentru capacele guruburilor de roatd,

. Cheie de roti,

a Inele de remorcare,

rAdaptorpentru9uruburi|edesiguran!dalero!i|or'>



inainte de a introduce cricul in trusa de scule, strangeti bralul cricului
inapoi pdnd la capdt.

A nrenler
. Cricul livrat din fabrici este prevdzut numai pentru tipul dvs. de
autovehicul. Nu-l folositi in nici un caz pentru ridicarea altor autov-
ehicule mai grele sau a altor greutili - pericol de accidentare!

o Asiqurati-vi ce trusa de scule este fixati bine in

[6] tnoicalie
Asigurali-vd intotdeauna cd trusa de scule fixatd cu cureaua. r

Setul pentru repararea penelor*

Setul pentru repararea penelor este prevezut pentru repararea micilor
defecJiuni ale pneurilor. Setul contine un compresor, un recipient cu

substanta de vulcanizare, manual de utilizare gi accesorii.

Repararea cu setul pentru repararea penelor nu inlocuiegte repararea
profesioniste a anvelopei; el servegte numai pentru deplasarea pand la

primul atelier service. Repararea poate fi executatd pe loc. Cititi
instructiunile de utilizare.

Setul pentru repararea penelor se gesegte in portbagaj. r

Roata de rezervd

Fig.205 Portbagajul:
Roata de rezerva

Roata de rezervd este situatd sub podeaua portbagajului gi este fixatd cu
un gurub special = fig. 205.

inainte de demontarea rolii de rezervd trebuie sd indepdrtaji cuta cu trusa
de scule + pagina 274, fig.2O4.

Este importantd verificarea presiunii aerului din roata de rezervd (de

preferat la verificarea presiunii din celelalte pneuri - vezi plScuta de pe

clapeta rezervorului - pagina 265), pentru ca roata de rezervd sd fie
intoideauna pregdtitd pentru utilizare.

Roata de urgenle
Dacii autovehiculul dvs. este echipat cu o roatd de rezervd, recunoagteti
acest lucru dupd pldcula de avertizare de pejanta rolii de rezervd.

La deplasarea cu roata de urgenld, respectati urmdtoarele indicalii:

o Dupd montarea rotii, autocolantul de avertizare nu trebuie acoperit (de
ex. de capacul ro!ii).

T ,,,,,, ,,,'



e Nu vd deplasali cu o vitezd mai mare de 80 km/h - pericol de accident!
Evitati accelerdrile puternice, frandrile brugte gi virajele strdnse.

. Presiunea din pneul rolii de rezervd este cea standard. Roata de
urgente R 1B trebuie sd prezinte o presiune de 420 kPa (4,2bar)l

. Utilizati aceastd roatd de rezervd numai pentru deplasarea pand la
primul dealer autorizat, deoarece nu este conceputd pentru utilizare
permanentd.

. Pe janta rolii de urgen!6 R 1 I nu se pot monta anvelope de iarnd sau
de var5. r

inlocuirea rotii

Pregitirea

inainte de inlocuirea propriu-zisd a rotii, trebuie efectuate
anumite lucrdri pregdtitoare:

- Parcali autovehiculul cat mai departe de trafic. Locul trebuie
sd fie orizontal.

- Toli pasagerii trebuie sa coboare. in timpul inlocuirii rolii,
pasagerii nu trebuie sd se afle pe stradd.

- Aclionali frina de stalionare.

- Selectali treapta intdi de vitezi (cutie de viteze mecanicd),
respectiv introduceli selectorul de viteze in pozifia P (cutie
de viteze automatd).

- Dacd tractati o remorcd, decuplali-o.

- Scoateli trusa de scule + pagina274 gi roata de rezervd
> pagina 275 din portbagaj.

@ ntenliet
Dacd efectuali schimbarea ro,tii pe o suprafa!5 inclinatd, blocali roata de
vis-a-vis celei pe care trebuie sd o inlocuili, cu o piatrd sau cu alt obiect,
pentru a imobiliza autovehiculul.

ffi tnoicalie
ReSpectali prevederile legale. r

i.tnlocutrea roTrr

Efectuali inlocuirea rolii pe o suprafald cAt mai pland posibil.

- Scoateli capacul de roatd* = pagina 278 sau capacele

= pagina 278.

- La jantele din metal ugor, scoateli ornamentele de roatd

= pagina279.

A rrenTrer
o daci vi aflali in mijlocul traficului, pornili instalalia de averti-
zare avarie 9i agezali la o distan!6 corespunzdtoare triunghiul
reflectorizant - respectali legislalia rutieri. Astfel vi protejali nu
numai pe dumneavoastrd, ci 9i pe ceilalli participanli la trafic.
. Nu pornili motorul cend autovehiculul este ridicat - pericol de
accidentare!



in caz de

SlSbili guruburile rolii + pagina 279.

Ridicali autovehiculul numai atAt cAt este necesar ca roata
care trebuie inlocuitd sd nu mai atingd solul + pagina 280.

Degurubali guruburile gi agezali-le pe o suprafale curatd
(lavetd, h6rtie 9.a.).

Scoateli roata.

Montali roata de rezervd 9i ingurubali guruburile ugor.

Cobo16!i autovehiculul.

StrAngeli guruburile cu cheia de roatd in cruce > pagina 279.

Montali capacul de roatd/ornamentul de roatd sau capacele
guruburilor.

- Verificali c6t mai repede presiunea din roata de rezervd
montatd.

- Verificati momentul de str6ngere al guruburilor rolii cu o
cheie dinamometricd, c6t mai curAnd posibil. Jantele din ofel

9i din metal ugor trebuie strdnse cu un moment de str6ngere
de 120 Nm.

- Reparali cAt mai repede pneul defect.

/i\ nrenTler
situalia in care echipafi autovehiculul cu alte pneuri decdt cele

din fabricatie, este important si citili indicatiile de la = pagina 267,
,,Pneuri, respectiv roti noi".

r--'\
[-!J Indicatie
o Dacd observali, la schimbarea rofii, cd guruburile sunt ruginite,
acestea trebuie inlocuite inainte de verificarea momentului de strdngere.

. Pane la verificarea momentului de strangere a guruburilor, deplasali-
vd cu atentie gi cu vitezd redusd. r

t

B tnoicalie
o Toate guruburile de roate trebuie sd fie curate gi sd se ingurubeze ugor.

. Nu le gresali in nici un fel,

. Atentie la montarea pneurilor cu sens unic de rotalie = pagina 264. r

Lucrdri ulterioare

Dupd inlocuirea rolii, efectuali urmdtoarele operaliuni.

- Depozitali 9i fixali roata defectd in locagul rolii de rezervd

- Ageza{i trusa de scule la locul ei.



Capacul de roatd*

Fig.206 Demontarea
capacului de roate

Desprinderea

- Agdlali mAnerul de s6rmd din trusa de scule de marginea mai
groasd a capacului.

- Introduceli cheia de roatd prin mdner, sprijinili cheia de roatd

9i trageli capacul > fig. 206.

Montare

- Apdsali capacul pe jantd, mai intdi in zona ventilului. Apoi
apdsali capacul pe jantd, incAt sd se fixeze pe intreaga
circumferintd.

/A
\i,/ Atenfie!
. Apesali cu mdna, nu loviti cu pumnul capacul ro,tii! Din cauza loviturilor
puternice, mai ales in locurile in care capacul nu s-a fixat pe jantd,

elementele de ghidare gi de centrare a capacului rotii se pot deteriora.

o inainte de montarea capacului de roate pe ojanta de olel, a cerui
fixare se realizeazd cu un gurub antifurt, asigurali-vd cd gurubul antifurt se
gdsegte in orificiul din zona ventilului = pagina 28l, ,,$uruburile
antifurt"". r

$uruburile de roatd cu capac*

Fig.207 Scoaterea
capacului

Desprinderea

- Introduceli brida din material plastic pe capacul gurubului,
p6nd cdnd interiorul bridei se sprijind pe capac ai trageli
caoacur.



Montare

- Introduceli capacul pe gurub p6nd la limitd.

