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Dokumentation för fordonsöverlämnande

 

                   
 Fordonets identifieringsnummer (VIN)  
                   
 

       
 

         
 

  
                   
 Datum för fordonsöverlämnande  
                   
 

 
 


  


  
         

 
 
                  

 ŠKODA-partner
 
 
 
 
 
 
 Återförsäljarens stämpel och signatur
         
 Jag bekräftar härmed att det angivna fordonet inte hade några fel när jag

köpte det, och att jag har fått information om hur det används korrekt
samt om gällande garantivillkor.

 
 
 
 
 Kundens underskrift
                  

         
 Har fordonet en garantiförlängning?  
 Ja      

 Nej      

         
 Begränsning av ŠKODAs garantiförlängninga)   
         
 År:        
 

eller
      

       
 km:        
 eller        
 Mil:        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

a) Beroende på vilket som inträffar först.
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1. Fordonsägare
    
 Detta fordon med registreringsnummer

(fylles i av säljaren)
  

 tillhör:   
  

Titel, namn/företag:
 

  
Adress:

 

  
 

 

  
Telefon:

 

   
  
  
  
  
  
  
 ŠKODA-partner  
  

Servicerådgivare:
 

  
Telefon:

 

   

2. Fordonsägare
    
 Detta fordon med registreringsnummer   
 tillhör:   
  

Titel, namn/företag:
 

  
Adress:

 

  
 

 

  
Telefon:

 

   
  
  
  
  
  
  
 ŠKODA-partner  
  

Servicerådgivare:
 

  
Telefon:
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Rättigheter på grund av bristfälligt fullgörande, ŠKODA
Garanti för nybilar, ŠKODA Assistansgaranti och frivillig
ŠKODA garantiförlängning

Rättigheter på grund av bristfälligt fullgörande
Din ŠKODA-partner ansvarar som återförsäljare för skador på ditt nya fordon
från ŠKODA, på ŠKODA originaldelar och på ŠKODA originaltillbehör i enlighet
med gällande bestämmelser och köpeavtalet.

Köparen är berättigad att göra gällande rättigheter på grund av bristfälligt full-
görande från behörig ŠKODA-partner från tidpunkten för fordonets överläm-
nande. Datumet för fordonets överlämnande tillsammans med fordonets iden-
tifikationsnummer (VIN) är vederbörligen dokumenterat i kapitlet "Dokumen-
tation av överlämning av fordon" i denna bruksanvisning.

ŠKODA-garanti för nya fordon
Utöver de rättigheter som följer av rättsliga krav som uppstår till följd av otill-
räckliga prestanda erbjuder ŠKODA AUTO en ŠKODA-garanti för nya fordon
(nedan kallad "ŠKODA-garanti)" i enlighet med de villkor som beskrivs nedan.

Inom ramen för ŠKODA-garantin erbjuder ŠKODA AUTO följande tjänster:
▶ Gratis reparation av skador som uppstår på fordonet på grund av ett fel inom

två år från och med det att ŠKODA-garantin börjar gälla.
▶ Gratis reparation av skador som uppstår på fordonet på grund av lackfel

inom tre år från och med det att ŠKODA-garantin börjar gälla.
▶ Gratis reparation av rostskador på fordonets kaross som uppstår inom tolv år

från och med att garantin börjar gälla. Endast skador som uppstår inifrån och
ut på karosseriplåtar omfattas av ŠKODA-garantin.

Start för ŠKODA-garantin är den dag då den nya bilen överlämnas för använd-
ning från en ŠKODA-partner till den första köparen, vilken inte är en ŠKODA-
partner 1).

ŠKODA-partner för in i detta datum i tillhörande system hos tillverkaren. Varje
valfri ŠKODA-partner kan meddela dig detta datum på begäran.

Fordonsreparationen inom ramen för ŠKODA-garantin kan göras genom byte
eller reparation av de defekta delarna. Typen av fordonsreparation bestäms av
ŠKODA-servicepartner. Fordonsreparationen sker i enlighet med möjligheter-
na hos ŠKODA servicepartner inom rimlig tid. De utbytta delarna övergår då i
ŠKODA-servicepartnerns ägo.

Ytterligare anspråk kan inte härledas ur denna ŠKODA-garanti. I synnerhet har
man ingen rätt till reservdelsleverans, ingen ångerrätt, ingen rätt till ett ersätt-
ningsfordon under tiden reparationen pågår och ingen rätt till skadeersättning.

ŠKODA-garantin kan göras gällande hos valfri ŠKODA-servicepartner.

Anspråk kan inte göras från ŠKODA-garanti om inträffade fordonsskador orsa-
kats i samband med någon av följande omständigheter.
▶ Servicearbeten har inte utförts i rätt tid och inte heller fackmannamässigt

enligt specifikationer från företaget ŠKODA AUTO, eller vars utförande inte
kunnat beläggas av kunden gällande anspråk som härrör från ŠKODA-garan-
tin.

▶ Skadan omfattar inte delar, vilka utsätts för naturligt slitage, som t.ex. däck,
tändstift, torkarblad, bromsbelägg och bromsskivor, koppling, glödlampor,
synkroniseringsringar, batterier o. likn.

▶ Skadan omfattar inte delar, komponenter eller påbyggnadsdelar från andra
tillverkare, eller skador på fordonet som orsakas av dessa delar.

▶ Det samma gäller för tillbehör som inte har monterats in och/eller levererats
från fabrik.

▶ Påbyggnad, inbyggnad eller anslutning av delar på/i fordonet, vilka inte god-
känts av ŠKODA AUTO, eller förändring av fordonet på ett sätt som inte
godkänts av ŠKODA AUTO (t.ex. tuning).

▶ Otillåten användning, felaktig hantering (t.ex. användning av fordonet i ra-
cingtävlingar eller överbelastning), felaktig skötsel, felaktigt underhåll eller
otillåtna ändringar på fordonet.

▶ Underlåtenhet att följa anvisningarna i bruksanvisningen resp. i övriga med-
följande anvisningar.

▶ Extern eller yttre påverkan (t.ex. olycka, hagel, översvämning eller liknande).
▶ Vid skador som inte omedelbart visas upp för en fackverkstad eller inte åt-

gärdas fackmässigt.

Kunden ansvarar för att bevisa att orsakssamband saknas. 

1) I enlighet med kraven i nationella rättsliga bestämmelser kan man istället för
datumet för fordonets överlämnade ange datumet för den första registre-
ringen.
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Föreliggande ŠKODA-garanti begränsar inte köparens lagstadgade rättigheter
gällande bristfälligt uppfyllande från säljaren av fordonet eller eventuella an-
språk baserade på produktansvarslagar.

ŠKODA assistansgaranti
Assistansgarantin erbjuder dig extra säkerhet när du färdas med ditt fordon.

Om ditt fordon skulle sluta fungera under färd till följd av ett plötsligt fel kan
du inom ramen för assistansgarantin utnyttja vissa tjänster som säkerställer att
du kan fortsätta din färd. Till dessa hör följande: Vägassistansservice på plats
och bärgning till en ŠKODA servicepartner, teknisk telefonsupport resp. drifts-
ättning på plats.

Om ditt fordon inte repareras samma dag kan ŠKODA-servicepartnern vid be-
hov förmedla ytterligare tjänster i efterhand, som ersättningstransport (t.ex.
buss, tåg), tillhandahållande av ersättningsfordon eller liknande.

Anspråk på ett kostnadsfritt tillhandahållande av tjänster i ŠKODA assistansga-
ranti gäller endast om fordonet blivit stående orsakat av en defekt, vilken ska
åtgärdas genom uppfyllande av ŠKODA-garantin.

För mer information gällande villkoren för assistansgaranti för ditt fordon, kon-
takta din ŠKODA-partner. Här får du all information du behöver gällande villko-
ren för assistansgarantin för just ditt fordon. I det fall ingen assistansgaranti
gäller för ditt fordon, informerar denne dig om möjligheterna till ett efterföl-
jande avslut.

Valfri ŠKODA garantiförlängning
Om du vid köpet av ett nytt fordon även har köpt en ŠKODA garantiförläng-
ning, tillhandahåller företaget ŠKODA AUTO inom loppet av garantiperioden
en kostnadsfri reparation av fordonsskador, vilka uppkommit på grund av en
brist i fordonet.

ŠKODA-garantiförlängning för fordonet gäller under den överenskomna perio-
den eller tills den överenskomna körsträckan är uppnådd, beroende på vilket
som kommer först.

För utvärdering av anspråk från ŠKODA-garantiförlängning gäller samma reg-
ler som för ŠKODA-garantin.

Fordonsreparationen inom ramen för ŠKODA garantiförlängning kan därmed
uteslutande ske genom utbyte eller reparation av defekta delar, varvid ŠKODA
servicepartner bestämmer typen av fordonsreparation. Fordonsreparationen
sker i enlighet med möjligheterna hos ŠKODA servicepartner inom rimlig tid.

Ytterligare anspråk kan likaså inte härledas ur ŠKODA-garantiförlängning. I
synnerhet har man ingen rätt till reservdelsleverans, ingen ångerrätt, ingen rätt
till ett ersättningsfordon under tiden reparationen pågår och ingen rätt till ska-
deersättning.

ŠKODAs garantiförlängning gäller inte för ytter- och innerfolier.

Närmare information om villkoren för ŠKODAs garantiförlängning kan du få
från din ŠKODA-partner.

Observera
ŠKODA assistansgaranti och ŠKODA garantiförlängning är endast tillgängliga
för vissa länder.
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Olycksdataskrivare (Event Data Recorder)

Fordonet är utrustat med ett system som registrerar olycksdata (nedan kallat
"EDR"). Huvuduppgiften för EDR är att registrera uppgifter i samband med en
trafikolycka eller en annan extraordinär trafiksituation (nedan kallat "olycka")
där fasthållningssystemen aktiveras.

EDR registrerar olycksförloppet under en kort tid (ca 10 s), bland annat följan-
de uppgifter:

▶ Funktionen hos vissa system i fordonet.
▶ Statusen för förarens och frampassagerarens säkerhetsbälte.
▶ Aktiveringen av broms- eller gaspedalen.
▶ Fordonets hastighet vid tidpunkten för olyckan.

De registrerade uppgifterna används som hjälp för analys av hur fordonsys-
temen arbetar strax före, under och strax efter olycksförloppet. På så sätt blir
det enklare att klargöra under vilka omständigheter en olycka som leder till
sakskador och eventuellt personskador sker.

Dessutom registreras även uppgifter från assistanssystemen i fordonet. Utö-
ver uppgift om huruvida de berörda systemen var till- eller frånslagna vid den
aktuella tidpunkten eller om dessa endast var delvis tillgängliga eller avaktive-
rade, finns även möjlighet att spåra om dessa fordonsfunktioner styrde, acce-
lererade eller bromsade in fordonet under olyckan. Beroende på fordonets ut-
rustning hör följande till dessa funktioner:

▶ Automatisk avståndsreglering (ACC)
▶ Körfältsassistent (Lane Assist)
▶ Parkeringsassistent (Park Assist)
▶ Parkeringshjälp
▶ Nödbromsfunktion (Front Assist)

EDR-data registreras endast vid en olycka där fordonets fasthållningssystem
aktiveras. Under normala körvillkor sker varken dataregistrering eller ljud- och
videoinspelning i fordonets kupéutrymmet eller utrymmet kring fordonet. EDR
registrerar heller inga personuppgifter som namn, kön, ålder eller den plats där
olyckan inträffat. I samband med att olyckan utreds kan tredje part, till exem-
pel brottsbekämpande myndigheter, dock sammanföra EDR-innehåll med and-
ra datakällor med hjälp av specifika verktyg och därmed fastställa identiteten
på de iblandade i olyckan.

För avläsning av EDR-krävs specialutrustning med särskild åtkomstbehörighet,
en lagstadgad diagnosanslutning ("On-Board-Diagnostics") i fordonet och pås-
lagen tändning.

Företaget ŠKODA AUTO läser inte av och bearbetar inte uppgifter om olyckan
ur EDR utan tillstånd från fordonsägaren eller annan person som ansvarar för
fordonets användning. Undantag regleras i avtalsvillkoren eller allmänna bin-
dande föreskrifter.

Företaget ŠKODA AUTO är enligt lag skyldigt att övervaka de egna produkter-
nas kvalitet och säkerhet. Uppgifter ur EDR får därför endast användas för
övervakning av produkten på marknaden, för vidare forskning och utveckling
samt för förbättring av kvaliteten hos säkerhetssystemen i fordonet. I forsk-
nings- och utvecklingssyfte kan ŠKODA AUTO vidarebefordra uppgifterna till
tredje part. Detta sker endast i anonymiserad form, det vill säga utan koppling
till det konkreta fordonet, fordonsägaren eller andra behöriga användare.
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Information om radioutrustning i fordon

Bild 1 
ŠKODA webbplats

Din bil är utrustad med olika typer av radioutrustning.

Tillverkaren av denna radioutrustning förklarar att denna utrustning uppfyller
föreskrifterna i direktiv 2014/53 / EU och motsvarar de tekniska föreskrifterna
om radioutrustning, vilka godkänts genom beslut av Ukrainas ministerråd den
25 maj 2017 nr 355.

För att visa informationen, fortsätt enligt följande.

1. Läs in QR-koden » bild 1 eller ange följande adress i webbläsaren.
  http://go.skoda.eu/owners-manuals
2. Klicka på "Choose your manual".
3. Välj önskad modell – en meny med anvisningar visas.
4. Välj tillverkningsperiod och språk.
5. Välj filen "Information om riktlinjer 2014/53 / EU" eller "Information om

tekniska föreskrifter för radiosystem nr 355" i pdf-format.
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Om denna bruksanvisning

Inledande information

Allmänt

Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant och följ anvisningarna i den, ef-
tersom det är en förutsättning för korrekt användning av fordonet.

Beakta alltid gällande nationella bestämmelser när du använder fordonet (t.ex.
för transport av barn, avaktivering av krockkuddar, användning av däck, vägtra-
fik, etc.).

Rikta alltid din uppmärksamhet på körningen! Som förare bär du det fulla an-
svaret för trafiksäkerheten.

Bruksanvisningen gäller för alla karossvarianter av fordonet, för alla tillhörande
modellvarianter och för alla utrustningsnivåer.

I bruksanvisningen beskrivs alla möjliga utrustningsvarianter, utan att de ang-
es som extrautrustning, en viss modellvariant eller som marknadsspecifik ut-
rustning. Detta innebär att de utrustningskomponenter som beskrivs i bruks-
anvisningen inte nödvändigtvis finns i ditt fordon.