Capacele se gdsesc in locagul din portbagaj. r

Ornamentele de roati*

Desprinderea

- Demontali cu atenlie ornamentul, cu ajutorul carligului
> fig. 208. r

in caz de

Desfacerea gi str6ngerea guruburilor rotii

lnainte de a ridica autovehiculul, slabi{iguruburile.

Fig.209 Inlocuirea
rotii: Slibirea prezoa-
nelor de roati

Slibirea prezoanelor de roati

- impingeli cheia de roatd p6nd la capdt, pe prezon 11).

- Prindeli cu m6na capdtul cheii gi rotili gurubul cca. o rotire
spre st6nga > fig. 209.

Str6ngerea prezoanelor de roate

- impingeli cheia de roatd p6nd la capdt, pe prezon 11).

- Prindeli cheia de capdt, 9i rotili prezonul spre dreapta, pdnd
se fixeazd.

Fig.208 Scoaterea
ornamentului de roati
la jantele din metal
u9or

11) Pentru slabirea gi strangerea guruburilor de siguranld folosili adaptorul corespun-
zdtor + pagina 281.



A rrenler
Sldbili pulin guruburile (o rotire), inainte de a ridica autovehiculul
pe cric - pericol de accident!

fiH tnuicalie
Dacd gurubul nu se poate desface, puteli apdsa cu atentie 9i cu piciorul
pe capetul cheii de roatd. Pentru aceasta sprijinili-vd de autovehicul
pentru a nu v6 dezechilibra. r

Ridicarea autovehiculului

Pentru a putea demonta roata, autovehiculul trebuie
ridicat cu cricul.

Introduceli cricul sub punctul de fixare gi ridicafi-l pdnd c6nd
gheara se gdsegte chiar sub nervura verticald a pragului.

Poziliona{i cricul astfel inc6t gheara sd cuprindd nervura
pragului @ iar suportul @ al cricului sd fie agezat plan pe sol.

Rotili manivela cricului pAnd c6nd roata se ridicd de la sol.

Amplasarea cricului pe un sol instabil poate avea ca urmare alunecarea
autovehiculului de pe cric. De aceea, cricul trebuie sprijinit pe sol tare,
respectiv folosili o placd mare gi stabila. Dacd suprafala este alunecoase
ca de ex. dale, trebuie sd folositi un suport care sd nu alunece (de ex.
covorag de cauciuc).

Fig.210 inlocuirea
rolii: Puncte pentru
fixarea cricului

Pentru ridicarea autovehiculului cduta{i punctul de fixare a
cricului cel mai apropiat de roata defectd > fig. 210. Punctul

torul in caz de pani

pentru fixarea cricului se gdsegte direct sub crestitura din
Crestdtura se poate observa numai cu usa deschisd.

A nreulsr
. Ridicafi autovehiculul numai dupd ce ali inchis toate ugile -
pericol de accidentare!
o impiedicati alunecarea piciorului cricului, luand misurile core-
spunzdtoare - pericol de accidentare!
. Dace nu montati cricul in locurile stabilite, acest lucru poate
duce la deteriorarea autovehiculului. De asemenea, dacd cricul nu
se sprijini pe o bazd solidi, poate aluneca de sub magini - pericol
de accidentarel
o in cazul in care trebuie si lucrati sub magind, sprijinili autovehi-
culul cu elemente de suslinere corespunzitoare - pericol de
accidentare! r



$uruburile antifurt*

Pentru desfacerea guruburilor antifurt, este nevoie de un
adaptor special.

- Verificali momentul de strdngere cu o cheie dinamomet-
ricd, c6t mai curdnd posibil. Jantele din olel gi din metal ugor
trebuie stranse cu un moment de strdngere de 120 Nm.

La autovehiculele cu guruburi de siguran_td (fiecare roate cu cate un
gurub) acestea se pot desface sau strdnge numai cu adaptorul livrat.

Este bine se vd notati numerul aflat pe capitul adaptorului sau pe cel al

gurubului de siguranld. Cu ajutorul acestui cod puteli obline un adaptor
identic, de la o unitate Skoda

Ve recomandem sA ave,ti tot timpul in autovehicul adaptorul pentru
guruburi. El trebuie depozitat impreund cu celelalte scule.

@ ntenliel
Dacd gurubul de siguranld a fost strdns prea tare, se deterioreazd atdt
gurubul, cAt 9i adaptorul.

f!-.)
IQ I 1n6;61;"
$uruburi antifurt puteti procura de la unitelile Skoda. r

Ajutorul la pornire

Pregdtire

Dace motorul nu pornegte, deoarece baieria autovehiculului este descdr-
catd, pute,tifolosi bateria altui autovehicul. Pentru aceasta ave{i nevoie de
un cablu auxiliar.

Fig. 211 $urub de
siguranla cu adaptor

Scoateli capacul/ornamentul rolii de pe jantd sau capacul de
pe gurubul de siguranld.

Introduceli adaptorul @ cu partea zimlatd p6nd la limitd pe
interiorulzimlat al gurubului de siguranld @, astfel incdt sd se
mai vadd numai partea hexagonald ='fi7.211 .

impingeti cheia de roatd pdnd la capdt, pe adaptor @.

Desfaceli sau strdngeli gurubul = pagina279.

Dupd scoaterea adaptorului montati capacul/ornamentul de
roatd, resp. introduceli capacul pe gurubul de siguranld.



I in caz de

Ambele baterii trebuie sd aibd o tensiune nominald de 12 Volli. Capaci-
tatea (Ah) bateriei de la care se ia curent nu trebuie sd fie cu mult sub
capacitatea bateriei descdrcate.

Cablul auxiliar

Utilizali numai cabluri auxiliare de diametre suficient de mari 9i cu clegti
izolali. Respectati indicaliile producdtorului.

Cablul pentru borna plus este rogu, in majoritatea cazurilor.

Cablul pentru borna minus este negru, in majoritatea cazurilor.

lT-)
lt I lndicatie
. Intre cele doud autovehicule nu trebuie se existe contact. altfel se oot
produce descdrceri de curent chiar de la conectarea bornei plus.

. Bateria desc6rcatd trebuie sd fie conectatd coresounzdtor.

o inchideti telefonul sau respectati instrucfiunile telefonului pentru
duEdoLd JttudLlE,

. Va recomanddm sd procurati cablul auxiliar de la unitetile Skoda sau
din magazinele care comercializeazd baterii de marcd. r

Conectali cablul auxiliar neap6rat in ordinea urmdtoare:

Conectarea polului plus

- Prindeli uncapdtlapolul plus@= fig. 212a| bateriei descdr-
cate @.

- Prindeli celdlalt capdt la polul plus @ al bateriei care furni-
zeaze curent @.

Conectarea polului minus gi a blocului motor

- Prindeli un capdt la polul minus @ al bateriei carc fu.nizeazd
curent €,).

- Conectali celelalt capdt @ la o pies6 metalica masivd legate
de blocul motor, sau de blocul motor.

Pornirea motorului

Fig.212 Executarea
pornirii cu ajutorul
bateriei altui autove-
hicul: A - bateria
descercati, B -bateria
furnizoare de curent

,A nrenTrer
. O baterie descircati poate si inghete la temperaturi de 0'C.
Dace bateria a inghelat nu realizali ajutorul la pornire - pericol de
explozie!
. La efectuarea lucririlor in compartimentul motor, luali in consi-
derare indicatiile de avertizare + paqina 249,

AW
@



in caz de

Pornirea motorului

- Pornili motorul autovehiculului furnizor de curent 9i lSsafi-l sd
meargd in gol.

- Acum pornili motorul autovehiculului cu bateria descdrcatd.

- Dacd motorul nu pornegte imediat, menlineli cheia pe pozilie
10 sec. gi reluali procedura dupd cca. o jumdtate de minut.

- Deconectati cablul auxiliar in ordine inversi.

Tractarea gi remorcarea

Generalitdti

La folosirea unui cablu de tractare, respectati urmdtoarele
indicalii:

Conducitorul autovehiculului care tracteazd

- Pornili deplasarea numai cdnd cablul este perfect intins.

- Ambreiali ugor gi accelerali cu atenlie.

Gonduc6torul autovehiculului remorcat

- Puneli contactul pentru a nu se bloca volanul 9i pentru ca
luminile de semnalizare, claxonul gi instala{ia de spdlare
geamuri sd funclioneze.

- Scoateli magina din vitezd, respectiv selectali pozilia N (cutie
de viteze automatd).

- Luali in considerare faptul cd servofrAna gi servodireclia
funclioneazd numai cu motorul pornit. C6nd motorul este
oprit, trebuie sd apisali pedala de fr6nd cu o forld mai mare 9i
sd depune{i mai mult efort la manevrarea volanului.

- Aveli grijd la cablul de remorcare: acesta trebuie sd fie mereu
intins.

Cablul/bara de remorcare

Cel mai sigur este sa utilizali bara de tractare. in cazul in care nu aveti la

dispozitie o bard de tractare, puteJi folosi qi un cablu.

A rrenler
o Pd4ile neizolate ale clegtilor nu trebuie atinse. Cablul conectat
la polul plus al bateriei nu trebuie sd intre in contact cu pe4i ale
autovehiculului bune conducitoare de curent - pericol de scurtcir-
cuitare!
. Nu cuplali cablul la polul minus al bateriei descircate. Din
cauza formirii de scdntei la pornirea motorului, gazul explozibil
eliminat de baterie se poate aprinde.
. Aqezali cablul in aga fel incet sd nu fie prins de piesele mobile
ale autovehiculului.
. Nu va aplecali deasupra bateriei - pericol de accident!
. $uruburile de inchidere a bateriei trebuie si fie bine stranse.
. Nu tineti in apropierea bateriei surse de foc (lumina aprinsd,

aprinse) - de exolozie! I



Cablul trebuie sd fie elastic, pentru a se proteja ambele autovehicule.
Folosili numai cabluri din fibre sintetice sau cabluri din material elastic
asemdndtor.

Cablul de tractare trebuie prins numai in inelele de tractare prevdzute
pentru aceasta = pagina 284, ,,lnelul de tractare din fa!d", respectiv
+ pagina 285, ,,lnelul de remorcare din soate,,.

Stilul de conducere
Tractarea necesite o anumitd experien,td. Ambii conducietori ai celor doud
magini trebuie sd fie familiarizali cu procedura. Conducdtorii auto fard
experienle nu trebuie nici sa tracteze, nici sd fie tractali.

Atentie! Asupra autovehiculului nu trebuie exercitate solicitdri suplimen-
tare din alte p6(i. La executarea manevrelorde remorcare in afara caro-
sabilului, existd intotdeauna pericolul suprasolicitdrii echipamentelor de
fixare.

/i
\i,, Atentie!
in cazul in care autovehiculul prezintd o defectiune la cutia de viteze gi a
pierdut uleiul, autovehiculul poate fi tractat doar cu rolile motoare ridicate
sau pe un transporter special, respectiv intr-o remorcd.

r--)
Lu lnaicalie
. La tractarea resp. remorcarea autovehiculului respectali legisla{ia in
vigoare, respectiv prevederile referitoare la mijloacele de semnalizare.
o Cablul de tractare nu trebuie s6 fie rdsucit, deoarece in anumtte
conditii s-ar putea deguruba inelul de remorcare din fatd. I

Inelul de tractare din fafi

lnelul de remorcare se aflA in cutia trusei de scule.

Fig. 213 Bara de
protectie fati: Grilajul
protector

Fig.214 Bara de
protectie fate:
Montarea inelului de
rem orcare

Demontali cu atentie grilajul



Ajutorutincazdepand lfi

Apdsali simultan cu mana partea de sus a grilajului gijos, in
apropiere de numdrul de inmatriculare, 9i trageli in sensul
s6gelii = pagina 2B4,fig.213.

ingurubali inelul cu m6na inspre stanga + pagina 284,
fig.214 gi str6ngeli cu cheia de roatd (introduceli cheia prin

inel).

Dupd scoaterea inelului de remorcare, montali grilajul la loc.

Acesta trebuie sd se fixeze bine. r

Inelul de remorcare din spate

Fig.2l5 Bara de
proteclie din spate:
Demontarea capacului

Fig. 216 Bara de
protec!ie din spate:
Montarea inelului de
remorcare

Scoateli capacul din bara de proteclie = fig.215.

ingurubali inelul cu mAna inspre stdnga > fig. 216 9i strAngeli
cu cheia de roatd (introduceli cheia prin inel).

Dupd scoaterea inelului de remorcare, montali capacul la loc.

Caoacul trebuie sd se fixeze bine. r

Remorcarea

Dacd motorul nu pornegte, vi recomandim sd nu remorcali
autovehiculul. incercali sd porniti motorul cu ajutorul bateriei altui
autovehicul > pagina 281 sau solicitali serviciile SERVICE-
Mobil.



Dacd autovehiculul trebuie remorcat:

- Selectali viteza a 2-a sau a 3-a, c6nd autovehiculul
sta!ioneazd.

- Aclionati pedala de ambreiaj gi menlineli-o apdsat6.

- Punefi contactul.

- Cdnd ambele autovehicule se afld in migcare ridicali piciorul
ugor de pe ambreiaj.

- Dupd ce motorul a pornit, aclionali pedala de ambreiaj pdnd
la limitd gi scoateli din vitezd.

Autovehiculele cu cutie de viteze automati nu oot fi remorcate din
motive tehnice.

A nrenler
La remorcare existi un risc ridicat de accidentare, de ex. prin
lovirea autovehiculului care tracteazd.

@ atenliet
La autovehiculele cu catalizator. nu este oermisd tractarea autovehiculului
pentru pornire pe o distanld mai mare de 50 m. Carburantul nears poate
ajunge in catalizator gi il poate deteriora. I

Remorcarea la autovehiculele echipate cu cutie de
viteze mecanice

Autovehiculul poate fi remorcat cu un cablu/bard de remorcare, sau cu

rolile din fatd/spate ridicate. Viteza maximd de deplasare trebuie sd fie de
50 km/h. I

Remorcarea la autovehiculele echipate cu cutie de
viteze automate

Luali in considerare indicatiile = pagina 283.

Autovehiculul ooate fi remorcat normal cu o bard/cablu de remorcare.
Luati in considerare indicatiile:

. Selectati pozilia N a selectorului de viteze.

. Viteza maximi de deplasare trebuie s6 fie de 50 km/h.

. Distanta maximd de deplasare trebuie s6 fie de 50 km. Cdnd motorul
nu functioneaze, nu funclioneazd nici pompa de ulei, astfel cutia de viteze
nu este lubrifiat6 indeajuns la viteze ridicate gi pe distanle mari.

@ atenliet
C6nd tractali autovehiculul cu un transporter special, el poate fi trans-
portat numai cu rotile din fald ridicate. Dacd este tractat cu rolile din spate
ridicate, se defecteazd cutia de viteze automatd! (Nu este valabil pentru

cutia de viteze automate DSG).

fil:l lnaicalte
Dacd nu este posibilS o remorcare normale, sau daca remorcarea trebuie
fdcutd pe o distante mai mare de 50 km, autovehiculul trebuie remorcat
pe un transporter sau o remorcd speciala. I

Luali in considerare indicaliile > pagina 283.



Sigurantele gi ldmpile cu incandescenti ;

Siguranlele gi ldmpile cu incandescenfi

Siguranfele electrice

Inlocuirea siguranlelor

Sig u ra nle le a rse tre bu ie i n locu ite.

Fig.217 Capacul
suportului de
siguranle: Tabloul de
bord, lateral

Fiecare circuit de curent este asigurat cu siguranle fuzibile.
Siguran{ele se gdsesc in partea stAngd a tabloului de bord, sub
un capac ai in partea stAngd a compartimentului motorului.

- Luali contactul motor gi deconectali consumatorul respectiv.

- indepartali capacul de siguran!6 de pe lateralul tabloului de
bord cu ajutorul unei gurubelnile = fig. 217 , resp. capacul
cutiei cu siguranle din compartimentul motorului

= pagina 2BB.

ldentifica{i siguranla consumatorului in cauzd .,> pagina292,
,,Dispunerea siguranlelor in tabloul de bord", > pagina 289,
,,Dispunerea siguranlelor in compartimentul motor - Varianta
1" sau > pagina 291, ,,Dispunerea siguranlelor in comparti-
mentul motor - Varianta 2"

Scoateli din suport agrafa din material plastic, prindeli-o de
siguranla care credeli cd este arsd 9i scoateli siguranta afard.