Utrustningen på fordonet beror på köpeavtalet för fordonet. Om du har frågor
om utrustningens omfattning, kontakta en ŠKODA-partner.

Bilderna i bruksanvisningen fungerar enbart som förtydligande exempel. På bil-
derna kan mindre detaljavvikelser förekomma i jämförelse med ditt fordon. Bil-
derna används endast för att ge allmän information.

ŠKODA AUTO arbetar ständigt med vidareutveckling av sina fordon. Föränd-
ringar av leveransomfattningen vad gäller form, utrustning och teknik kan där-
för alltid förekomma. Uppgifterna i bruksanvisningen stämde då bruksanvis-
ningen trycktes.

Inga rättsliga anspråk kan grundas på tekniska uppgifter, bilder och beskriv-
ningar i denna bruksanvisning.

De internetsidor som vi hänvisar till i bruksanvisningen bör visas i den klassiska
vyn. På mobila enheter kan det hända att inte alla nödvändiga uppgifter visas.

Bruksanvisning i pappersformat

Bruksanvisningen i pappersformat innehåller endast de viktigaste uppgifterna
om fordonet och dess användning. Fullständiga uppgifter hittar du i den elekt-
roniska versionen av bruksanvisningen.

Elektronisk version av bruksanvisningen

Bild 2 
ŠKODA webbplats

Den elektroniska versionen av bruksanvisningen innehåller fullständiga uppgif-
ter om fordonet och dess användning.

Den elektroniska versionen av bruksanvisningen kan laddas ned på ŠKODA
webbplats samt i mobilapplikationen MyŠKODA App.

Visa den elektroniska versionen av bruksanvisningen
› Läs in QR-koden » bild 2 eller ange följande adress i webbläsaren.

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

› Klicka på "Choose your manual".
› Välj önskad modell.
› Välj tillverkningsperiod och språk.
› Välj önskad bruksanvisning.
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Videoanvisningar

Bild 3 
Videoanvisningar

För vissa funktioner i bilen finns användaranvisningar i videoformat.

Visa meny med videoanvisningar
› Läs in QR-koden » bild 3 eller ange följande adress i webbläsaren.

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

Observera
Videoanvisningar finns endast på vissa språk.

Applikation MyŠKODA App

Bild 4 Applikationen MyŠKODA App kan användas på enheter med ope-
rativsystemet Android (Google) eller iOS (Apple).

Applikationen MyŠKODA App innehåller bland annat den elektroniska versio-
nen av bruksanvisningen, snabba tips på hur man handskas med vissa situatio-
ner i samband med fordonet och en beskrivning av Simply Clever-lösningarna.

Via applikationen har du möjlighet att ta kontakt med ŠKODA-partner och ut-
nyttja deras tjänster eller att snabbt komma åt assistanstjänsten.

Applikationen kan även användas som RSS-läsare för favoritsidor.

Genom att mata in följande adress i din webbläsare kan du öppna webbsidan
med information om ŠKODA mobila applikationer.

http://go.skoda.eu/service-app

Installera applikationen My ŠKODA App
› Läs in QR-koden » bild 4.
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Förklaringar

Begrepp som används
- verkstad som på ett fackmässigt sätt utför servicearbeten på

fordon av märket ŠKODA. En fackverkstad kan vara en ŠKODA-partner,
en ŠKODA servicepartner eller en oberoende verkstad.

- verkstad som enligt avtal med företaget ŠKODA
AUTO eller företagets återförsäljare är auktoriserad att utföra servicear-
beten på fordon av märket ŠKODA eller att sälja originaldelar från
ŠKODA.

- företag som av företaget ŠKODA AUTO eller företagets
återförsäljare är auktoriserat att sälja nya fordon av märket ŠKODA och
om tillämpligt, utföra service på dessa fordon med ŠKODA originaldelar
samt sälja ŠKODA originaldelar.

Textanvisningar
- kort tryck (t.ex. på knapp) inom 1 sek.

- långt tryck (t.ex. på knapp) i mer än 1 sek.

Riktningsangivelser
Alla riktningsangivelser, som "vänster", "höger", "fram", "bak", gäller i färdrikt-
ningen framåt på fordonet.

Symbolförklaring
→ Symbol för nästa åtgärd

VARNING
Texter med denna symbol uppmärksammar på en allvarlig olycks- och ska-
derisk eller på livsfara.

VIKTIGT
Texter med denna symbol uppmärksammar på risken för skador på fordonet
eller för eventuella funktionsfel på vissa system.

Observera
Texter med denna symbol innehåller extra information.

"Fackverkstad"

"ŠKODA servicepartner"

"ŠKODA-partner"

"Tryck"
"Håll intryckt"
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Onlinetjänster

ŠKODA Connect

Tjänstepaket "ŠKODA Connect"

Onlinetjänsterna "ŠKODA Connect" utökar fordons- och infotainmentfunktio-
nerna med tjänstepaketen "Care Connect" och "Infotainment Online".

Onlinetjänsterna "ŠKODA Connect" ingår ej i leveransen av bilen. Beställning av
dessa görs separat via webbplatsen "ŠKODA Connect Portal" » sidan 13,
Webbplatsen "ŠKODA Connect Portal". Parternas rättigheter och skyldigheter
när det gäller tillhandahållandet av dessa tjänster regleras av ett separat avtal.

Online-tjänster "Care Connect"
"Care Connect"-tjänsterna omfattar följande funktioner.

▶ Nöd-, info- och assistanssamtal.
▶ Proaktiv servicetjänst för anslutning med din ŠKODA-servicepartner.
▶ Fjärråtkomst till bilen med hjälp av applikationen "ŠKODA Connect" och

webbplatsen "ŠKODA Connect Portal".

För att fungera som "Care Connect-" tjänster måste fordonet befinna sig inom
räckvidden för ett mobilt nätverk som tillhandahåller dessa "Care Connect"-
tjänster.

Onlinetjänster "Infotainment Online"
"Infotainment Online"-tjänsterna utökar Infotainment-funktionerna med bland
annat följande funktioner.

▶ Väderprognos.
▶ Sökning efter bensinstationer med information om bränslepriser.
▶ Trafikinformation online.
▶ Målsökning online.

För att "Infotainment Online"-tjänsterna ska fungera måste infotainmentsyste-
met kopplas upp mot Internet » sidan 166.

Användarvillkor och tjänsternas tillgänglighet
Aktuella "villkor för användning av användarkontot" inkl. "policy för skydd
av personuppgifter" finns på "ŠKODA Connect Portal" » sidan 13, Webbplat-
sen "ŠKODA Connect Portal".

Tjänsternas tillgänglighet beror på fordonstypen samt på vilken typ av infotain-
mentsystem som är installerat i det. En del tjänster kan endast användas i vissa
länder.

Observera
De angivna tjänsternas tillgänglighet gäller alltid för avtalets giltighetstid. Un-
der denna giltighetstid kan tjänsternas innehåll komma att ändras.

Webbplatsen "ŠKODA Connect"

Bild 5 Starta webbplatsen ŠKODA Connect

Webbplatsen "ŠKODA Connect" omfattar information om onlinetjänsterna och
deras funktioner, åtkomst till "ŠKODA Connect Portal" samt möjlighet att lad-
da ned "ŠKODA Connect".

Du kan gå till webbplatsen "ŠKODA Connect" genom att skanna QR-koden
» bild 5 eller mata in följande adress i din webbläsare:

http://go.skoda.eu/skoda-connect

Användar- och fordonsregistrering, aktivering av onlinetjänsterna

Webbplatsen "ŠKODA Connect Portal"

Bild 6 Starta webbplatsen ŠKODA Connect Portal 
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Innan onlinetjänsterna "ŠKODA Connect" kan börja användas, krävs en regi-
strering av användare och fordon på webbplatsen "ŠKODA Connect Portal"
samt aktivering av onlinetjänsterna i infotainmentsystemet.

Du kan gå till webbplatsen "ŠKODA Connect Portal" genom att skanna QR-ko-
den » bild 6 eller mata in följande adress i din webbläsare:

http://go.skoda.eu/connect-portal

Information om registrering och aktivering av onlinetjänsterna

Bild 7 Instruktionsvideo för registrering och aktivering av tjänsterna

Bild 8 Elektronisk version av anvisningen för registrering och aktivering
av tjänsterna

Instruktionsvideo för registrering och aktivering av tjänsterna
Registrering och aktivering sker enligt anvisningarna i videon.

Du kan öppna instruktionsvideon genom att skanna QR-koden » bild 7 eller
mata in följande adress i din webbläsare.

http://go.skoda.eu/connect-video

Elektronisk version av anvisningen för registrering och aktivering av
tjänsterna
Aktuell information om registrering och aktivering av onlinetjänsterna finns i
den elektroniska versionen av anvisningen för onlinetjänsterna på webbplat-
sen för "ŠKODA Connect".

Du kan hämta den elektroniska versionen av bruksanvisningen genom att skan-
na QR-koden » bild 8 eller mata in följande adress i din webbläsare.

http://go.skoda.eu/connect-manual

Observera
Om du behöver hjälp med registrering, aktivering och internetuppkoppling kan
du vända dig till en ŠKODA-servicepartner.

Aktivering av onlinetjänsterna i infotainmentsystemet

› Slå på tändningen och infotainment.
› Tryck på sensorfältet   och därefter på funktionsknappen  → ŠKODA Con-

nect (Onlinetjänster) → Registrering.
› Ange den registreringskod som du fick i samband med användar- och for-

donsregistreringen på "ŠKODA Connect Portal" och bekräfta.
› Vänta tills meddelandet Registreringen har avslutats. visas (kan ta flera minuter).
› Bekräfta meddelandet.

Observera
■ För att aktivering ska kunna ske krävs GPS-mottagning och ett fungerande
mobilnät.
■ För fordon som endast är utrustade med tjänsterna "Infotainment Online"
måste GPS-mottagningen vara tillgänglig och infotainmentsystemet vara upp-
kopplat mot Internet för att aktivering ska kunna ske.
■ Översikten av tjänsterna kan visas » sidan 15, Visning av tjänstehanteringen.

Radera/ändra bilens användare

Radera användare
› Slå på tändningen och infotainment.
› Tryck på sensorfältet   och därefter på funktionsknappen  → ŠKODA Con-

nect (Onlinetjänster) → Registrering.
› Tryck på funktionsknappen Radera innehavare → Radera och bekräfta att du vill

radera.

Ändra användare
› Slå på tändningen och infotainment.
› Tryck på sensorfältet   och därefter på funktionsknappen  → ŠKODA Con-

nect (Onlinetjänster) → Registrering.
› Tryck på funktionsknappen Ny innehavare → Innehavarbyte. 
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› Ange den registreringskod som du fick i samband med registrering av den
nya användaren och fordonet på ŠKODA Connect Portal och bekräfta.

› Bekräfta ändringen av användaren genom att trycka på funktionsknappen
Ändra huvudanvänd.

Observera
Om du raderar det registrerade fordonet i användarkontot på webbplatsen
"ŠKODA Connect Portal" raderas användaren i infotainmentsystemet.

Hantering av onlinetjänsterna

Visning av tjänstehanteringen

I tjänsteadministrationen kan du se information om onlinetjänsterna och giltig-
heten för deras licens eller aktivera/avaktivera tjänsterna.

› Slå på tändningen och infotainment.
› Tryck på sensorfältet   och därefter på funktionsknappen  → ŠKODA Con-

nect (Onlinetjänster) → Administrera tjänster.
› Välj önskad tjänst för att visa tjänsterna beteckning och status.
› För utförlig information om tjänsten, tryck på funktionsknappen .
› För att aktivera/avaktivera tjänsterna ska du trycka på funktionsknappen

med "kryssruta"

Slå på/stänga av online-tjänster i infotainment

Aktivera/avaktivera privat läge
När du aktiverar funktionen Privat läge skickas i samband med tjänsterna inga
fordons- eller personuppgifter som är nödvändiga för tillhandahållande av
tjänster.

› Tryck på sensorfältet   och därefter på funktionsknappen  → ŠKODA Con-
nect (Onlinetjänster) → Administrera tjänster→ Privat läge.

Aktivera/avaktivera "Care Connect"-tjänsterna
När du avaktiverar "Care Connect"-tjänsterna skickas i samband med tjänste-
rna inga fordons- eller personuppgifter som är nödvändiga för tillhandahållan-
de av tjänster.

› Tryck på sensorfältet   och därefter på funktionsknappen  → ŠKODA Con-
nect (Onlinetjänster) → Administrera tjänster→ Care Connect.

Aktivera/avaktivera "Infotainment Online"-tjänsterna
› Tryck på sensorfältet   och därefter på funktionsknappen  → ŠKODA Con-

nect (onlinetjänster) → Tjänstehantering→ Rör vid Infotainment online.

Observera
Funktionen för nödsamtal fungerar som vanligt även om funktionen Privat läge
aktiveras eller "Care Connect"-tjänsterna avaktiveras. Funktionerna för info-
och assistanssamtal är begränsade.

Slå på/stänga av online-tjänster hos ŠKODAs servicepartner

Bild 9 
Klistermärke med information
om frånkopplade online-tjänster

Det går bara att låta en ŠKODA servicepartner slå på/koppla från online-tjäns-
terna.

När online-tjänsterna fungerar ingen av online-tjänsterna "ŠKODA Connect
att".

Som information till fordonsanvändaren om att "ŠKODA Connect-" tjänsterna,
inklusive nödsamtal, inte fungerar , flyttar servicepartnern klistermärket till en
väl synlig punkt i fordonet (t.ex. på takpanelen) » bild 9 på . Detta klistermärke
får inte tas bort så länge online-tjänsterna är frånkopplade.

VIKTIGT
Det ska noteras att nöd-, informations- och motorstoppssamtal inte är till-
gängliga sedan online-tjänsterna stängts av. Därför följer inget automatiskt
nödsamtal vid en allvarlig bilolycka.
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Statussymboler för onlinetjänster

Bild 10 
Statussymboler för onlinetjäns-
terna

I infotainmentsystemets statusrad » bild 10 visas information om onlinetjänste-
rnas status.

Onlinetjänsterna "ŠKODA Connect" är tillgängliga. Samtidigt kan symbolen
för den anslutna nätverkstypen visas.
Anslutningen till onlinetjänsterna "ŠKODA Connect" upprättas.
Lokaliseringstjänsterna är begränsade eller inaktiverade. Detaljerad infor-
mation om onlinetjänsterna kan visas » sidan 15, Visning av tjänstehanter-
ingen.
Lokaliseringstjänsterna är aktiverade. Detaljerad information om online-
tjänsterna kan visas » sidan 15, Visning av tjänstehanteringen.

Lokaliseringstjänster
För att vissa onlinetjänster ska fungera fullt ut måste lokaliseringstjänsterna
vara aktiverade.

Till lokaliseringstjänsterna hör bland annat information om den senaste parker-
ingspositionen, ett områdesmeddelande eller ett hastighetsmeddelande.

När lokaliseringstjänsterna är påslagna visas någon av följande symboler i sta-
tusraden på infotainmentdisplayen D  » bild 10.

A

B

C

D

Nödsamtal

Bild 11 Nödsamtalsknapp

Allvarlig olycka - automatiskt samtal
Vid en olycka med utlöst krockkudde eller bältessträckare startas automatiskt
ett samtal med nödcentralen. Nödcentralen får samtidigt information om
olyckan, till exempel olycksplats, olyckans allvarlighetsgrad, antal fastspända
passagerare och fordonets identifieringsnummer (VIN).

Lättare olycka - samtalsalternativ
På infotainmentdisplayen visas alternativet för upprättande av en anslutning till
nödcentralen eller till assistanstjänsten.

Manuellt upprättande av samtal med nödcentralen
› Tryck på knappen B  » bild 11 och håll den intryckt.
› Bekräfta anslutningen till nödcentralen på infotainmentdisplayen.

Det manuella upprättandet av samtalet kan användas till exempel om man vill
anmäla en olycka där man inte själv är inblandad

När tändningen slås på tänds kontrollampan A  för att indikera systemets sta-
tus » bild 11.

▶ Grön - lyser - systemet fungerar som det ska.
▶ Grön - blinkande - ett samtal pågår med nödcentralen.
▶ Röd - lyser - ett systemfel föreligger, kontakta genast en fackverkstad.
▶ Lyser inte - systemet är ur funktion på grund av ett långsiktigt ej tillgängligt

mobilnät, om denna omständighet kvarstår, kontakta en fackverkstad. 
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Personuppgifter
Kundens personuppgifter samlas in, bearbetas och används av ŠKODA AUTO i
enlighet med bestämmelserna i allmänt bindande lagbestämmelser gällande
skydd av personuppgifter.

Den aktuella förklaringen av skydd av personuppgifter finns på följande webb-
plats: http://www.skoda-auto.com/data-privacy/.

VARNING
■ För att upprätta en anslutning till nödnumret är tillgängligheten till ett
mobilnät oumbärlig.
■ När ett systemfel föreligger är inget nödsamtal möjligt.
■ Nödsamtalstjänsten är endast tillgänglig i vissa länder.
■ Om fordonet befinner sig i ett område utan fungerande infrastruktur för
nödsamtalssystemet, överförs inga fordonsdata till nödcentralen.

Observera
Nödsamtalstjänsten fungerar även utan användarregistrering och aktivering av
tjänsterna.

"Care Connect"-tjänster

Proaktiv service

Bild 12 Knappar och kontrollampa för Care Connect-tjänsterna

Tjänsten proaktiv service ger dig en översikt över ditt fordons tekniska skick
samt om förestående servicetillfällen. Ev. kan upprättande av anslutning till in-
fosamtals- och nödcentralen ske.

Knappar och kontrollampa för "Care Connect"-tjänsterna » bild 12
Kontrollampa för systemstatus.
Tryck på knappen för att upprätta ett informationssamtal vid problem
med onlinetjänsterna eller om du vill veta mer om produkter och tjänster
från ŠKODA.
Tryck på knappen för att upprätta ettassistanssamtal i nödfall.

När tändningen slås på tänds kontrollampan A  för att indikera systemets sta-
tus » bild 12.

▶ Grön - systemet fungerar som det ska.
▶ Röd - systemfel.

Observera
De angivna tjänsternas tillgänglighet gäller alltid för avtalets giltighetstid. Un-
der denna giltighetstid kan tjänsternas innehåll komma att ändras. Aktuell in-
formation finns på webbplatsen "ŠKODA Connect" » sidan 13.

Fjärråtkomst till fordonet

Bild 13 Applikation ŠKODA Connect

Med tjänsten fjärråtkomst till fordonet kan du komma åt vissa fordonsfunk-
tioner via webbplatsen "ŠKODA Connect Portal" eller applikationen "ŠKODA
Connect" på den mobila enheten.

Genom att mata in följande adress i din webbläsare kan du öppna webbsidan
med information om ŠKODA mobila applikationer.

http://go.skoda.eu/service-app

Installera mobilapplikationen "ŠKODA Connect"
› Läs in QR-koden » bild 13.

Fjärråtkomsten till fordonet omfattar bland annat följande tjänster:
▶ Kördata.
▶ Bilstatus. 

A

B

C
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▶ Senaste parkeringsposition.
▶ Upplåsning av bil och låsning av bil.
▶ Onlinemanövrering av parkeringsvärmaren.

Observera
De angivna tjänsternas tillgänglighet gäller alltid för avtalets giltighetstid. Un-
der denna giltighetstid kan tjänsternas innehåll komma att ändras. Aktuell in-
formation finns på webbplatsen "ŠKODA Connect" » sidan 13.

"Infotainment Online"-tjänster

Huvudmeny och översikt av tjänsterna

Gäller för Infotainment Columbus, Amundsen.

Bild 14 
Huvudmeny

De här tjänsterna utökar funktionerna i det infotainmentsystem som är upp-
kopplat mot internet.

För visning av huvudmenyn » bild 14 ska du trycka på sensorfältet   och
därefter funktionsknappen .

Meddelanden från de RSS-kanaler som ställts in i användarprofilen på
"ŠKODA Connect Portal".
Sökning på nätet efter bensinstationer med information om bränslepriser
» sidan 179
Sökning på nätet efter parkeringsplatser med information om lediga plat-
ser » sidan 179
Väderprognos i närheten av fordonets position, färdvägens destination el-
ler in närheten av vald ort
Målsökning online » sidan 177
Import av de resmål som skapats i användarprofilen på "ŠKODA Connect
Portal" » sidan 183













Import av de rutter som skapats i användarprofilen på "ŠKODA Connect
Portal" » sidan 191
Onlineuppdatering av navigationsuppgifter (gäller för Infotainment Colum-
bus) och import av kategorier av specialmål » sidan 175
Villkor för användning av onlinetjänsterna
Inställningar för onlinetjänsterna » sidan 132

Mer information om de tillgängliga tjänsterna hittar du på webbplatsen
"ŠKODA Connect" » sidan 13.

Observera
De angivna tjänsternas tillgänglighet gäller alltid för avtalets giltighetstid. Un-
der denna giltighetstid kan tjänsternas innehåll komma att ändras. Aktuell in-
formation finns på webbplatsen "ŠKODA Connect" » sidan 13.
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Säkerhet

Passiv säkerhet

Allmänna anvisningar

 Inledning

I detta avsnitt av bruksanvisningen hittar du viktig information om passiv sä-
kerhet. Här har vi sammanställt allt man bör veta om till exempel säkerhetsbäl-
ten, krockkuddar, barnsäkerhet och liknande.

Ytterligare viktig information om säkerhet finns även i efterföljande kapitel i
denna bruksanvisning. Bruksanvisningen bör därför alltid förvaras i fordonet.

Före varje färd

För din egen och för passagerarnas säkerhet bör följande punkter beaktas före
varje körning:
▶ Kontrollera lampornas och blinkersens funktion.
▶ Kontrollera vindrutetorkarnas funktion och torkarbladens skick. Kontrollera

spolarvätskenivån.
▶ Kontrollera att samtliga rutor är rena så att du har god sikt.
▶ Ställ in backspeglarna så att du har god sikt bakåt. Kontrollera att speglarna

inte är övertäckta.
▶ Kontrollera däcktrycket.
▶ Kontrollera nivån av motorolja, bromsvätska och kylvätska.
▶ Fäst medfört bagage ordentligt.
▶ De tillåtna axelbelastningarna och fordonets totalvikt får inte överskridas.
▶ Stäng alla dörrar samt motorhuven och bagageluckan.
▶ Kontrollera att inga delar eller komponenter i fordonet sitter löst.
▶ Se till att inga föremål kan hindra pedalerna.
▶ Skydda barn genom att använda en lämplig barnstol » sidan 29, Säker trans-

port av barn.
▶ Inta rätt sittläge. Uppmana dina passagerare att inta rätt sittläge » sidan 19,

Rätt och säker sittställning.

Körsäkerhet

Följande anvisningar ska beaktas för att körsäkerheten ska kunna säkerställas:
▶ Låt inte uppmärksamheten avledas från trafiksituationen, t.ex. genom passa-

gerare eller ett telefonsamtal.
▶ Kör aldrig fordonet om din körförmåga är påverkad av exempelvis medicin,

alkohol eller droger.
▶ Följ trafikreglerna och överskrid inte den högsta tillåtna hastigheten.
▶ Anpassa fordonets hastighet efter körbanans tillstånd, trafiksituationen och

väderförhållandena.
▶ Kör aldrig för länge, ta regelbundna pauser (minst varannan timme).

Rätt och säker sittställning

 Inledning

Inta rätt sittläge innan du börjar köra och ändra inte detta sittläge under färd.
Förvissa dig även om att dina passagerare intar rätt sittställning och att de inte
ändrar den under färd.

Beakta följande information för frampassageraren för att undvika allvarliga el-
ler livshotande skador:
▶ Luta dig inte över instrumentbrädan.
▶ Placera inte fötterna på instrumentbrädan.

Beakta följande information för alla åkande för att undvika allvarliga eller livs-
hotande skador:
▶ Sitt inte enbart på den främre delen av stolen.
▶ Luta dig inte åt sidan i stolen.
▶ Luta dig inte ut genom fönstret.
▶ Stick inte ut kroppsdelar genom fönstret.
▶ Placera inte fötterna på sittdynan. 
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VARNING
■ Inställbara stolar och samtliga nackstöd måste alltid vara rätt inställda ef-
ter kroppsstorleken, och säkerhetsbältena måste vara korrekt fastspända
för att förare och passagerare ska skyddas på bästa möjliga sätt.
■ Samtliga åkande ska på rätt sätt sätta på sig det säkerhetsbälte som hör
till sittplatsen. Barn måste vara fastspända med lämpligt fasthållningssys-
tem » sidan 29, Säker transport av barn.
■ Under färd får ryggstödet inte vara lutat för långt bak eftersom säker-
hetsbältets och airbagsystemets funktion i så fall påverkas negativt – ska-
derisk!

VARNING
En felaktig sittposition kan leda till livshotande skador på passagerarna.

Rätt sittställning för föraren

Bild 15 Rätt sittposition för föraren/rätt handposition på ratten

 Läs och beakta först  på sidan 20.

För din egen säkerhet och för att minska risken för skador vid en olycka ska du
beakta anvisningarna nedan:

Ställ in förarstolen i längdriktningen så att pedalerna kan trampas ned helt
med lätt böjda ben.
På fordon med knäkrockkudde ska förarstolen ställas in i längdriktningen
så att avståndet mellan benen och instrumentpanelen i området kring
knäkrockkudden är minst 6 cm » bild 15 - B .
Ställ in ryggstödet så att rattens övre del kan nås med lätt böjda armar.







Ställ in ratten så att avståndet mellan ratt och bröstben är minst 25 cm
» bild 15 - A .
Ställ in nackstödet så att dess ovankant om möjligt är i samma höjd som
övre delen av huvudet (gäller inte för stolar med integrerat nackstöd)
» bild 15 - C .
Spänn fast säkerhetsbältet på rätt sätt » sidan 22, Använda säkerhetsbäl-
ten.

VARNING
■ Håll ett avstånd till ratten på minst 25 cm och ett avstånd mellan ben och
instrumentbräda i området kring knäkrockkudden på minst 6 cm. Om detta
minsta avstånd inte hålls kan krockkuddssystemet inte skydda – livsfara!
■ Håll båda händerna i rattens yttre krans i positionerna klockan "9" och
klockan "3" när du kör » bild 15. Håll aldrig i ratten i positionen klockan "12"
eller i något annat grepp (till exempel i rattnavet eller på rattkransens insi-
da). Det kan orsaka svåra skador på armar, händer och huvud om krockkud-
den löser ut.
■ Se till att det inte finns några föremål i förarens fotutrymme eftersom de
kan hamna bland pedalerna under färd. Det går då kanske inte att frikoppla,
bromsa eller ge gas.

Inställning av rattläge

Bild 16 Inställning av rattläge

 Läs och beakta först  på sidan 20.

Rattläget kan ställas in i höjd- och längdriktningen.

› Sväng säkerhetsspaken under ratten i pilriktningen 1  » bild 16.
› Ställ in ratten i önskad position. Ratten kan justeras i pilriktningen 2 . 
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› Tryck säkerhetsspaken så långt det går i pilriktningen 3 .

VARNING
■ Ställ aldrig in ratten under färd utan endast när fordonet står stilla!
■ Lås alltid säkerhetsspaken efter inställning så att rattens position inte kan
ändras av misstag – olycksrisk!

Rätt sittställning för frampassageraren

 Läs och beakta först  på sidan 20.

För frampassagerarens säkerhet och för att minska risken för skador vid en
olycka ska du beakta anvisningarna nedan.

Skjut tillbaka frampassagerarstolen så långt som möjligt. Frampassagera-
ren måste sitta minst 25 cm från instrumentbrädan så att krockkudden
gör största möjliga nytta om den löser ut.
Ställ in nackstödet så att dess ovankant om möjligt är i samma höjd som
övre delen av huvudet (gäller inte för stolar med integrerat nackstöd)
» bild 15 på sidan 20 - C .
Spänn fast säkerhetsbältet på rätt sätt » sidan 22, Använda säkerhetsbäl-
ten.

VARNING
■ Håll ett avstånd på minst 25 cm från instrumentbrädan, annars kan krock-
kuddssystemet inte skydda – livsfara!
■ Ha alltid fötterna i fotutrymmet under färd – lägg aldrig upp fötterna på
instrumentbrädan, mot fönstret eller på sittdynan! I händelse av en in-
bromsning eller olycka utsätter du dig annars för en förhöjd skaderisk. Om
en krockkudde löser ut kan en felaktig sittställning orsaka livshotande ska-
dor!







Rätt sittställning för passagerare i baksätet

 Läs och beakta först  på sidan 20.

För att skydda passagerna i baksätet och för att minska risken för skador vid
en olycka ska du beakta anvisningarna nedan.