Siguranlele arse se pot recunoagte dupd firele metalice topite.
inlocuili siguranla defectd cu o siguranld noud cu aceeagi
cifrd amoericd.

Ageza{i din nou capacul cutiei de sigurante.

Vd recomanddm sd aveli intotdeauna in autovehicul cutiula cu siguranJe
de schimb livratd odatd cu autovehiculul. Siourante de schimb 12) se
gdsesc in unitetile Skoda.

Culorile siguranlelor

Culoarea Intensitate maximd in amperi

maro deschis

maro

rogu

albastru

galben

5

7,5

10

15

20

l2) in anumite tdri, sigurantele de schimb fac parte din echiparea autovehiculului la
livrare.

.:,::=,
,..tt:?.2

a.:.4--aa:.-
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A\l./ Atenlie!
. Nu ,,reparati" siguranlele gi nici nu le inlocuifi cu unele mai puternice -
pericol de incendiu! in plus, pot apdrea defecliuni in alte locuri ale
instalatiei electrice.

. Dacd o siguranld se arde dupd o perioadd scurtd de timp, instalatia
electrica trebuie verificatd cdt mai urgent posibil la un dealer autorizat. I

Gapacul cutiei de sigurante din compartimentul
motorului

Cutia cu sigurante din compaftimentul motorului exista in
doud variante diferite. De care varian6 dispune autovehi-
cu I u I d u m ne avoa$rA, stab ilili d u pa desch iderea ca pacul ui
cutiei, in funclie de dispunerea siguranlelor.

Fig.218 Capaculcutiei
de siguranle din
compartimentul
motorului

La anumite modele, inainte de demontarea capacului cutiei cu
siguranle trebuie sd se demonteze bateria = pagina 258.

Demontarea capacului cutiei cu siguranle

- Deplasali mAnerul de siguranld @ = tig. 218 pinit la limitd,
in spatele mdnerului de siguranld apare simbolul p; scoateti
ca0acul.

Culoarea

alb

verde

portocaliu

ro9u

Intensitate maximi in amperi

25

40

50



Montarea capacului cutiei cu siguranle

- Agezali capacul cu atenlie pe cutia de siguranle gi impinge[i
m6nerul de siguranld @ p6ne la limitd - in spatele m6nerului,
apare simbolul B.

/n\7 Atentie!
o La deschiderea gi inchiderea capacului cutiei de siguranle, el trebuie
apdsat pe cutie in petile laterale, altfel se pot produce defectiuni la meca-
nismul de asigurare.

. Agezali capacul cutiei cu siguranle din compartimentul motor, cu
atentie sporitd. Dacd nu agezali corect capacul, poate pdtrunde apd in
cutia cu sigurante, producAnd defecliuni majore! r

Dispunerea sigurantelor in compartimentul motor -

Varianta 1

Fig.219 Prezentare
schematicA a cutiei cu
sigurante din comparti-
mentul motorului - Vari-
anta 1

, . .':: , : r

Unii consumatori fac oate din dotarea standard a autovehiculului sau se
livreazd sub formd de echipamente, numai la anumite modele.

Nr, Consumator

F1 Pomoa ABS 30

FZ Supapa ABS il 30

F3 Aparatul de comandd pentru funcliile confort 20

F4 Conducfia :: ,,.. ,;,;,5., ,

F5 Claxon 15

FG Supapa pentru dozarea carburantului , :15

F7 Nealocat

F8 Nealocat

F9 Filtru cu cdrbuni activi, Supapd pentru circuitul 10
gezelor de evacuare

F10 Pompa sistemului de diagnosticare a scurgerilor l0
F11 Sonda Lambda din fala catalizatorului, comandd

motor

F12 Sonda Lambda din spatele catalizatorului 10

F13 Aparatul de comandd pentru cutia de viteze auto- 15
matd

F14 Nealocat 
i

F15 Pompa lichidului de rdcire 10

F16 Maneta de aclionare a gtergdtoarelor gi a lumini- 5
lor de semnalizare

Tabloul de instrumente

Amplificator audio (Soundsystem)

Radioul

F17

F18

F19

.=2 ,

5

30

15

t;;:=



Ni,

F21 Nealocat

iffi l 
c.6i@*,riilNlli.' -. tt :,:',, ;i\ffi i I 

,., 

" 
1, ;',

F23 Aparatul de comanda motor

iffiia&etel9i,iN$,qry:$1 t',:
F25 Nealocat

ri"p::"ii$f1iiitfig',',:,itii,,.'1:::",1t'-,."'iZl

F27 Nealocat

iiffi1 ao"*t,r;$\ffiii4a+or"i,iiil$liiiii,.:,,,:,, :

F29 Comanda migcdrii pompei lichidului de rdcire

F31 $tergdtoarele de parbriz

liNMlll'r'r*ao"at-,lilNiNi\llll,,,.''.,.,,',,',.lllilllNii

F33 Nealocat

'.:.'PW:,

F35

lt.WRii
F37

.uW,qr'

F39

rao,,.y9,a19tt1,iliiili,,.,,,=,,,.,,,.',iiilliii,...,r,t.;r.',,:iiii,lliit.,,r,:zrr,l,
F47 Aparatul de comande central, farul principal 40

stdnga

',ery:.::@;;,,tii',,;;:::;:=22,,:.,..::\iiii-1:,a,::=aa.t:.
F51 Nealocat

F52 Pdsu pentru alimentarea

F53 AccesoriiEchioamente

ii*u:,, iii)i,iil.=.,::t=:?' ::'Lilti)t):::4jj;z;ii,ii'iii;:l:j?lsl,;:; .
a) Pentru a nu solicita inutil bateria la pornirea motorului, consumatorii acestei borne

vor fi demnectati automat.

', 
rul\i\l\lii' '. ,:.

10

,,,tiriliiiiii'f 
',.::

:

wqatoeaqg$ffii,
Nealocat

I

ConsumAtor

Comutator pedald de ambreiaj, intrerupator



Dispunerea siguranfelor in compartimentul motor -
Varianta 2

Fig.220 Prezentare
schematici a cutiei cu
siguranle din comparti-
mentul motorului - Vari-
anta 2

Unii consumatori fac oate din dotarea standard a autovehiculului sau se
livreazd sub formd de echipamente, numai la anumite modeie.

Nr. Consumator Amperi

Fl Aparatul de comandd pentru func,tiile confort 20

F2 Maneta de aclionare a gtefgatoarelor gi a lumin! 5
lor de semnalizare

F3 Conduclia

F4 SupapaABS

F5 Aparatul de comandd pentru cutia de viteze auto-
matd

F6 Tabloul de instrumente

F7 Nealocat

Fg Telefonul 5

F10 Comand6 motor, releu principal 5

F11 Aparat de comande pentru incdlzirea suplimen- 20

F12 Aparatul decomandd Bentru CAN-BUS

F13 Aparatul de comande motor

F14 Contactul motot

F15 Sonda Lambda, senzor NO", releul pompei de

carburant

F16 PompaABS

F17 Claxon

F18 Amplificator pentru procesorul digital de sunei

F19 $tergdtoarele de parbriz

F20 Nealocat

F21 Sonda Lambda

F22 Comutator pedald de ambreiaj, intrerupdtor
pedald frdnd

F23 Pompa de aer secundard
Debitmetru de aer
Pompa de presiune a carburantului

F24 Filtru cu cdrbuni activi, Supapd pentru circuitul
gezelor de evacuare

F25 Instalalia de iluminare dreapta

F26 lnstalalia de iluminare st€nga

Nr.

F8

Gonsumator

Radioul

Arfiper.i

15

5

25t30

20

15

30

15

30

30

R

15

3

5

30

15

5

5

10

15

10

40

4A

l:.;;t



limpile cu inca

Nr. Consumator

F27 Pomoa de aer secundard
Preincdlzirea

F28 Alimentarea cu curent borna 15, demaror

F29 Alimentarea cu curent borna 30

F30 g61n6;a)

Nr. Gonsumator

1 Contactul pentru diagnoza

2 Aparat comandd pentru ABS, ESP

3 Airbag

4 incSlzire, climatizare, lempi mar$arier

Amperi

40
50

40

50

4ar

Amperi

10

5

5

7,5

10

5

a) Pentru a nu solicita inutil bateria la oornirea motorului. consumatorii acestei borne
vor fi deconectati automat.

Dispunerea siguranlelor in tabloul de bord

Fig.221 Prezenlarc
schematici a cutiei cu
sigurante din tabloul de
bord

Unii consumatori fac pate din dotarea standard a autovehiculului sau se
livreazd sub formd de echioamente. numai la anumite modele.

o Aparat de comandd pentru adaptarea poziliei
- farurilor 5

Tabloul de instrumente, aparat de comande pen-

6 tru transmisia automata, aparat de comandd pen- 5
tru servodirectia electromecanicd

7 Dispozitivul de adaptare pentru telefon 5

8 Dispozitivul de remorcare 5

Nealocat

Nealocat

Asistenla la parcare

Aparat de comandd pentru inchiderea centrali-
zate

Contactul pentru diagnozd, intrerupdtorul de
lumini, lampa de frdnd

Aparatul de comandd pentru cutia de viteze auto-
matd, blocarea selectorului de viteze

Aparatul de comandd central - luminile interioare

Climatronic

Nealocat

Asistenla la parcare

Nealocat

10

10

I
10

11

l1

13

14

15

IO

17

18

19



Sigurantele si ldmpile cu incandescentd t

Nr, Consumator

20 Sistemul de asistentd la pornirea fn rampd

21 Nealocat

22 RadiatorulClimatronic

23 Dispozitiv inchidere geamuri fala

24 Bricheta

25 incdlzirea lunetei, incdlzirea suplimentard

26 Priza din portbagaj

27 Releul pompei de carburant

28 Nealocat

Comanda motorului, incdlzirea orifrciului de aeri-
.J

stre a canerutut motorutul

30 Supapa de injeclie (motor diesel)

2.1 Pompa de depresiune
Comanda cuplajului Haldex (4x4)

32 Dispozitiv inchidere geamuri spate

33 Trapa/Plafonulglisantelectric

34 Nealocat

35 lnstalatia de avertizare antifurt

36 Instala,tia de curSlare a farurilor

37 incdlzirea scaunelor fatd

38 Nealocat

eo Aparatul de comandd pentru cutia de viteze auto-
mala

40 Radiatorul pentru incSlzire gi climatizare

Nr. Consumator

41 $tergdtorul de luneta

42 Pompa instalaliei de spdlare a parbrizului

43 Dispozitivul de remorcare

44 Dispozitivul de remorcare

45 Dispozitivul de remorcare

46 Duzele de spalare parbriz cu incdlzire

47 Releul pentru incdlzirea suplimentard

48 Nealocat

49 intrerupdtorul de lumind

Amperi

40

30

25

ZJ

2A

15

10

10

20
5

30

25

Amperi

15

15

15

20

15

c

5

5

5

20

30

20

Scaunele cu reglabile electricd sunt asigurate prin siguranle automate,
care dupd se activeazd automat la c6teva secunde dupd indepdrtarea
suprasarcinii. I

Limpile cu incandescente

Inlocuirea becurilor cu incandescentd

Inainte de inlocuirea unui bec, trebuie sd se stingd lumina respectivd.

Becurile defecte trebuie inlocuite cu becuri in buna stare, de aceeagi
capacitate. IndicaJiile necesare se gdsesc pe soclul becului sau pe bec.

inlocuirea c6torva becuri nu o pute{i efectua singur, este nevoie de un
specialist. Pentru inlocuirea becurilor, trebuie demontate alte componente
ale autovehiculului. Acest lucru este valabil mai ales pentru becurile cu
incandescenJd la care nu se poate ajunge decdt prin compartimentul
motor.

'l

40

l



De aceea vd recomandim sd va adresati unititilor Skoda sau sd solicita.ti

asistenti de specialitate.

Luali in considerare faptul ce zona motorului este o zond periculoasd

=) pagina 249.

Vd recomanddm sd avefi intotdeauna in autovehicul cutiula cu becuri de
schimb livratd odatd cu autovehiculul. Becuri de schimb se gdsesc la
unitdlile autorizate 13).

Setul de becuri este depozitat in cutia de la roata de rezerva.

Autovehiculele echipate cu faruri Xenon

La autovehiculele cu faruri Xenon, inlocuirea becurilor (lumina de int6l-
nire, stationare gi de drum) trebuie efectuati la o unitate autorizati.

Prezentarea becurilor cu incandescenti

Becul cu doue filamente al ldmpii de frdnd 9i
finale

Lumina de pozilie
N\Nft'4{$ffi

W3W

'ffi #.:l'u
Lumina de intdlnire

'uryd.\d!g@;:i1il',:;;,t;.-,,-;
Lumina de pozilie

ri*{,W{Nl$erqe reir:l{li{Ni,i
Farurile de ceat6

;v,,:G*N.ffi?2F qr Lampa de marsarier, lampa de fr6n6, lampa
finald Si lampa de cea!6

H7

2.
D1S

:iiiN
rll\ ,,lili :,-,!!'.,'iriil

W5W

iiil\\'wEiwiii$l
H8

13) in anumite ldri, becurile de schimb fac parte din echiparea autovehiculului la liv-
rare.

Lampa pentru margarier P21W

P21W

lluminarea interioard spate c10w



Aliele 
,r

Lampa din portbagaj

Lempile de avertizare din ugi

Lampa din torpedo i

Becul cu incande-
scenfd

W5W

c5w

Q3W

Demontarea farului principal

Pentru a inlocui becurile 16mpilor de pozilie,
trebuie sd se demonteze farul.

Fig.222 Demontarea
farului principal

int6lnire 9i drum,

Demontarea farul ui principal

- Luali contactul motor 9i deconectali toate luminile.

- Deschideli capota motorului + pagina 248.

- Degurubali piulila din plastic @ = fig.222.

- Trageli maneta de siguranld a farului pAnd la limitd in sensul
seselii@.

- intrerupeli alimentarea cu curent gi scoateli farul cu atenlie in
sensul sdgelii @.

Montarea se efectueazi prin respectarea operatiunilor in ordine inversd. )

@ atenliet
Nu prindeli becul cu m6na (chiar gi cea mai mice murddrie reduce
speranla de viate a becului). Folosili o lavetd curatd, un gervetel etc.

r'5-l
[0.] 1n6;s.11.
In acest manual de utilizare am descris modalitatea de inlocuire numai a
acelor becuri care nu prezinte complicaJii. inlocuirea celorlalte becuri cu
incandescente trebuie realizate la o unitate autorizatd. r

A arenTrer
. Lempile cu incandescenti H7 9i Hl sunt sub presiune gi pot
exploda - pericol de renirel
o La inlocuirea becurilor cu incandescente se recomande
purtarea mdnugilor gi a ochelarilor protectori.
o in cazul limpilor cu descircare in gaz'(lumind xenon) trebuie
sd se acorde o atentie deosebitA tensiunii inalte - pericol!



T-\
[.!J Indicatie
Vd recomandim, ca dupd montarea farului se efectuati o verificare a faru
rilor la o unitate autorizatd. I

Lumina de pozilie - fati

Fig.223 Demontarea
capacului luminii de
pozitie 9i de intalnire

Fig.224 Demontarea
becului luminii de
pozitie

Demontarea becului luminii de pozifie

- Luali contactul motor gi deconectati toate luminile.

- Demontali farul = pagina 295.

- Apdsafi m6nerul de sdrmd in sensul sdge{ii, intr-o parte gi
demontali capacul = fig. 223.

- Apdsali elementele de prindere in sensul sdgelii gi scoateti
soclul cu becul luminii de pozilie ='fig. 224.

- Scoateli becul defect din soclu 9i inlocui!i-|.