Ställ in nackstödet så att ovankanten på nackstödet om möjligt är i samma
höjd som den övre delen av huvudet » bild 15 på sidan 20 - C .
Spänn fast säkerhetsbältet på rätt sätt » sidan 22, Använda säkerhetsbäl-
ten.
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Säkerhetsbälten

Använda säkerhetsbälten

 Inledning

Ett rätt fastspänt säkerhetsbälte ger ett bra skydd vid en olycka. Det minskar
risken för skador och ökar chansen till överlevnad vid en svår olycka.

Säkerhetsbältena minskar rörelseenergin i avsevärd grad. Dessutom förhindrar
de okontrollerade rörelser, vilka annars kan medföra allvarliga skador.

Beakta följande anvisningar vid transport av barn » sidan 29, Säker transport
av barn.

VARNING
■ Spänn alltid fast säkerhetsbältet före all körning! Detta gäller även för öv-
riga medåkande – skaderisk!
■ Säkerhetsbältet skyddar maximalt endast om man sitter i en korrekt sitt-
ställning » sidan 19, Rätt och säker sittställning.
■ Framstolarnas ryggstöd får inte lutas för långt bak eftersom säkerhets-
bältena då kan förlora sin skyddsverkan.

VARNING
Anvisningar för användning av säkerhetsbälten
■ Bältesbandet får inte klämmas, vridas eller skava över vassa kanter.
■ Se upp så att inte säkerhetsbältet hamnar i kläm när dörren stängs.

VARNING
Anvisningar för korrekt användning av säkerhetsbälten
■ Ställ in höjden på säkerhetsbältet så att skulderbandsdelen löper ungefär
över skuldrans mitt, och under inga omständigheter över halsen.
■ Två personer (ej heller barn) får aldrig spännas fast med samma bälte.
■ Låstungan får endast sättas fast i den låsdel som hör till respektive sitt-
plats. Felaktig användning av säkerhetsbältet påverkar skyddsverkan och
skaderisken ökar.
■ Många klädskikt och löst sittande plagg (t.ex. överrock över kavaj) inve-
rkar på sittställningen och säkerhetsbältets funktion.

VARNING (fortsättning)
■ Fäst inga klämmor eller liknande föremål på säkerhetsbältet - den auto-
matiska bältesupprullarens funktion kan vara begränsad.
■ Säkerhetsbältena i baksätet kan endast uppfylla sin funktion ordentligt
om ryggstöden är riktigt spärrade » sidan 86.

VARNING
Anvisningar för skötsel av säkerhetsbälten
■ Bältesbandet ska hållas rent. Smutsiga bältesband kan påverka den auto-
matiska bältesupprullarens funktion » sidan 261.
■ Säkerhetsbältena får inte demonteras eller förändras på något sätt. För-
sök inte att utföra reparationer på säkerhetsbältena själv.
■ Kontrollera skicket på säkerhetsbältena regelbundet. Vid skador på någon
del av bältessystemet (t.ex. väven, infästningarna, den automatiska bälte-
supprullaren eller låsdelen) måste respektive säkerhetsbälte bytas av en
fackverkstad.
■ Säkerhetsbälten som utsatts för påfrestningar under en olycka ska bytas
ut av en fackverkstad. Dessutom ska säkerhetsbältenas infästningar kon-
trolleras.

Rätt fastspänning av bältet

Bild 17 Placering av skulder- och bäckenbältet/placering av bältesban-
det på gravid kvinna 
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Bild 18 Inställning av bältets höjd för framstolarna

 Läs och beakta först  på sidan 22.

Det är mycket viktigt att bältesbandet dras rätt för att säkerhetsbältet ska er-
bjuda största möjliga skyddsverkan.

Skulderbältesdelen ska löpa ungefär mitt över skuldran (aldrig över halsen)
och ligga ordentligt mot överkroppen » bild 17 - .

Bäckenbältesdelen ska ligga över bäckenet, får inte löpa över buken och ska
alltid sitta åt ordentligt » bild 17 - .

Hos gravida kvinnor måste bäckenbältesdelen placeras så lågt som möjligt
över bäckenet, så att inget tryck utövas över buken » bild 17 - .

Inställning av bältets höjd för framstolarna
› Skjut bältestrissan uppåt i pilens riktning » bild 18 - .
› Eller: Tryck ihop säkringen i pilriktningen 1  och skjut bältestrissan nedåt i

pilriktningen 2  » bild 18 - .
› Efter inställning ska du kontrollera att bältestrissan har låst ordentligt och att

bältet blockerar ordentligt genom att rycka i bältet » sidan 23, Automatiska
bältesupprullare.

VARNING
■ Se alltid till att säkerhetsbältets remmar dras rätt. Ett feldraget säker-
hetsbälte kan leda till skador till och med vid en lätt olycka.
■ Ett för löst sittande säkerhetsbälte kan leda till skador, eftersom kroppen
slungas framåt av rörelseenergin vid en olycka och bromsas därmed upp
häftigt av bältet.
■ Bältesbandet får inte löpa över hårda eller ömtåliga föremål (t.ex. pennor,
glasögon, nyckelknippor osv.). De kan orsaka skador på bältet.

Spänna fast och ta av säkerhetsbälten

Bild 19 Spänna fast/ta av säkerhetsbälte

 Läs och beakta först  på sidan 22.

Innan du spänner fast bältet
› Ställ in nackstödet korrekt (gäller inte för stolar med integrerat nackstöd).
› Ställ in stolen korrekt (gäller för framstolarna).
› Ställ in bälteshöjden korrekt (gäller för framstolarna).

Spänna fast bältet
› Dra långsamt bältesbandet över bröst och bäcken.
› Stick in låstungan i bälteslåset » bild 19 -  för stolen tills den klickar fast.
› Provdra i bältet för att kontrollera att låstungan sitter fast i låset.

Lossa bältet
› Ta tag i låstungan och tryck in den röda knappen i bälteslåset » bild 19 -  så

att låstungan hoppar ut.
› För tillbaka säkerhetsbältet för hand så att det rullas upp helt och hållet och

så att bandet inte förvrids.

VARNING
Låstungans införingshål får inte täppas igen eftersom låstungan då inte kan
låsa.

Automatiska bältesupprullare och bältessträckare

Automatiska bältesupprullare

Varje säkerhetsbälte är utrustat med en automatisk bältesupprullare. 
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När man drar långsamt i säkerhetsbältet har bältet full rörelsefrihet. Om man
rycker i säkerhetsbältet blockeras det av den automatiska bältesupprullaren.
Bältena låser också vid en full inbromsning, vid acceleration, vid körning i back-
ar och i kurvor.

VARNING
Om säkerhetsbältet inte blockerar när man rycker i det ska den automatis-
ka bältesupprullaren omgående kontrolleras av en fackverkstad.

Bältessträckare

Säkerheten för den fastspända föraren och frampassageraren höjs med hjälp
av bältessträckare på de främre säkerhetsbältenas automatiska bältesupprulla-
re.

Vid en kollision av en viss allvarlighetsgrad sträcks säkerhetsbältena av bältes-
sträckarna så att en oönskad rörelse av kroppen förhindras.

Om fordonet slår runt, vid en lättare kollision och vid olyckor där inga större
krafter är verksamma, kommer bältessträckarna inte att lösas ut.

VARNING
■ Alla arbeten på bältessträckarsystemet, såsom demontering och monter-
ing av systemkomponenter till följd av andra reparationsarbeten, får endast
utföras av en fackverkstad.
■ Om bältessträckarna har löst ut måste hela systemet bytas ut.

Observera
■ Bältessträckarna kan lösa ut även om säkerhetsbältena inte är fastspända.
■ När bältessträckarna utlöses frigörs rök. Detta tyder inte på brand i fordonet.

Problem med blockerad bältesautomat

Bild 20 
Frigör bältesautomaten

› Ta tag i bältesbandet i mitten och dra snabbt i pilens riktning » bild 20.
› Håll bältesbandet och låt det rulla upp långsamt.
› Gör ett dragprov för att se om bältesautomaten fungerar som den ska.
› Om bältesbandet fortfarande är blockerat, upprepa frigöringsproceduren en

eller två gånger.
› Om bältesbandet fortfarande är blockerat ska du kontakta en fackverkstad.
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Krockkuddssystem

Beskrivning av krockkuddssystemet

 Inledning

Krockkuddssystemet erbjuder ett kompletterande skydd för de åkande i for-
donet vid kraftiga frontal- och sidokollisioner.

Observera att en krockkudde erbjuder bästa möjliga skyddsverkan endast i
samverkan med ett fastspänt säkerhetsbälte, och fungerar inte som ersätt-
ning av säkerhetsbältet.

Krockkuddssystemets tillstånd indikeras genom kontrollampan  på kombiin-
strumentet » sidan 43.

Systembeskrivning

Bild 21 Krockkuddarnas monteringsplatser

Krockkuddarnas monteringsplatser » bild 21
Frontkrockkuddar
Knäkrockkudde för förare
Sidokrockkuddar fram
Sidokrockkuddar bak
Huvudkrockkuddar

A

B

C

D

E

När man slungas in i den fullt uppblåsta airbagen dämpas kroppens rörelse
framåt och skaderisken för följande kroppsdelar minskar:
▶ Frontkrockkuddar - huvud och överkropp. Krockkuddarna är märkta med

texten  på ratten samt på instrumentbrädan på frampassagerarsidan.
▶ Förarens knäkrockkudde - ben. Krockkudden är märkt med texten  på

sidan av instrumentbrädan på förarsidan.
▶ Sidokrockkuddar - hela överkroppen (bröst, buk, bäcken) på den sida som är

vänd mot dörren. Sidokrockkuddarna fram är märkta med texten  på
framstolarnas ryggstöd. Sidokrockkuddarna bak är märkta med texten 
mellan instegsområdet och baksätets ryggstöd.

▶ Huvudkrockkuddar - huvud och hals. Krockkuddarna är märkta med texten
 på B-stolpens beklädnad.

Krockkuddssystemet består av följande delar (beroende på utrustning):
▶ Enskilda krockkuddar.
▶ Kontrollampa  på kombiinstrumentet » sidan 43.
▶ Nyckelbrytare för frampassagerarens frontkrockkudde » sidan 28.
▶ Kontrollampa för frampassagerarens frontkrockkudde i instrumentpanelens

mittdel » sidan 28.

Utlösning av krockkudde

Bild 22 Gasfyllda krockkuddar

Krockkuddssystemet fungerar endast när tändningen är tillslagen.

När krockkuddar löser ut, fylls de med gas och blåses upp. En krockkudde blå-
ses upp på bråkdelen av en sekund. 
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När krockkudden blåses upp frigörs rök. Detta tyder inte på brand i fordonet.

Villkor för att en krockkudde ska lösa ut
De relevanta utlösningsförhållandena för respektive situation för krockkudds-
systemet låter sig inte fastställas schablonmässigt. Viktiga faktorer är hårdhe-
ten på det föremål som fordonet kolliderar med, kollisionsvinkel, fordonets
hastighet m.m.

Avgörande för huruvida krockkudden löser ut är inbromsningsförloppet i sam-
band med kollision. Om den fordonsinbromsning som uppträder och mäts lig-
ger under de referensvärden som finns i styrenheten, kommer krockkuddarna
inte att lösa ut trots att fordonet kan deformeras mycket kraftigt under olyck-
an.

Vid kraftiga frontalkollisioner löser följande krockkuddar ut:
▶ Förarens frontkrockkudde.
▶ Frampassagerarens frontkrockkudde.
▶ Förarens knäkrockkudde.

Vid kraftiga sidokollisioner löser följande krockkuddar ut på olyckssidan:
▶ Sidokrockkudde fram.
▶ Sidokrockkudde bak.
▶ Huvudkrockkudde.

När en krockkudde löser ut sker följande:
▶ Varningsblinkersen slås på.
▶ Alla dörrar låses upp.
▶ Bränsletillförseln till motorn avbryts.
▶ Innerbelysningen tänds (om den automatiska funktionen för innerbelysning-

en är påslagen – kontakt ).

I vilka fall löser krockkuddssystemet inte ut?
Vid lätta frontal- och sidokollisioner, påkörning bakifrån och om fordonet väl-
ter eller slår runt löser krockkuddssystemet inte ut.

Säkerhetsanvisningar

Bild 23 
Säkert avstånd från ratten till in-
strumentbrädan

VARNING
Allmänna anvisningar
■ Säkerhetsbältet och krockkuddssystemet skyddar på rätt sätt endast
om man sitter i en korrekt sittställning » sidan 19.
■ Krockkudden utvecklar en stor kraft när den löser ut. Vid en felaktig sitt-
ställning eller stolsplacering kan det leda till allvarliga eller livshotande ska-
dor. Detta gäller speciellt för barn som åker utan lämplig barnstol » si-
dan 30.
■ Om en störning uppstått ska krockkuddssystemet omgående kontrolle-
ras av en fackverkstad. Det finns annars risk för att krockkudden inte löser
ut vid en olycka.
■ Om en krockkudde har löst ut måste krockkuddssystemet bytas.
■ Vid området kring frontkrockkuddarna och knäkrockkudden ska ytan på
ratten samt instrumentbrädan om möjligt rengöras endast med en torr eller
vattenfuktad trasa.

VARNING
Anvisningar för frontkrockkuddar
■ Det är viktigt för förare och frampassagerare att hålla ett avstånd på
minst 25 cm till ratten resp. instrumentbrädan » bild 23 - A . Om detta av-
stånd inte hålls kan krockkuddssystemet inte skydda – livsfara! Dessutom
måste framstolarna och nackstöden alltid vara riktigt inställda efter kropps-
storleken. 
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VARNING (fortsättning)
■ Vid användning av en barnstol på frampassagerarstolen där barnet sitter
med ryggen mot färdriktningen, måste frampassagerarens frontkrockkud-
de alltid kopplas ur » sidan 27, Frånkoppling av krockkuddar. Om detta
inte sker kan barnet skadas svårt eller till och med dödas om krockkudden
löser ut.
■ I frontkrockkuddens utvecklingsområde framför de åkande i framstolarna
får det inte finnas ytterligare personer, djur eller föremål.
■ Ratten och ytan av instrumentbrädan framför frampassageraren får inte
förses med klisteretiketter, täckas över eller på annat sätt bearbetas. Inga
delar såsom mugghållare, telefonfästen m.m. får monteras i närheten av
krockkuddarnas monteringsplatser eller deras utvecklingsområde.
■ Ställ aldrig föremål på instrumentbrädan på frampassagerarsidan.