Montarea se efectueazd prin respectarea operaJiunilor in ordine inversd.

r--l
[-!J Indicatie
Vd recomanddm, ca dupd montarea farului se efectuati o verificare a faru-
rilor la o unitate autorizate. I



i ldmpile cu

Lumina de intAlnire - Demontali farul = pagina 295.

- Apdsali mdnerul de sArmd in sensul sagelii, intr-o parte 9i
demontali capacul = 1i9.225.

- Decuplali gtecdrul @ > tig. 226.

- Apdsali m6nerul de sdrmd @ inspre far gi apoi apdsali-l in
lateral.

- Scoateli becul @ 9i montali-l pe cel nou, astfel inc6t elemen-
tele de fixare ale soclului sd intre in orificiile din reflector.

Montarea se efectueazd prin respectarea operatiunilor in ordine inverse.

[E,no,""r'"
VA recomandem. ca duod montarea farului s6 efectuati o verificare a faru-
rilor la o unitate autorizate. r

Fig.225 Demontarea
capacului luminii de
pozifie qi de intalnire

Fig.226 Demontarea
becului luminii de intal-
n ire

Demontarea becului luminii de intAlnire

- Luali contactul motor gi deconectali toate luminile.

:: -:r



Lumina de drum - Demontali farul > pagina 295.

- Scoateli capacul de pe partea posterioard a farului ='fiq.227.

- Decuplati gtecdrul @.>tig.zza.

- Apdsali mdnerul de sdrmd @ inspre far 9i apoi apdsati-l in
lateral.

- Scoateli becul @ 9i montali-l pe cel nou, astfel inc6t elemen-
tele de fixare ale soclului sd intre in orificiile din reflector.

Montarea se efectueazd prin respectarea operaliunilor in ordine inversd.

ffiH lnoicalie
Vd recomandim. ca duoii montarea farului sd efectuati o verificare a faru-
rilor la o unitate autorizata. r

Fig.227 Capacul
protector al becului
luminii de drum

Fig.228 Demontarea
becului luminii de drum

Demontarea becului luminii de drum

- Luali contactul motor 9i deconectali toate luminile



le cu

Lumina de semnalizare fatd

Fig.229 Demontarea
becului cu incande-
scenti al luminii de
semnalizare din fald

Inlocuirea becului luminii de semnalizare fa!5

- Luali contactul motor gi deconectali toate luminile.

- Demontali farul > pagina 295.

- Rotili soclul in sensul sdgelii OPEN (deschis) 9i scoateli-l
impreund cu becul luminii de semnalizare = 1i9.229.

- Apdsali becul defect in soclu, rotifi-l spre stdnga 9i scoate!i-|.

- Schimbali becul 9i roti{i-l spre dreapta pdnd la limitd.

- Agezafi soclul cu becul nou in far gi asigurali-l prin rotire in
sensul sdgetii CLOSE (inchis) spre dreapta.

[El tnoicagie
Vd recomanddm, ca dupi montarea farului sd efectuati o verificare a faru-
rilor la o unitate autorizatd. I



cu Inca

Lampa din spate (Octavia) - Deblocali siguranla gi deschideli capacul suportului becului
> fig. 230.

- Apasali elementele de fixare in sensul sdgelii 9i scoateli
suportul cu becuri =>'fi1.231 .

- Apasali becul defect in soclu, rotili-l spre stdnga gi scoateli-|.

- Schimbafi becul 9i rotili-l spre dreapta pAnd la limitd.

- Agezali suportul astfel incdt elementele de prindere sd se
fixeze in carcasd.

- inchideli gi incuiali capacul suportului.

inlocuirea becului luminii finale

- Luali contactul motor 9i deconectali toate luminile.

* Deblocali siguranla 9i deschideli capacul suportului becului
> fig. 230.

- Scoateli becul defect (sdgeata @ resp. @ = fig. 231 ) din
carcasd 9i inlocui!i-l cu unul nou.

- inchideli gi incuia{i capacul suportului. r

Fig.230 Portbagajul:
Capacul suportului
becului

Fig.231 Demontarea
suportului becului

inlocuirea becului din suport

- Luali contactul motor gi deconectati toate luminile.



Lampa din spate (Combi)

Inlocuirea becului din suport

- Luali contactul motor gi deconectali toate luminile.

- Demonta[i capacul compartimentului lateral prin rotirea
elementelor in sensul sdge,tii + fi7.232.

- Scoate{i capacul suportului becului prin partea laterald a port-
bagajului.

- Scoateli becurile ldmpii (sdgeata O qi@;= fig. ZSs.

- Apasali elementul de fixare in sensul sdgelii 9i scoateti
suoortul cu becuri.

- Apdsali becul defect in soclu, rotili-l spre st6nga 9i scoateli-|.

- Schimbali becul gi rotili-l spre dreapta p6nd la limitd.

inlocuirea becului luminii finate

- Luafi contactul motor 9i deconectali toate luminile.

- Demontali capacul compartimentului lateral prin rotirea
elementelor in sensul sdgefii + fi7.232.

- Scoateli capacul suportului becului prin partea laterald a port-
bagajului.

- Scoateli becul defect (sdgeata @ resp. @> pagina 3OO,

fig. 231) din carcasd gi inlocuili-l cu unul nou.

- Montali capacul suportului becurilor gi inchideli
compartimentul. r

Fig.232 Portbagajul:
Compartimentul lateral

Fig.233 Demontarea
suportului becului



Gener

Datele tehnice

Generaliti!i

Datele de identificare

Fig.234 Placula cu
datele autovehiculului

Fig.235 Parbrizul:
Ultimele 11 cifre ale
numerului de identifi-
care

Plicuta cu datele autovehiculului
Eticheta cu datele autovehiculului + fig. 234 se gSsegte pe podeaua port-
bagajului gi in planul de service.

Pldcu!a con!ine urmdtoarele date:

@ Numdrul de identificare al autovehiculului

@ fiput autovehiculului

@ Seria cutiei de viteze, seria vopselei, seria dotdrilor interroare, capa-
citatea motorului, seria motorului

@ Descrierea pa(iald a autovehiculului

ililfl ililril fiilrillrlil tlil t]ltltilililtltl

clr llil[[ll]llil 
llil 
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Numirul de identificare al autovehiculului (VlN)

Numdrul de identificare al autovehiculului - VIN (nr. caroserie) se gdsegte
in compartimentul motorului, pe calota superioari a amortizorului din
dreapta. Acest numdr este trecut Si pe o pl6cu!6 in collul din stanga jos,
sub parbriz.

Pentru mirirea prote4iei antifurt, pe toate geamurile sunt menlionate ulti-
mele 11 caractere ale numdrului de identificare cu laser = pagina 303,
fig. 235.

Seria motorului
Seria motorului este trecutd pe blocul motor.

Pldcula tip (plicufa producdtorului)
Pldcuta fabricantului se gdsegte in zona inferioard a stalpului central din
stdnga.

Plicula de omologare
Plecuta de omologare se gdse$te pe partea interioari a capotei motorului,
l6ngd incuietoare. Autovehiculele pentru anumite ldri de export nu au
pldcula de omologare.

Eticheta de pe clapeta rezervorului
Eticheta se gdsegte pe partea interioard a clapetei rezervorului gi con{ine
urmetoarele informatii:

r tipurile de carburant recomandate,

. Merimea pneului,

. Valorile de presiune din pneuri

Em.
€?rEs Inqtcaue
. Datele tehnice ale autovehiculului se gesesc intr-un manual separat -
Date tehnice.

o Luati in considerare faptul cd datele din actele autovehiculului au
prioritate. r
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Index al cuvintelor cheie

A
ABS ... .......220

Lampadecontrol. ....38
Accesoriile .....271
Adaptareafarurilor. ......66
Addncimeaprofilului ....266
Airbag. .......'|92

Airbag-ulfrontal. ....194
Airbag-ul lateral . ....197
Airbag-ulpentrucap ..... .. 199
Declangare ......... 193
Dezactivarea .. ..... 2O1

Lampadecontrol. ....34
Airbag-ul lateral .. ..... 197

Airbag-ulpentrucap ... 199

Airbag-urilefrontale.... ....... 194

Ajutorul la pomire ......281.282
Alarma. .......53
Alimentarea ....246
Alternatorul

Lampa de control .