VARNING
Anvisningar för knäkrockkudden
■ Ställ in förarsätet i längdriktningen så att avståndet från benen till instru-
mentbrädan i området kring knäkrockkudden är minst 6 cm » bild 23 - B .
Om det på grund av kroppsstorleken inte är möjligt att uppfylla detta vill-
kor, ska du kontakta en fackverkstad.
■ Ytan på krockkuddsmodulen i nedre delen av instrumentpanelen under
rattstången får ej förses med dekaler, täckas över eller på annat vis bearbe-
tas. Inget får monteras på krockkuddsmodulens kåpa eller i dess omedelba-
ra närhet.
■ På tändnyckeln får inga skrymmande och tunga föremål (nyckelknippor
osv.) fästas. De kan slungas runt och skada passagerare om knäkrockkud-
den löser ut.

VARNING
Anvisningar för sido- och huvudkrockkuddar
■ Det får inte finnas några föremål i utvecklingsområdet för sido- och hu-
vudkrockkuddarna (t.ex. solskydd som vridits mot fönstren) och inte heller
några föremål (mugghållare eller liknande) på dörrarna – olycksrisk!
■ Häng endast lättare klädesplagg på fordonets klädkrokar och lämna inga
tunga och vassa föremål i fickorna på klädesplaggen. Använd inte klädhäng-
are för upphängning av kläder.

VARNING (fortsättning)
■ Krockkuddssystemet arbetar med trycksensorer som är monterade i
framdörrarna. Därför får inga anpassningar göras på dörrarna eller på dörr-
panelerna (t.ex. montering av extra högtalare). Ytterligare information » si-
dan 258.
■ Ryggstöden får inte utsättas för stora krafter, kraftiga stötar, sparkar el-
ler liknande – risk för skador på sidokrockkuddarna. Sidokrockkuddarna
kommer inte att lösa ut i så fall!
■ Använd aldrig klädslar eller överdrag på förar- och frampassagerarstolen,
vilka inte uttryckligen godkänts av ŠKODA AUTO. Eftersom krockkudden
vecklar ut sig ur ryggstödet, kommer sidokrockkuddens skyddsfunktion att
påverkas negativt om man använder klädslar eller överdrag som inte är
godkända.
■ Skador på originalstolsöverdrag eller sömmar i sidokrockkuddens mon-
teringsområde måste omgående åtgärdas av en fackverkstad.

VARNING
Anvisningar för hantering av krockkuddssystemet
■ Alla arbeten på krockkuddssystemet samt montering och demontering av
systemkomponenter på grund av andra reparationsarbeten (t.ex. demonter-
ing av stol) får endast utföras av en fackverkstad. Ytterligare information
» sidan 258.
■ Inga ändringar får utföras på delar i krockkudssystemet, på den främre
stötfångaren eller på karossen.
■ Manipulera inte enskilda delar av krockkuddssystemet, eftersom det kan
leda till att en krockkudde löser ut.

Frånkoppling av krockkuddar

Koppla från krockkudde

Frampassagerarens frontairbag kan kopplas från med nyckelbrytaren » bild 24
på sidan 28 - .

Vi rekommenderar att du låter en ŠKODA servicepartner koppla från eventuel-
la andra krockkuddar.

När krockkudden är frånkopplad indikeras detta genom att kontrollampan 
tänds » sidan 43. 
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Krockkuddarna ska kopplas från till exempel i följande fall:
▶ När man använder en barnstol på frampassagerarstolen där barnet sitter med

ryggen mot färdriktningen » sidan 29.
▶ När föraren trots korrekt inställning av förarstolen inte kan upprätthålla ett

minsta avstånd på 25 cm mellan rattnav och bröstben.
▶ Om fordonet är utrustat med extra reglage för förare med funktionsvariatio-

ner.
▶ Om fordonet är utrustat med specialstolar (t.ex. ortopediska stolar utan si-

dokrockkuddar).

VARNING
Om en krockkudde i fordonet är frånslagen i samband med att fordonet
säljs, måste köparen uppmärksammas på detta!

Koppla från frampassagerarens frontkrockkudde

Bild 24 Nyckelbrytare för frampassagerarens frontkrockkudde/kontrol-
lampa för frampassagerarens frontkrockkudde

Positioner på nyckelbrytaren » bild 24 - 
Frampassagerarens frontkrockkudde är frånslagen – efter att tändningen
slagits till lyser kontrollampan   » bild 24 - .
Frampassagerarens frontkrockkudde är tillslagen – efter att tändningen
slagits till lyser kontrollampan   i 65 sek.

Frånslagning
› Slå från tändningen.
› Öppna förvaringsfacket på frampassagerarsidan.
› Fäll ut nyckelbladet helt på fjärrnyckeln » .
› Stick försiktigt in nyckeln ända in i spåret i nyckelbrytaren.





› Vrid spåret på nyckelbrytaren till position  med hjälp av nyckeln.
› Dra ut nyckeln ur spåret i nyckelbrytaren » .
› Stäng förvaringsfacket på frampassagerarsidan.
› Kontrollera om kontrollampan   lyser när tändningen slagits på.

Tillslagning
› Slå från tändningen.
› Öppna förvaringsfacket på frampassagerarsidan.
› Fäll ut nyckelbladet helt på fjärrnyckeln » .
› Stick försiktigt in nyckeln ända in i spåret i nyckelbrytaren.
› Vrid spåret på nyckelbrytaren till position  med hjälp av nyckeln.
› Dra ut nyckeln ur spåret i nyckelbrytaren » .
› Stäng förvaringsfacket på frampassagerarsidan.
› Kontrollera om kontrollampan   lyser när tändningen slagits på.

VARNING
■ Låt inte nyckeln sitta kvar i nyckelbrytaren under färd. Vibrationer kan
göra så att nyckeln vrids i spåret och slår på krockkudden! Krockkudden
kan då lösa ut oväntat vid en olycka – skaderisk och livsfara!
■ Föraren ansvarar för att krockkudden är till- eller frånkopplad.
■ Koppla endast från krockkudden när tändningen är frånslagen! Annars kan
det uppstå fel i systemet för krockkuddens avstängning.
■ Om kontrollamporna     blinkar, kommer inte frampassagerarens
frontkrockkudde att lösa ut vid en olycka! Låt genast kontrollera krock-
kuddssystemet av en fackverkstad.

VIKTIGT
Ett ej helt utfällt nyckelblad kan skada nyckelbrytaren!
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Säker transport av barn

Barnstol

 Inledning

För att minska skaderisken vid en olycka får barn endast transporteras i bil-
barnstol!

Beakta informationen i den här bruksanvisningen samt anvisningarna från bil-
barnstolens tillverkare för montering och användning av barnstolen.

Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att barn alltid åker i baksätet. I undantags-
fall kan barn transporteras på frampassagerarstolen.

Barnstolar som uppfyller föreskrifterna ECE-R 44 från Förenta nationernas
ekonomiska kommission för Europa ska användas.

Barnstolar enligt föreskrifterna ECE-R 44 är märkta med ett ej avtagbart test-
märke: ett stort E i en cirkel, därunder testnumret.

VARNING
■ Barn eller spädbarn får aldrig åka i knät på passagerare i fordonet.
■ Lämna aldrig kvar barn utan uppsikt i fordonet när du lämnar fordonet.
Barnen kanske inte själva kan ta sig ur fordonet eller undsätta sig i ett nöd-
fall. Vid mycket höga eller låga temperaturer innebär detta livsfara!
■ Barnet måste vara säkert fastspänt i fordonet under hela resan! I annat fall
kan det slungas iväg genom fordonet vid en olycka och skadas eller skada
andra passagerare allvarligt.
■ När barn lutar sig framåt eller intar en felaktig sittställning under färd, ut-
sätts de för en förhöjd skaderisk i händelse av en olycka. Det gäller särskilt
för barn som åker i frampassagerarstolen – om krockkuddssystemet löser
ut kan barnet skadas svårt eller dödas!
■ Observera alltid uppgifterna från tillverkaren av barnstolen för korrekt
dragning av bältet. Ett feldraget säkerhetsbälte kan leda till skador till och
med vid en lätt olycka.
■ Kontrollera att säkerhetsbältet har spänts fast korrekt. Dessutom ska
man se till att bältesbandet inte kan skadas av beslag med skarpa kanter.
■ Om du monterar barnstolen i baksätet ska tillhörande framstol ställas in
så att det inte finns någon kontakt mellan framstol och barnstol resp. bar-
net som åker i barnstolen.

VARNING (fortsättning)
■ Före installation av en framåtriktad barnstol ska respektive nackstöd stäl-
las in så högt som möjligt.
■ Om nackstödet även i den högsta positionen förhindrar installation av en
barnstol, måste nackstödet demonteras » sidan 88. Efter demontering av
barnstolen ska nackstödet monteras tillbaka.

Observera
Vi rekommenderar att du använder barnstolar ur sortimentet ŠKODA original-
tillbehör. Dessa barnstolar är utvecklade och utprovade för användning i
ŠKODA-fordon. De uppfyller kraven i föreskrifterna ECE-R 44.

Användning av barnstol på frampassagerarstolen (variant 1)

Gäller inte för Taiwan

Bild 25 Etikett med varningsanvisningar

 Läs och beakta först  på sidan 29.

Använd aldrig ett bakåtriktat barnstolssystem på en stol som skyddas av en
installerad aktiv krockkudde. Barnet kan skadas svårt eller dödas.

Du hittar varningar om detta på etiketter som är placerade på följande ställen:
▶ På solskyddet på frampassagerarsidan » bild 25 - .
▶ På B-stolpen på frampassagerarsidan » bild 25 - . 
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Vid användning av barnstol på frampassagerarstolen ska följande anvisningar
beaktas:
▶ Vid användning av en barnstol där barnet sitter med ryggen mot färdriktning-

en måste frampassagerarens frontkrockkudde alltid kopplas från » .
▶ Ställ om möjligt in frampassagerarens ryggstöd i lodrätt läge så att det finns

stabil kontakt mellan ryggstödet på stolen och ryggstödet på barnstolen.
▶ Skjut om möjligt tillbaka frampassagerarstolen så att det inte finns någon

kontakt mellan frampassagerarstolen och barnstolen bakom det.
▶ Ställ in den höjdinställbara frampassagerarstolen så högt som möjligt.
▶ Ställ in frampassagerarstolens säkerhetsbälte så högt som möjligt.
▶ Vid barnstolar i grupp 2 eller 3 ska du tänka på att bältestrissan på barnsto-

lens nackstöd ska befinna sig framför eller i samma höjd som bältestrissan
på B-stolpen på frampassagerarsidan. Ställ in höjden på frampassagerarens
säkerhetsbälte så att bältet inte "kröks" vid bältestrissan. Vid en olycka finns
risk för att säkerhetsbältet skadar det transporterade barnet i halsområdet!

VARNING
■ När frampassagerarens frontkrockkudde är inkopplad ska du aldrig an-
vända en barnstol på frampassagerarstolen där barnet sitter med ryggen
mot färdriktningen. Denna barnstol befinner sig i utvecklingsområdet för
frampassagerarens frontkrockkudde. Krockkudden kan skada barnet svårt
eller rent av livsfarligt när den löser ut.
■ Så fort barnstolen där barnet åker med ryggen mot färdriktningen inte
längre används på frampassagerarstolen ska frontkrockkudden på frampas-
sagerarstolen kopplas in igen.

Användning av barnstol på frampassagerarstolen (variant 2)

Gäller för Taiwan

Bild 26 
Etikett med varningsanvisningar

 Läs och beakta först  på sidan 29.

Transportera aldrig spädbarn, mindre barn och barn på frampassagerarsto-
len.

Information om detta finns på en etikett som är placerad på frampassagera-
rens solskydd » bild 26.

Barnsäkerhet och sidokrockkudde

Bild 27 
Ett felaktigt fastspänt barn i fel-
aktigt sittläge – utsatt för fara
genom sidokrockkudden/ett
rätt fastspänt barn med barnstol

 Läs och beakta först  på sidan 29.

Barnet får inte uppehålla sig i sidokrockkuddens utvecklingsområde
» bild 27 - .

Mellan barnet och sidokrockkuddens utlösningsområde måste det finnas till-
räckligt med fri plats för att sidokrockkudden ska ge bästa möjliga skydd
» bild 27 - .

Gruppindelning av barnstolar

 Läs och beakta först  på sidan 29.

Klassificering av barnstolar enligt föreskrifterna ECE-R 44.

Grupp Barnets vikt

0 upp till 10 kg

0+ upp till 13 kg

1 9-18 kg

2 15-25 kg

3 22-36 kg
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Användning av barnstolar som är fästa med säkerhetsbälte

När frampassagerarens frontkrockkudde är inkopplad ska du aldrig använda en barnstol på frampassagerarstolen där barnet sitter med ryggen mot färdriktning-
en. Denna barnstol befinner sig i utvecklingsområdet för frampassagerarens frontkrockkudde. Krockkudden kan skada barnet svårt eller rent av livsfarligt när den
löser ut.

 Läs och beakta först  på sidan 29.

Översikt över användning av barnstolar som är fästa med säkerhetsbälte på respektive stol enligt föreskrifterna ECE-R 16.

Grupp Frampassagerarstol Baksäte
yttre

Baksäte
mitten

0
upp till
10 kg

U U U

0+
upp till
13 kg

U U U

1
9-18 kg

U U U

2
15-25

kg
U U U

3
22-36

kg
U U U

Barnstolskategori "Universal" – barnstol som är avsedd att fästas på
stolen med säkerhetsbälte.

U

Fästsystem

Fästöglor för -systemet

Bild 28 
Etiketter för -system.

 är ett system för snabb och säker installation av bilbarnstolar.

Mellan ryggstödet och sittdynan på de bakre yttre passagerarsätena resp.
frampassagerarstolen finns två fästöglor för infästning av barnstolar med -
system.

Demontera först täcklocken A  för att komma åt fästöglorna » bild 28. Efter
demontering av barnstolen ska täcklocken sättas tillbaka.

VARNING
■ Vid montering och demontering av barnstolar med -system ska alltid
anvisningarna från barnstolstillverkaren följas.
■ Fästöglor för installation av barnstolar med -system får aldrig använ-
das för att fästa andra barnstolar, bälten eller föremål - livsfara! 
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Observera
■ En barnstol med -system kan monteras i ett fordon med hjälp av -
systemet endast om denna barnstol är godkänd för denna fordonstyp. Mer in-
formation kan du få från din ŠKODA-partner.
■ Barnstolar med -system kan köpas från ŠKODA originaltillbehör.

Användning av barnstolar med -system

När frampassagerarens frontkrockkudde är inkopplad ska du aldrig använda en barnstol på frampassagerarstolen där barnet sitter med ryggen mot färdriktning-
en. Denna barnstol befinner sig i utvecklingsområdet för frampassagerarens frontkrockkudde. Krockkudden kan skada barnet svårt eller rent av livsfarligt när den
löser ut.

Översikt över användbarheten av barnstolar med -system på respektive stol enligt föreskrifterna ECE-R 16.

Grupp Storleksklass
på barnstolena) Frampassagerarstolb) Yttre baksäten Mittbaksäte

0
upp till 10 kg

E X IL-SU X

0+
upp till 13 kg

E

X IL-SU XD

C

1
9-18 kg

D

X IL-SU X
C

B

B1

A

2
15-25 kg

- X IL-SU X

3
22-36 kg

- X IL-SU X

a) Storleksklassen finns angiven på en skylt på barnstolen.
b) Om frampassagerarstolen är försedd med fästöglor för -systemet, är stolen lämpad för installation av en -barnstol med klassningen "Semi-Universal".

IL-SU Stolen lämpar sig för -barnstolar med godkännandet "Semi-Universal". Kategorin "Semi-Universal" betyder att barnstolen är tillåten med -sy-
stemet för fordonet. Beakta fordonslistan som medföljer barnstolen.

X Stolen är inte utrustad med fästöglor för -systemet.
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Fästöglor för   -systemet

Bild 29 
Fästöglor för  -systemet

  är ett fästsystem som begränsar rörelserna i barnstolens ovandel.

På baksidan av bakryggstöden finns fästöglor A  för fästremmen för en barns-
tol med  -systemet » bild 29.

Vissa landspecifika modeller kan även vara utrustade med en fästögla B
» bild 29.

VARNING
■ Vid montering och demontering av barnstolar med  -system ska
alltid anvisningarna från barnstolstillverkaren följas.
■ Använd barnstolar med  -systemet endast på säten med fästöglor
med loggan  .
■ Fäst endast en fästrem till barnstolen på varje fästögla.
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Bild 30 Exempel för förarplats i vänsterstyrt fordon
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Manövrering

Förarplats

Översikt

Elektriska fönsterhissar 67
Elektrisk inställning ytterspeglar 82
Dörröppningshandtag 62
Luftmunstycken 116
Parkeringsbiljetthållare 90
Manöverspak (beroende på utrustning):
▶ Blinkers och helljus 73
▶ Farthållare 228
▶ Hastighetsbegränsare 230
▶ Helljusassistent 74
Ratt med signalhorn/med förarfrontairbag 25
Knappar för betjäning av informationssystemet 49
Kombiinstrument 36
Manöverspak:
▶ Vindrutetorkare och vindrutespolare 79
▶ Informationssystem 49
Infotainment 119
Knapp för varningsblinkers 76
Kontrollampa för frampassagerarens frontkrockkudde 28
Innerspegel 82
Förvaringsfack på frampassagerarsidan 94
Frontkrockkudde för frampassagerare 25
Extern infotainmentmodul (i frampassagerarens förvarings-
fack) 121
Nyckelbrytare för avstängning av frampassagerarens frontk-
rockkudde (i frampassagerarens förvaringsfack) 28
Elektrisk fönsterhiss i frampassagerardörren 67
Förvaringsfack 91
Ljusomkopplare 72
Låshandtag för motorhuv 269

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Förvaringsfack 90
Manöverspak för den automatiska avståndsregleringen 234
Säkerhetsspak för rattinställning 20
Beroende på utrustning:
▶ Tändningslås 198
▶ Startknapp 198
Handbromsspak 201
Beroende på utrustning:
▶ Växelspak (manuell växellåda) 202
▶ Växelväljare (automatisk växellåda) 203
Beroende på utrustning:
▶ 12 V-uttag 98
▶ Cigarettändare 99
List med knappar (beroende på utrustning):
▶  Centrallås 61
▶  START-STOPP 199
▶  Traktionskontroll ASR 209
▶  Stabiliseringssystem ESC 208
▶ / Val av körläge 239
▶  Parkeringsassistent 222
▶  Parkeringshjälp 212
▶  Däcktrycksövervakning 247
Förvaringsfack/Phonebox 91, 91
USB-ingång 92
Reglage för värme/klimatanläggning 112

Observera
På fordon med högerstyrning avviker placeringen av reglagen delvis från den
placering som visas i » bild 30.

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

35Förarplats



Instrument och kontrollampor

Kombiinstrument

 Inledning

Bild 31 Kombiinstrument

Varvräknare » sidan 36
▶ med kontrollampor » sidan 39
Display » sidan 49
Hastighetsmätare
▶ med kontrollampor » sidan 39
Beroende på utrustning
▶ Kylvätsketemperaturmätare » sidan 36
▶ Fordonsgasmätare (gäller för G-TEC-fordon)
List med kontrollampor » sidan 39
Manöverknapp
▶ Inställning av tid » sidan 50
▶ Återställning av mätare för tillryggalagd körsträcka (trip) » sidan 49
▶ Visning av körsträcka och dagar fram till nästa servicetillfälle » sidan 57
Bensin-/dieselmätare » sidan 37

Ljusstyrkan på instrumentbelysningen anpassas automatiskt till de aktuella
ljusförhållandena. När siktförhållandena är försämrade och halvljuset inte är
tänt, reduceras ljusstyrkan på instrumentbelysningen för att påminna föraren
om att slå på ljuset.

1

2

3

4

5

6

7

Ljusstyrkan på instrumentbelysningen kan ställas in i infotainmentsystemet i
menyn  /  →  → Ljus.

Varvräknare

Varvräknaren 1  » bild 31 på sidan 36 visar det aktuella motorvarvtalet per mi-
nut.

Början av det röda intervallet på varvräknaren visar det högsta tillåtna motor-
varvtalet för en inkörd och driftvarm motor.

Innan man når det röda intervallet på varvräknaren, ska man växla upp till nästa
växel eller välja växelväljarläget D/S för automatväxellådan.

Beakta växelrekommendationen för att hålla ett optimalt motorvarvtal » si-
dan 50.

VIKTIGT
Visaren på varvräknaren får endast nå det röda intervallet under en kort tid –
risk för motorskador!

Kylvätsketemperaturmätare

Bild 32 Kylvätsketemperaturmätare: variant 1/variant 2

Indikeringen fungerar endast när tändningen är tillslagen.

Kallt område, motorn ännu inte har nått sin arbetstemperatur. Högt mo-
torvarvtal och stark motorbelastning ska undvikas.
Driftområde
Högtemperaturområde, i kombiinstrumentet tänds kontrollampan  » si-
dan 45.

A

B

C
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Bränslemätare - bensin/diesel

Bild 33 Bränslemätare: variant 1/variant 2

Indikeringen fungerar endast när tändningen är tillslagen.

Bensin-/dieseltanken rymmer ca 50 liter för fordon med framhjulsdrift, för for-
don med fyrhjulsdrift rymmer den ca 55 liter.

När bränslemängden når reservområdet A  » bild 33 tänds kontrollampan  i
kombiinstrumentet » sidan 44.

VARNING
För att fordonssystemen ska kunna fungera korrekt så att fordonets säker-
het säkerställs under färd måste det finnas tillräckligt med bränsle i tanken.
Kör aldrig bränsletanken helt tom – olycksrisk!

VIKTIGT
Kör aldrig bränsletanken helt tom! Vid oregelbunden bränsletillförsel kan det
uppstå feltändningar, vilket kan leda till svåra skador på motor och avgassys-
tem.

Observera
Pilen  bredvid symbolen  i bränslemätaren markerar placeringen av bränsle-
tankens påfyllningsöppning på fordonets högra sida.

Bränslemätare - fordonsgas / bensin

Bild 34 
Fordonsgasmätare

Bild 35 
Bensinmätare

Indikeringen fungerar endast när tändningen är tillslagen.

Volymen på fordonsgas-bränsletanken uppgår till ca 17,5 kg.

Volymen på bensin-bränsletanken uppgår till 8,5 l.

När bränslemängden i bränsletanken för fordonsgas når reservområdet, visas
symbolen  på displayen samt en uppmaning om att tanka fordonsgas.

När bränslemängden i bränsletanken för bensin når reservområdet A
» bild 35, tänds kontrollampan  i displayen » sidan 44.

Observera
Pilen  bredvid symbolen  resp.  i bränslemätaren markerar placeringen av
bränsletankens påfyllningsöppning på bilens högra sida.
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Digitalt kombiinstrument

 Inledning

Bild 36 Digitalt kombiinstrument

List med kontrollampor » sidan 39
Kylvätsketemperaturmätare » sidan 36
Display » sidan 38
Bensin-/dieselmätare » sidan 37

Ljusstyrkan på instrumentbelysningen anpassas automatiskt till de aktuella
ljusförhållandena.

Ljusstyrkan på instrumentbelysningen kan ställas in i infotainmentsystemet i
menyn  /  →  → Ljus.

1

2

3

4

Display i digitalt kombiinstrument

Bild 37 Visningsvarianter / exempel på klassisk visning

Visningsvarianter (från vänster)
▶ Klassisk visning
▶ Utökad visning
▶ Modern visning
▶ Grundvisning
▶ Sportig visning
Centralt visningsområde
Ytterligare information

A

B

C
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Manövrering av digitalt kombiinstrument

Bild 38 
Knappar/inställningsratt på mul-
tifunktionsratten

Vrid - rörelse i vald meny / ställ in värden / ändra kartskala manuellt (gäller
för Infotainment Columbus, Amundsen)
Tryck - Bekräfta vald menypunkt
Vrid och tryck - slå på automatisk ändring av kartskalan (gäller för Info-
tainment Columbus, Amundsen)
Tryck - växla visningsvariant » bild 37 på sidan 38

Håll - visa menyn med förvalsalternativ med ytterligare information
Tryck - visa huvudmenyn / gå tillbaka en meny högre upp » sidan 55

Förvalsalternativ för ytterligare information

Bild 39 
Ställa in förvalsalterna-
tiv i infotainment

Välj förvalsalternativ
› Håll knappen  på multifunktionsratten intryckt.
› Välj ett av följande förvalsalternativ och bekräfta.

▶ Auto - beroende på valt körläge visas ytterligare information
▶ Classic - information för ilagd växel och aktuell hastighet
▶ Visning 1 - inställbart förvalsalternativ

A





▶ Visning 2 - inställbart förvalsalternativ
▶ Visning 3 - inställbart förvalsalternativ

Ställ in förvalsalternativ
Förvalsalternativen Visning 1. Visning 2 och Visning 3 kan ställas in i infotainment i
menyn  /  i menypunkten  → Dig. instrumentenpanel.

▶ Välj i områdena A  » bild 39 önskad ytterligare information genom en finger-
rörelse lodrätt över bildskärmen.

▶ Håll önskad funktionknapp för förvalsalternativet i område B  intryckt, för
att lagra valet.

Kontrollampor

 Inledning

 Handbroms » sidan 40

 Bromssystem » sidan 41

 Bältesvarningslampa fram » sidan 41

 Automatisk avståndsreglering (ACC) » sidan 41

 
Servostyrning
Rattlås (KESSY-system)

» sidan 41


Stabiliseringskontroll (ESC)
Traktionskontroll (ASR)

» sidan 42

 Traktionskontrollen (ASR) avaktiverad » sidan 42

 Låsningsfritt bromssystem (ABS) » sidan 42

 Dimbakljus » sidan 42

 Avgaskontrollsystem » sidan 42

 Förglödningssystem (dieselmotor) » sidan 43

 Kontroll motorelektronik (bensinmotor) » sidan 43

 Säkerhetssystem » sidan 43

 Däcktryck » sidan 43

 Bromsbelägg » sidan 44

 Bränslereserv – bensin/diesel » sidan 44

  Körfältsassistent (Lane Assist) » sidan 44

  Blinkers » sidan 44 
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 Släpblinkers » sidan 44

 Dimstrålkastare » sidan 44


Farthållare
Hastighetsbegränsare

» sidan 44

 Bromspedal (automatisk växellåda) » sidan 45

 Fordonsgasdrift » sidan 45

 Helljus » sidan 45

 Automatisk växellåda » sidan 45

  Bältesvarningslampa bak » sidan 45

 Generator » sidan 45

 Kylvätska » sidan 45

 Motoroljetryck » sidan 46

 Motoroljenivå » sidan 46

 AdBlue®-nivå för låg (dieselmotor) » sidan 46

 AdBlue®-fel (dieselmotor) » sidan 46

 Lampfel » sidan 46

 Visning vid frånslaget ljus » sidan 47

 Partikelfilter » sidan 47

 Vätskenivå vindrutetorkare » sidan 47

 Helljusassistent » sidan 47

  START/STOPP-system » sidan 47

 Visning av låg temperatur » sidan 48

 Vatten i bränslefiltret (dieselmotor) » sidan 48

   Automatisk avståndsreglering (ACC) » sidan 48

 Avståndsvarning (Front Assist) » sidan 48

 Front Assist » sidan 48

 Sparläge » sidan 48

 Offroad-läge » sidan 48

 Adaptivt chassi (DCC) » sidan 48

 Service » sidan 48

 Kontroll av naturgasanläggning » sidan 49

 Körläge Normal » sidan 239

 Körläge Sport » sidan 239

 Körläge Eco » sidan 239

 Körläge Comfort » sidan 239

 Körläge Offroad » sidan 239

 Körläge Individual » sidan 239

Kontrollamporna i kombiinstrumentet visar aktuell status för vissa funktioner
eller störningar.

När vissa av kontrollamporna tänds hörs en akustisk signal och meddelanden
visas på kombiinstrumentets display.

När tändningen slås på tänds vissa kontrollampor för funktionskontroll av for-
donssystemen tillfälligt. Om de kontrollerade systemen fungerar korrekt,
släcks respektive kontrollampor några sekunder efter att tändningen slagits på
eller efter att motorn startats.

Kontrollampor på displayen
Beroende på betydelse tänds samtidigt som vissa kontrollampor på displayen
även kontrollampan  (fara) eller  (varning).