Antena de pe plafon

Anvelope

Tracliunea integralS

Aparatele de bord .

Aparatele de emisie

Aprinderea gi stingerea lum*&r

Asistarea la parcare

fa,tegi spate ........145
Asistenlalafr6nare .....220
Asistenla la parcare

spate . .....144
ASR... .......217

Lampadecontrol. ...........38
Auto-Check-Gontrol... .,......-.26
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Bateria. .......258
lncircarea .........261
inlocuire ....262
Utilizareapetimpdeiarnd .. ......... 260
Verificareaniveluluiacidului .......... 260

Benzina -......243
Biocarburantuf .. . .. .. . - 244

Blocarea electronicd a diferenlialului .... .. 216

BluetoothrM ....174
Bricheta ...... 106

n
Calculatorul .....18
Calcrilatorul debord. .....18
Cantitatea de lichid de rdcire

Lampadecontrol. ...........34
Capaaf deroatd .......278

Capaculportbagajului ...........49
fluminarea ...........71

Capotamotorului ...... ........248
Carburantul ....243

Benzina .....243
Carburantul bio . . . . - . .. . .. . .244
Carburantuldiesel . . -.......243
lndicatorulrezerveidecarburant ... . . 15

Catalizator .....224
Ceasul digital ...........17
Centura .......185
Centura de siguranli 185, 190

desprinderea . ... .. 190

Dispozitivuldetensionare ..... 190

lndicaliidesiguranld . .......187
punere . ....188
Reglareapeinellime ........ 189

Centurile de sigurantd

Curdfarea ..........242
Cheile.. ........41
Claxon. ........11
Claxonul luminos. .......68
Climatronic

Dezghelareageamurilor ......131
Gurile de ventilatie . . . . . . . . . . 133

Recirculareaaerului . ...... 132
Regfareatemperaturii ........132
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Climatronic (instalalia de climatizare automatd)
128

Cockpit

Prezentare generald

Comanda automatd a luminii

Compartimentele de depozitare

Compartimentul motorului

Indicatii de siguranld

Compatibilitatea cu mediul

Compatibilitatea cu mediul inconjurdtor . . .

Comutare

Comutarea manuald a vitezelor

Conservarea

Consumul de carburant

Economisirea de energie

Contactul

Contorul distan!ei parcurse

Controlul gazelor de egapament

Lampadecontrol . .......... 33

Cotieradinspate.. ......90
Cotierafald ....112
Cricul .. ...274,280
Curdlarea .....235
CutiaautomatedevitezeDSG ... ......'156
Cutia de viteze

mecanice ...142
Cutiadevitezeautomatd ....... 149

Kick-down .........152
Programul de urgenld , . .

Tiptronic

Cutia de viteze automatd DSG

Kick-down

Tiptronic

Cutia de viteze manuald

Cutie de viteze automatd

Deblocarea de urgenle a selectorului de
viteze . .

Cutie de viteze automatd DSG

Deblocarea de urgenld a selectorului de
viteze.. ...162

Carligelepentruhaine ...117

D

Dateledeidentificare ...303
Deblocarea de urgenld a selectorului de viteze

154

Deblocarea de urgen{d a selectorului de viteze
(DSG) . ...162

Deplasarea economicd ...
Deplasarea in strdindtate

Deschiderea pentru schiuri ... .. . 114

Deschidereaseparateaugilor ........... 45

Deschiderea ugii

Lampadecontrol. ....37
Descuierea .....45

Tefecomanda ...-,... 52

Deteriorareavopselei ...238

Diesel . .......243
Direclia

Sistemul deasistenldladireclie ...... 218

Direclia de deplasare

Lampadecontrol. ...........3'l
Display. .......-23
Display-uldeinformalii .......... 23

Dispozitivul automat de gtergere/spdlare . . . 74

Dispozitivuf deremorcare ....... 233

Dispozitivul de remorcare demontabil ... .. 233

Drspozitivul detensionare ... 190

Distanlaparcurse .......15
Duzecuincdlzire ........74
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Economisrreaenergieielectrice ......... 225

EDS ... .......216
Electronica motorului

Lampadecontrol. ....33
Efementelecromate ....238
ESP . .. .......215

Lampadecontrol. ....39
Evitarea producerii defecliunilor la autovehicul .

230

Explicalii ........8

11

OJ

107

249

229

225

142

142

ZJT

225
225

139

15

'159

160

142

154

Dezactivarea airbag-ului

Dezghelarea geamurilor

......-225

.......229

... 201

... 238. . 154,161
16? Dezghetarealunetei. ....72
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Farurile

Faruriledeceala .. ..........64
Instalatiadespelareafarurilor. ... .. ... 76

Faruriledeceald.. ......64
Lampadecontrol. ...........31

Filtrul diesel pentru impuritdti ..... ....... 32

F16na

Friina de stationare

FrAna de stationare

lluminarea

fald . .

spate . ......7O
lluminarea interiorului

spate . ......70
lluminarea interiorului autovehiculului ...... 69

AA

lnstalatiadepreincdlzire ........141
Lampadecontrol . ...........33

fnstafaliadespdlareafarurilor .....76
Instalatia de spdlare a geamurilor

Lampadecontrol . ...........35
lnstalaliadespdlarea parbrizului ........262
Instafaliadesupraveghere interioard ....... 54

InstalaliileautomatedespSlare .......... 236

Intervaleledeservice .....16
lsofix... .......212

I
I

inainteafiecdreideplasdri ..... . ..... 180

lncSlzirea ......119
DezgheJareageamurilor ......120
Guriledeventilalie ..........122
lncdlzireainstalionare .......134
Recircufareaaerului . ........'121

lnc6lzireafunetei . .......72
lncdlzireaoglinzilorlaterale . ......79
incdlzireascaunelordinfala . .....87
incircarea ......90
incdrcareabateriei. .....261

Lampadecontrol . ...........39
inchidereacentralizatd ........... 45

descuierea ..........47
incuierea .....47

inchidereageamurilor ........... 55

interioard

FrAnele

l't
Gazele de egapament

Lampadecontrol, ....33
Geamuri aclionate electric

Tasteledin ugaconduc6torului ........ 55

Geamurile ......55
deznhelare .. ... 238

Geamurile electrice

Comutatoarele din uga pasagerului din dreap-
tagidinugiledinspate .. .... 57

Defecliuniinfunclionare ...... 58

inchidereacentralizatd ........ 58

Grosimea pldculelor de frAnd

Lampadecontrol. ....35

II

lluminareaaparatelordebord . .... 66

lmobilizatorul

Lampadecontrol. ...........31
fmobifizatorulelectronic ....... 3'1,44

Lamoadecontrol. .,.........31
Indicatoarele ........... 13

Indicatoareledirecliei dedeplasare ... .. ... 68

Indicatorul intervalelordeservice . .. . .. .. . 16

Indicatorulmultifunclional ........ 18

Indicatorul rezerveidecarburant ... ... .. . . 15

Indicatorul temoeraturii lichidului de rdcire . . '14

Indicalii de siguranld
Compartimentulmotorului ....249

fneledeprindere ........92
Instalalia de avarie

Lamoadecontrol. ...,.......31
Instala.tiadeavertizare antifurt... ... .. ... . 53

lnstalaliadeavertizare avarie . ........... 67

fnstalaliadeclimatizare .........'123
Dezghelareageamurilor ...... 125

Guriledeventilatie .......... 127

Recircularea aerului .

Instalatia de frdnare

Lampa de control .

126
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218
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incuierea
inchiderea centralizate

Telecomanda

incuierea
inchiderea centralizata

incuierea 9i descuierea din interior

inlocuirea becurilor

inlocuirea lamelelor gtergdtoarelor

inlocuirearotii ....
inlocuirea siguran!elor

inlocuirea uleiului motor

intrelinerea autovehiculului

intrelinereacomponentelordin piele .....