Beroende på fordonsutrustning kan vissa kontrollampor visas i färg på dis-
playen, t.ex. kan varningslampan för kylvätska visas på följande sätt:

▶ - monokromatisk ("svartvit") display
▶ - färgdisplay

VARNING
■ Underlåtenhet att följa indikationer från kontrollampor och tillhörande
meddelanden och anvisningar på kombiinstrumentets display kan leda till
allvarliga personskador eller till skador på fordonet.
■ Om man av tekniska skäl måste stanna, ska fordonet ställas på ett säkert
avstånd till vägtrafiken, motorn stängas av och varningsblinkers slås på
» sidan 76. Ställ upp varningstriangeln på föreskrivet avstånd.
■ Motorrummet i fordonet är ett farligt område. Vid arbeten i motorrum-
met måste följande varningsanvisningar alltid beaktas » sidan 268:

Handbroms

 Läs och beakta först  på sidan 40.

 lyser – handbromsen är åtdragen. 
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Om man kör med åtdragen handbroms i en hastighet över 5 km/h ljuder även
en akustisk signal.

▶ Lossa handbromsen.

  Bromssystem

 Läs och beakta först  på sidan 40.

 lyser - bromsvätskenivån i bromssystemet är för låg.

▶ Stanna fordonet, stäng av motorn och kontrollera bromsvätskenivån » si-
dan 272.

VARNING
■ Om kontrollampan  tänds tillsammans med kontrollampan  » si-
dan 42,  Låsningsfritt bromssystem (ABS),  ska du inte köra vidare!
Kontakta en fackverkstad.
■ Ett fel i ABS- eller bromssystemet kan förlänga fordonets bromssträcka
vid inbromsning – olycksrisk!

  Bältesvarningslampa fram

 Läs och beakta först  på sidan 40.

 lyser – föraren resp. frampassageraren har inte tagit på sig säkerhetsbältet.

När hastigheten överstiger 30 km/h blinkar kontrollampan  och det hörs
samtidigt en akustisk varningssignal.

Om föraren eller frampassageraren inte spänner fast säkerhetsbältet under de
följande ca 2 minuterna, stängs varningssignalen av och kontrollampan  lyser
konstant.

Automatisk avståndsreglering (ACC)

 Läs och beakta först  på sidan 40.

 lyser - hastighetsminskningen genom ACC är inte tillräcklig.

▶ Tryck på bromspedalen.

Ytterligare information om ACC-systemet » sidan 232.

    Servostyrning/rattlås (system KESSY)

 Läs och beakta först  på sidan 40.

Fel i servostyrningen
 lyser – det finns ett totalfel i servostyrningen och styrhjälpen har försvunnit
(väsentligt högre styrkraft).

 lyser – det finns ett partiellt fel i servostyrningen och styrkrafterna kan vara
högre.

▶ Slå från tändningen, starta motorn igen och kör en kort sträcka.
▶ Om kontrollampan  inte slocknar ska du stanna fordonet och  inte köra

vidare Kontakta en fackverkstad.
▶ Om kontrollampan  inte slocknar ska du fortsätta att köra försiktigt. Kon-

takta en fackverkstad omedelbart.

Rattlås defekt (KESSY-system)
 blinkar
Meddelande: Rattlåset defekt. Stopp!

▶ Stanna fordonet,  fortsätt inte köra. När tändningen slagits från är det inte
längre möjligt att låsa ratten, aktivera elektriska förbrukare (t.ex. infotain-
ment), slå på tändningen igen eller starta motorn. Kontakta en fackverkstad.

 blinkar
Meddelande: Rattlås: verkstad!

▶ Du kan fortsätta köra, men var försiktig. Kontakta en fackverkstad omedel-
bart.

Rattlås inte upplåst (KESSY-system)
 blinkar
Meddelande: Rattlås: verkstad!

▶ Vrid ratten fram och tillbaka lätt. Detta underlättar upplåsning av rattlåset.
▶ Om rattlåset ändå inte låses upp ska du kontakta en fackverkstad.

Koppla från bilbatteriet
Om batteriet kopplats från och därefter kopplats till på nytt, tänds kontrollam-
pan  när tändningen slås till.

Kontrollampan ska slockna efter en kort körsträcka. 
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Om kontrollampan inte slocknar när motorn startas igen och fordonet körs en
kortare sträcka föreligger ett systemfel.

▶ Du kan fortsätta köra, men var försiktig. Kontakta en fackverkstad omedel-
bart.

  Stabilitetskontroll (ESC)/Traktionskontroll (ASR)

 Läs och beakta först  på sidan 40.

Om fordonet är utrustat med ESC-system, är ASR integrerat i ESC-systemet.

 blinkar – ESC resp. ASR arbetar aktivt.

 lyser – det finns ett ESC- eller ASR-fel.

▶ Du kan fortsätta köra, men var försiktig. Kontakta en fackverkstad omedel-
bart.

Om kontrollampan  tänds precis efter att motorn startat, kan ESC- eller
ASR-systemet vara frånkopplat av tekniska skäl.
▶ Slå från och slå till tändningen igen.

Om kontrollampan  inte tänds när motorn startas på nytt är ESC- eller ASR-
systemet fullt funktionsdugligt igen.

Koppla från bilbatteriet
Om batteriet kopplats från och därefter kopplats till på nytt, tänds kontrollam-
pan  när tändningen slås till.

Kontrollampan ska slockna efter en kort körsträcka.

Om kontrollampan inte slocknar efter en kort sträcka har ett systemfel upp-
stått.

▶ Du kan fortsätta köra, men var försiktig. Kontakta en fackverkstad omedel-
bart.

Mer information om ESC-systemet » sidan 208 eller ASR-systemet » si-
dan 209.

  Traktionskontrollen (ASR) avaktiverad

 Läs och beakta först  på sidan 40.

 lyser - ASR-systemet är avaktiverat.

Observera
På fordon utan ESC-system tänds inte kontrollampan  när ASR-systemet
avaktiveras, utan det visas endast ett meddelande på displayen i kombiinstru-
mentet.

  Låsningsfritt bromssystem (ABS)

 Läs och beakta först  på sidan 40.

 lyser - ett fel har uppstått i ABS.

Fordonet bromsas endast med bromssystemet utan ABS.

▶ Du kan fortsätta köra, men var försiktig. Kontakta en fackverkstad omedel-
bart.

VARNING
■ Om kontrollampan  tänds tillsammans med kontrollampan  » sidan 41,
 Bromssystem,  ska du inte köra vidare! Kontakta en fackverkstad.
■ Ett fel i ABS- eller bromssystemet kan förlänga fordonets bromssträcka
vid inbromsning – olycksrisk!

  Dimbakljus

 Läs och beakta först  på sidan 40.

 lyser – dimbakljuset är tänt.

Avgaskontrollssystem

 Läs och beakta först  på sidan 40.

 lyser – det finns ett fel i avgaskontrollsystemet. Systemet möjliggör körning
i nöddriftsläge – det kan leda till betydligt mindre motoreffekt.

▶ Du kan fortsätta köra, men var försiktig. Kontakta en fackverkstad omedel-
bart.
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  Förglödningssystem (dieselmotor)

 Läs och beakta först  på sidan 40.

 blinkar – ett fel har uppstått i motorstyrningen. Systemet möjliggör körning
i nöddriftsläge – det kan leda till betydligt mindre motoreffekt.

Om kontrollampan  inte tänds efter att tändningen slagits på eller om lam-
pan lyser kontinuerligt, har ett fel uppstått i förglödningssystemet.

▶ Du kan fortsätta köra, men var försiktig. Kontakta en fackverkstad omedel-
bart.

  Kontroll av motorelektroniken (bensinmotor)

 Läs och beakta först  på sidan 40.

 blinkar – ett fel har uppstått i motorstyrningen. Systemet möjliggör körning
i nöddriftsläge – det kan leda till betydligt mindre motoreffekt.

▶ Du kan fortsätta köra, men var försiktig. Kontakta en fackverkstad omedel-
bart.

Säkerhetssystem

 Läs och beakta först  på sidan 40.

Systemfel
 lyser
Meddelande: Fel: krockkudde

▶ Kontakta en fackverkstad.

Frampassagerarens frontkrockkudde har avaktiverats med nyckelbrytaren
 tänds i 4 sekunder efter att tändningen slagits på.

En av krockkuddarna eller bältessträckarna har kopplats från via
diagnosfunktionen
 lyser i 4 sekunder efter att tändningen slagits på och blinkar därefter i yt-
terligare 12 sekunder
Meddelande: Krockkudde/bältessträckare avaktiverad.

Proaktivt passagerarskydd
 lyser och något av följande meddelanden visas på displayen i kombiinstru-
mentet

Meddelande:
Proaktivt passagerarskydd inte tillgängligt.
eller
Proaktivt passagerarskydd: begränsad funktion.

Både förarens och frampassagerarens säkerhetsbälte måste bytas.

▶ Kontakta en fackverkstad.

VARNING
Om säkerhetssystemen är defekta finns risk för att de inte aktiveras vid en
olycka. Systemen ska därför omgående kontrolleras av en fackverkstad.

  Däcktryck

 Läs och beakta först  på sidan 40.

Ändring av däcktrycket
 lyser – tryckändring i ett av däcken.

▶ Sänk genast hastigheten och undvik häftiga styr- och bromsmanövrar.
▶ Stanna fordonet, slå från tändningen och kontrollera däcken och däcktrycken

» sidan 276.
▶ Korrigera däcktrycket vid behov eller byt ut däcket i fråga » sidan 281 resp.

använd reparationssatsen » sidan 284.
▶ Spara däcktrycksvärdena i systemet » sidan 247.

Systemfel
 blinkar i ca 1 minut och fortsätter sedan att lysa – det kan finnas ett fel i sy-
stemet för däcktrycksövervakning.

▶ Stanna fordonet, slå från tändningen och starta motorn igen.

Om kontrollampan  blinkar igen när motorn startats, föreligger ett system-
fel.

▶ Du kan fortsätta köra, men var försiktig. Kontakta en fackverkstad omedel-
bart.

Koppla från bilbatteriet
Om batteriet kopplats från och därefter kopplats till på nytt, tänds kontrollam-
pan  när tändningen slås till. 
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Kontrollampan ska slockna efter en kort körsträcka.

Om kontrollampan inte slocknar efter en kort sträcka har ett systemfel upp-
stått.

▶ Du kan fortsätta köra, men var försiktig. Kontakta en fackverkstad omedel-
bart.

Andra störningar
Om kontrollampan  lyser kan det även bero på följande:
▶ Fordonet är belastat på endast ena sidan. Fördela lasten jämnt.
▶ Hjulen på ena axeln är mer belastade (t.ex. vid körning med släpvagn eller i

bergig terräng).
▶ Snökedjor är monterade.
▶ Ett hjul har bytts ut.

VIKTIGT
Under vissa omständigheter (t.ex. sportigt körsätt, vinter- eller grusvägar) kan
kontrollampan  i kombiinstrumentet tändas med en fördröjning eller inte
tändas alls.

  Bromsbelägg

 Läs och beakta först  på sidan 40.

 lyser - slitage på bromsbeläggen.

▶ Du kan fortsätta köra, men var försiktig. Kontakta en fackverkstad omedel-
bart.

  Bränslereserv - bensin/diesel

 Läs och beakta först  på sidan 40.

 lyser - bensin-/dieselnivån har sjunkit i bränsletanken och kommit in på re-
servtanken (ca 6 liter).

▶ Tanka » sidan 263.

Observera
Texten på displayen slocknar efter att du har tankat och kört en kort sträcka.

    Körfältassistent (Lane Assist)

 Läs och beakta först  på sidan 40.

Kontrollamporna   visar Lane Assist-systemets status.

Ytterligare information om Lane Assist-systemet » sidan 242.

    Blinkers

 Läs och beakta först  på sidan 40.

 blinkar – vänster blinkers är påslagen.

 blinkar – höger blinkers är påslagen.

Om en glödlampa i blinkerssystemet inte fungerar, blinkar kontrollampan
ungefär dubbelt så fort (gäller inte vid körning med släpvagn).

När varningsblinkersen är tillkopplade blinkar alla blinkerslampor och de båda
kontrollamporna.

  Släpvagnsblinkers

 Läs och beakta först  på sidan 40.

 blinkar - släpvagnens blinkerslampor är påslagna.

Om en släpvagn är påkopplad och kontrollampan  inte blinkar, har en av släp-
vagnens blinkerslampor slutat fungera.

▶ Kontrollera glödlamporna på släpvagnen.

Dimstrålkastare

 Läs och beakta först  på sidan 40.

 lyser - dimstrålkastarna är påslagna.

  Farthållare/Hastighetsbegränsare

 Läs och beakta först  på sidan 40.

 lyser – fordonets hastighet regleras av farthållaren, den automatiska av-
ståndsregleringen eller hastighetsbegränsaren. 
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 blinkar – den hastighetsgräns som ställts in genom hastighetsbegränsaren
har överskridits.

  Bromspedal (automatisk växellåda)

 Läs och beakta först  på sidan 40.

 lyser – trampa ned bromspedalen.

  Fordonsgasdrift

 Läs och beakta först  på sidan 40.

 lyser - fordonet arbetar i fordonsgasdrift.

Helljus

 Läs och beakta först  på sidan 40.

 lyser – helljuset resp. ljustutan har slagits på.

  Automatisk växellåda

 Läs och beakta först  på sidan 40.

Växellådan överhettad
  lyser
Meddelande: Växellådan överhettad. Fortsatt färd möjlig.

Växellådan är överhettad men du kan fortsätta köra. Var dock särskilt försiktig.

  lyser
Meddelande: Växellådan överhettad. Stopp! Instruktionsbok!

▶ Kör inte vidare! Stanna fordonet och stäng av motorn.

När kontrollampan slocknat kan du fortsätta att köra.

▶ Om kontrollampan inte slocknar ska du  inte köra vidare!. Kontakta en
fackverkstad.

Fel i växellåda
  lyser
Meddelande: Växellådan defekt. Stanna bilen säkert!

▶ Stanna fordonet,  fortsätt inte köra! Kontakta en fackverkstad.

  lyser

Meddelande:
Växellådan i nöddrift. Ingen backväxel.
Fel: växellåda. Hastigheten begränsas.

▶ Du kan fortsätta köra, men var försiktig. Kontakta en fackverkstad omedel-
bart.

  Bältesvarningslampa bak

 Läs och beakta först  på sidan 40.

 lyser – ej fastspänt säkerhetsbälte i baksätet.

 lyser – fastspänt säkerhetsbälte i baksätet.

Om säkerhetsbältet på baksätet spänns fast eller tas av, tänds respektive lam-
pa kort och visar aktuell bältesstatus.

Generator

 Läs och beakta först  på sidan 40.

 lyser – motorn är igång men bilbatteriet laddas inte.