IrJ

45 Ldmpilecuincandescentd .... ......... 293
47 Lampadecontrol. ..-.32
52 Ldmpiledecontrol .......29

Ldmoile de semnalizare

M

Mecanismuldesiguranl5 ........ 46

MediulinconjurAtor .... ........ 225

Memoriile pentru calculatorul de bord . .. .. . 18

Mentinerea geamurilor neaburite

Instalatia de climatizare . . .. 125

Motor pe benzind

Pornirea motorului

Motorul

Oprirea . .

pornirea

Motorul diesel

Pornireamotorului ...

Jantele. ......264
Joja ... ...... 252

L
Lamelele gtergetoarelor

inlocuirea lamelelor gtergdtoarelor . . 76

Lampa de avertrzare a centurii . . 188

Lampadecealddinspate . ...... 64

Lampadecontrol . .....221
Lampa interioard

Portbagajul ......... 71

Lanlurilepentruzipadd ........ 270

Lempile

inlocuirea ldmpilor cu incandescen{d . . 293

Lampadecontrol. ...- 31

Lichiduldefrdnd.. .....257
Lichidul derdcire.. .....254

Lampa de control .

Lichidul din rezervorul apei pentru spdlarea par-

brizului

Lampadecontrol. ....35
Lumina

Adaptareafarurilor ....66
Aprindereagistingerea ....... 62

automatd ....63
Ldmpiledecontrol ....29
Reglarea /acoperirea farurilor . . 230

Lumina de ceala din spate

Lampadecontrol. ....31
Luminadedrum .. . .62,68

Lampadecontrol. ....31
Luminadeintilnire.... ......... 62

Lampadecontrol. ....31
Luminadeparcare . .....68
Luminadepozitie. ......62
Luminadesemnalizare .......... 68

LuminaXenon .........293
Luneta

hcelzuea .... 72

Lustruirea ..... 237

140

141

140

..-....141

N

Nivelul lichidului de rdcire

Lampadecontrol. ....34
Numdrul gasiului . ......303

o
Oglindainterioard .... ..........78
Oglindapentrumachiaj. .........72
Oglinda retrovizoare

Oglindainierioard..... .......78
Ogfinzilelaterale. .......79
Oglinzile laterale cu reglareelectricd ...... 79

Oglinzile retrovizoare

Oglinzile laterale

47

48

293

76

276

287

254

235

241

79
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Oprireamotorului..... ......... 141

Ora... ........'17

D
T

Parasolarele ....72
Parcarea ....-.144
Pedalele .......90
Plasa de sigurantd

Combi.. ..... 94

Octavia. .....93
Pldculacudateleautovehiculului .... ... 303

Pldculatip .... 303

Pl6culele de frdnd

Lampadecontrol. .-..35
Pneuripentruiarnd.. ...269
Pneurile .......265
Pornireamotorului ......140

dupdgolirearezervorului ..... 141

Motorpebenzind ....140
Motorul diesel .......141

Portbagaj
lnelcrlcnrindcrc .....92

Portbagajul . . 49,90
C6rligdublu .........95
Cdrligdublurabatabil ......... 94

Portbagajuldepeplafon ........ 101

Portbagajul exterior. ....101
Pozitiacorectdinscaun ........ 181

Pozitiile selectorului de viteze 150, 157

Prezentare generalA

Cockpit. .....11
Prezentarea compartimentului motorului ... 251

Primii 1500km,... ....223
Programuf electronicdestabilitate . .. . . . .. 215

Programul electronic de stabilitate (ESP)

Lampadecontrol. ...........39
Protecliala remorcare ........... 55

Protecliapodelei . ......24O
Puncteledefixareacricului ...... 280

R
Reglarea/acoperireafarurilor .. --230
Reglarea automatd a scaunului conducdtorului .

83

Regfareaorei ... ........17
Reglareapeindllimeacenturii .......... 189

Reglareascaunelor ......81
efectric. .....82

Reglareascaunului .....181
Reglarea temperaturii

incSlzirea .......... 119

Reglareavolanului ......138
Remorca ..........231

lndicaliidefunclionare ....... 231

Remorcarea ....283
Rezerva de carburant

Lampadecontrol. ...........36
Rezervoruf apei pentru spdlarea parbrizului 262

Lampadecontrol. ... ...35

RoataderczeNA. ......275
Roata de urgente . ... .. .275

Rodajul . .......223
Ro!ile.. .,..-..264

lnfocuire ....276
Rezervd ....275

Ruloulparasolar...... ..........73

c
Saciideaer... ........192
Scaunele .......81
Scaunul pentrucopii ....208

lndicafiidesigurantd ...... -..204
lmpd(ireapegrupe .........208
pe locul pasagerului din dreapta . ...... 205
Sistemul ISOFIX . ....212
Utifizarea scaunelorpentru copii ......208

Schimbarea rotilorintreele .... .........266
SchimbdtoruldeCD-uri .........176
Scrumiera ......1O4
Sculele. .......274
Selectorul de viteze . 150, 157

Semnalizatoarele..... ..........68
Servodirecfia ..........221

Lampadecontrol . .....-.....33
Servofr6na .....219
Siguranla ......179
Siguranlacopiilor. ...-..2O4
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Siguranlapasivd. ......179
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Siguranla pentru copii

Siguran!ele

Simbolurile de avertizare

Sistemul airbag . .

Lampa de control .

Sistemul antiblocare

Sistemul antiblocare (ABS)

Lamoadecontrol . .......... 38

Sistemuldeasistentdladireclie ......... 218

Sistemul de asistenld la pornirea in rampd 221

Sistemul de control al tracliunii . . . 217

Sistemul de control al tracliunii (ASR)

Lampadecontrol - .......... 38

Sistemul denavigalie ....26
Sistemul de rdcire

completare

QY
$tergdtoareledeparbriz ......... 74

$tergerelaintervale .....74
$uruburilederoata ....,268
$uruburiledesigurantd ......... 281

TI

Tahometrul .. ... 15

Tastele din uga conducdtorului

Geamuriaclionateelectric. .... 55

Tasteleinchideriicentralizate ..... 48

Telecomanda . ...51
Sincronizarea ........53

Telefonul . 165

Telefonul mobil .. ..165, 175

BluetoothrM ........ 174

Temperatura

inexterior ....20
Temperaturaexterioard ......... 20

Temperatura lichidului de rdcire/Nivelul lichidului
de rdcire

Lampadecontrol. ....34
Tetierele .....-.86
Tiptronic ..-...149

Cutia de viteze automatd DSG . . . . . . . 160

Torpedoul

lluminarea ..........69
Tractarea .,.... 283

Tractarea gi remorcarea

Cutia de viteze automate , 155, 162

Tractareauneiremorci ......... 231

Transportareacopiilor . ......... 204

Transportarea copiilor in condilii de securitate
204

Trapa/plafonuldinsticlS ......... 59

Trapa/Plafonulglisant . .......... 59

Trapa/Plafonulglisantelectric -.... 59

Triunghiulreflectorizant ......... 273

Trusadeprim ajutor ....273
Trusadescule.. .,.....274
Turometrul ......14

tl

Uleiul .. .......251
Lampa de control . . 36

Uleiul demotor. .......251
Lampa de control . . 36

Uleiul motor

completare

inlocuire . .

inlocuire . .

verificare

Ugile

Siguranla pentru copii

Utilizarea confort .

Utilizarea pe timp de iarnd

Bateria .

Carburantul diesel . .

44

287

29

192
1A

220

Sistemul de stabilitate

Sistemul ISOFIX .

Spaliul pentru bagaje .

Spdlarea

sub presiune

Spdlarea autovehiculului

Spdlarea manuale

Stareaautovehiculului .

Suportul pentru beuturi

spate

256

215

212

49

236
z5I

235

250

zo

102

103

103

44

58

260
245

253
254
254
252

Suportul pentru bilelele
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Utilizarea pe timpul iernii

Dezghelareageamurilor . .... 238

t,Y
Ventilatorulpentru lichidulderdcire . ..... 2ffi
Ventilalia

Ventilafiainsta$onare ....... 1Y
Verificareaniveluluiuleiului . ..... 252
Viteza de croazieri .. ... 146

Vitezometrul ... . 15

Volanulmultifunclronal . ........ 163

Vopseaua .....238
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