▶ Eftersom bilbatteriet laddas ur under färd ska alla elektriska förbrukare som
inte absolut behövs (t.ex. infotainment) slås från.

▶ Du kan fortsätta köra, men var försiktig. Kontakta en fackverkstad omedel-
bart.

VIKTIGT
Om förutom lampan  även lampan  tänds under färd  ska du inte köra
vidare – risk för motorskador! Stäng av motorn och kontakta en fackverkstad.

  Kylvätska

 Läs och beakta först  på sidan 40.

Kylvätskenivån för låg
  lyser
Meddelande: Kontrollera kylvätskans nivå. Instruktionsbok! 
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▶ Stanna fordonet, stäng av motorn och låt den svalna.
▶ Kontrollera kylvätskenivån » sidan 272.

Om kylvätskenivån ligger inom det föreskrivna intervallet och kontrollampan
 tänds igen, kan ett funktionsfel ha uppstått i kylfläkten.

▶ Slå från tändningen.
▶ Kontrollera kylfläktens säkring och byt vid behov ut den.

Om både kylvätskenivån och säkringen till kylfläkten är korrekta och kontrol-
lampan  trots detta lyser  ska du inte köra vidare!

▶ Kontakta en fackverkstad.

Kylvätsketemperaturen för hög
  lyser
Meddelande: Motorn överhettad. Stopp! Se instruktionsboken.

▶ Stanna fordonet, stäng av motorn och låt den svalna.
▶ Kör inte vidare förrän kontrollampan  slocknat.

  Motoroljetryck

 Läs och beakta först  på sidan 40.

  blinkar – motoroljetrycket är för lågt.

▶ Stanna fordonet, stäng av motorn och kontrollera motoroljenivån.
▶ Om kontrollampan blinkar  ska du inte köra vidare även om oljenivån är

OK! Låt inte motorn gå ens på tomgång.
▶ Kontakta en fackverkstad.

VIKTIGT
Om det inte är möjligt att fylla på motorolja  ska du inte köra vidare – risk
för motorskador! Stäng av motorn och kontakta en fackverkstad.

  Motoroljenivå

 Läs och beakta först  på sidan 40.

Motoroljenivå för låg
  lyser
Meddelande: Fyll på motorolja.

▶ Stanna fordonet, stäng av motorn, kontrollera motoroljenivån och fyll på mo-
torolja.

Om motorhuven är öppen längre än 30 sekunder, slocknar kontrollampan. Om
ingen olja fylls på kommer kontrollampan att tändas på nytt efter ca 100 km.

Motoroljenivå för hög
  lyser
Meddelande: Minska oljenivån.

▶ Stanna fordonet, stäng av motorn och kontrollera motoroljenivån.
▶ Om oljenivån är för hög kan du fortsätta köra, var dock särskilt försiktig. Kon-

takta en fackverkstad omedelbart.

Fel i motoroljesensorn
  lyser
Meddelande: Oljesensor: Uppsök verkstad.

▶ Kör omedelbart till närmaste fackverkstad med lämpligt försiktigt körsätt.

VIKTIGT
Om det inte är möjligt att fylla på motorolja  ska du inte köra vidare – risk
för motorskador! Stäng av motorn och kontakta en fackverkstad.

  AdBlue®-nivå för låg (dieselmotor)

 Läs och beakta först  på sidan 40.

 lyser - AdBlue®-nivå för låg.

▶ Fyll på AdBlue® » sidan 267.

  AdBlue®-fel (dieselmotor)

 Läs och beakta först  på sidan 40.

 lyser - fel i AdBlue®-systemet.

▶ Kontakta en fackverkstad.

  Lampfel

 Läs och beakta först  på sidan 40.

  lyser - en lampa är defekt. 
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Det visas ett meddelande om lampan i fråga på displayen.

  Visning vid frånkopplat ljus

 Läs och beakta först  på sidan 40.

Gäller för bilar med digitalt kombiinstrument.

 lyser - inget ljus tänt.
Meddelande: Slå på ljuset.

  Partikelfilter

 Läs och beakta först  på sidan 40.

Partikelfiltret filtrerar och förbränner sotpartiklar från avgaserna.

  lyser - filtret är igensatt med sot.

Filterrengöring
Motorn måste vara driftsvarm.

Förfaringssätt för fordon med dieselmotorer

› Kör med en hastighet av minst 60 km/h vid motorvarvtal på minst 2000
v/min.

Om filtret rengjorts tillfredsställande, släcks kontrollampan .

Om kontrollampan  inte slocknar inom 40 minuter, skedde ingen filterreng-
öring.

› Kör försiktigt vidare, kontakta en fackverkstad.

Förfaringssätt för fordon med bensinmotorer

› Kör med en hastighet av minst 80 km/h vid motorvarvtal mellan 3000-5000
v/min.

› Släpp gaspedalen och låt fordonet rulla några sekunder med ilagd växel.
› Upprepa denna procedur flera gånger.

Om filtret rengjorts tillfredsställande, släcks kontrollampan .

Om kontrollampan  inte slocknar inom 30 minuter, skedde ingen filterreng-
öring.

› Kör försiktigt vidare, kontakta en fackverkstad.

VARNING
■ Anpassa alltid hastigheten efter väder-, väg-, terräng- och trafikförhållan-
dena.
■ Partikelfiltret blir mycket varmt – risk för brand och svåra brännskador.
Stanna aldrig fordonet på platser där fordonets undersida kan komma i
kontakt med lättantändliga material (t.ex. torrt gräs, skogsområden, löv, ut-
spillt bränsle).

VIKTIGT
■ Så länge som kontrollampan  lyser måste man räkna med förhöjd bränsle-
förbrukning och under vissa omständigheter även med minskad motoreffekt.
■ Så länge som kontrollampan  lyser, är START-STOP-funktionen inte till-
gänglig.

Observera
Vi rekommenderar att du undviker att köra korta sträckor alltför ofta. Härmed
stöds korrekt funktion för partikelfiltret.

  Spolarvätskenivå

 Läs och beakta först  på sidan 40.

  lyser – spolarvätskenivån är för låg.

▶ Fyll på spolarvätska » sidan 270.

Helljusassistent

 Läs och beakta först  på sidan 40.

 lyser – helljusassistenten är aktiverad » sidan 74, Helljusassistent (Light As-
sist).

    START-STOPP-system

 Läs och beakta först  på sidan 40.

Kontrollamporna   visar statusen för START-STOPP-systemet » sidan 199.
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  Indikering av låg temperatur

 Läs och beakta först  på sidan 40.

 lyser – utetemperaturen ligger under +4 °C.

VARNING
Även vid utetemperaturer runt +4 °C kan risk för ishalka förekomma! Förli-
ta dig därför inte enbart på uppgiften från utetemperaturvisningen beträf-
fande huruvida det finns is på vägbanan.

  Vatten i bränslefiltret (dieselmotor)

 Läs och beakta först  på sidan 40.

Bränslefiltret med vattenavskiljare filtrerar bort smuts och vatten från bräns-
let.

Om det samlats för mycket vatten i avskiljaren, visas följande meddelande på
displayen i kombiinstrumentet:

  lyser
Meddelande: Vatten i bränslefiltret. Instruktionsbok!

▶ Du kan fortsätta köra, men var försiktig. Kontakta en fackverkstad omedel-
bart.

      Automatisk avståndsreglering (ACC)

 Läs och beakta först  på sidan 40.

Kontrollamporna    visar statusen för ACC-systemet » sidan 232.

  Avståndsvarning (Front Assist)

 Läs och beakta först  på sidan 40.

 lyser - säkerhetsavståndet till framförvarande fordon har underskridits.

Information om systemet Front Assist » sidan 237.

  Front Assist

 Läs och beakta först  på sidan 40.

  lyser
▶ Front Assist har registrerat en kollisionsrisk och nödbromsat automatiskt

» sidan 237.
▶ Front Assist avaktiverades automatiskt när ESC Sport » sidan 208 aktivera-

des resp. när ASR avaktiverades » sidan 209.
▶ Front Assist är inte tillgängligt » sidan 239.

 med texten   lyser – Front Assist är avaktiverat» sidan 239.

  Sparläge

 Läs och beakta först  på sidan 40.

 lyser – fordonet befinner sig i sparläge på grund av att den aktiva cylinder-
hanteringen arbetar aktivt eller automatlådan arbetar på tomgång.

  Offroad-läge

 Läs och beakta först  på sidan 40.

 lyser – villkoren för aktivering av Offroad-läget är uppfyllda » sidan 210,
Offroad-läge.

 lyser (starkare) – assistenten för körning utför arbetar aktivt.

  Adaptivt chassi (DCC)

 Läs och beakta först  på sidan 40.

  lyser – det finns ett DCC-fel.

▶ Du kan fortsätta köra, men var försiktig. Kontakta en fackverkstad omedel-
bart.

  Service

 Läs och beakta först  på sidan 40.

 lyser – anvisning om förestående servicetillfälle » sidan 57, Visa körsträcka
och dagar fram till nästa servicetillfälle.
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  Kontroll av naturgassystemet

 Läs och beakta först  på sidan 40.

 lyser - anvisning om kontroll av naturgasystemet.

Kontrollampan  visas tillsammans med meddelandet rörande kvarvarande da-
gar till kontroll av naturgassystem.

Som varning ljuder en akustisk signal.

▶ Kontakta en fackverkstad.

VARNING
Om naturgassystemet inte kontrolleras före förfallodagen kommer natur-
gasdriften i fordonet inte att vara tillgänglig.

Informationssystem

Förarinformationssystem

Display i kombiinstrumentet

Bild 40 
Displayöversikt

Beroende på fordonsutrustning visar informationssystemet följande uppgifter
på kombiinstrumentets display » bild 40:

Klockslag/symboler för infotainmentsystemets röststyrning
Ilagd växel/växelrekommendation
Växelväljarlägen för den automatiska växellådan
Kontrollampor för START/STOPP-system
Kompass
Identifierade vägmärken
Kördata (multifunktionsdisplay)
Kontrollampor
Informationsmeddelanden
Dörrvarning
Eco-tips
Serviceintervallindikering
Utetemperatur
Farthållare/hastighetsbegränsare
Totalt tillryggalagd körsträcka
Tillryggalagd körsträcka efter återställning av minnet (trip)

Dörr-, bagagelucke-/motorhuvsvarning
När dörren eller bagageluckan/motorhuven är öppen visas en grafisk varning
på displayen. 

1

2

3

4

5

6
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Om en dörr öppnas när man kör med en hastighet över 6 km/h, ljuder dessut-
om en akustisk signal.

Återställning av mätare för tillryggalagd körsträcka (trip)
Mätaren kan återställas genom att trycka på knappen A  » bild 41 på sidan 50
eller i infotainmentmenyn  /  →  → Kombiinstrument.

Inställning av klockslag

Bild 41 
Knapp i kombiinstrumentet

Klockan kan ställas in i infotainment i menyn   →  → Tid och datum resp. med
knappen i kombiinstrumentet.

Inställning av klocka med knappen i kombiinstrumentet
› Slå på tändningen.
› Tryck på knappen A  » bild 41 och håll den intryckt tills menypunkten Klock-

slag visas på displayen.
› Släpp knappen A  så växlar systemet till timinställning.
› Tryck upprepade gånger på knappen A  och ställ in timmarna.
› Vänta i 4 sekunder, systemet växlar till minutinställning.
› Tryck upprepade gånger på knappen A  och ställ in minuterna.
› Vänta i 4 sekunder, systemet växlar till utgångsläget.

Växelrekommendation

Bild 42 
Information om ilagd växel/väx-
elrekommendation

En lämplig ilagd växel eller vid behov en växelrekommendation för att öka mo-
torns livslängd och kostnadseffektiviteten visas.

Indikering på displayen » bild 42
Optimalt ilagd växel
Växelrekommendation (   betyder exempelvis att det är lämpligt att väx-
la från treans till fyrans växel).

På fordon med automatisk växellåda visas växelrekommendationen endast om
läget för manuell växling (Tiptronic) har valts.

VARNING
Föraren är alltid ansvarig för att välja rätt växel i olika körsituationer, t.ex.
vid omkörningar.

Bilstatus

Bild 43 
Bilstatus 
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När tändningen är påslagen kontrolleras alltid specifika funktioner och statusar
för olika fordonssystem i fordonet. Om det finns ett systemfel, visas motsva-
rande meddelande på displayen i kombiinstrumentet.

Så länge som funktionsfelen inte har åtgärdats, visas meddelandena på nytt.
Efter den första visningen av meddelandet visas dessutom kontrollamporna 
(fara) resp.  (varning).

Systemet kan aktiveras i infotainmentsystemet i menyn  /  →  → Bilsta-
tus.

På bildskärmen visas information om fordonets status eller däcktrycksöver-
vakningens funktion.

› Med funktionsknapparna   ska du välja menypunkten Bilstatus.

Funktionsknappar och bildskärmsvisning » bild 43
A Visning av fordon (färgmarkerade fordonsområden hänvisar till var-

ningsmeddelanden för dessa fordonsområden, när man klickar på "for-
donet" visas varningstexterna)

 Inget meddelande/varningsmeddelanden om fordonstillståndet och de-
ras antal (om endast ett meddelande finns, visas en varningsmeddelan-
detext)
 Visning av information om status för START-STOPP-systemet
  Aktivering/avaktivering av information gällande meddelanden från

START-STOPP-system i en annan bildskärmsvisning

Visning av information om sportig körning i Infotainment

Bild 44 
Infotainmentdisplay

Visningen av information om sportig körning används för att utvärdera aktuella
motorvärden.

› För visning ska du i infotainmentsystemet i menyn  /  trycka på funk-
tionsknappen  → Sport.

› Användning av funktionella ytor  Välj menyalternativet Information Sport .

För fingret lodrät över bildskärmen för att visa tre av följande funktioner A
» bild 44.

▶ Laddtryck
▶ Acceleration
▶ Effekt
▶ Kylvätsketemperaturmätare
▶ Oljetemperatur

Laptimer (stoppur) visa i Infotainment anzeigen

Bild 45 
Infotainmentdisplay

› För visning ska du i infotainmentsystemet i menyn  /  trycka på funk-
tionsknappen  → Sport.

› Välj med hjälp av funktionsknapparna  menyalternativet laptimer .

Funktionsknappar och bildskärmsvisning » bild 45
Total tid, visning av mellantid i 5 s
Starta/stoppa tidsmätningen
Nuvarande varvtid
Statistik - Utvärdering/återställning av uppmätta tider
Nytt varv - börja mäta nästa varvtid
Mellantid 
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Stoppa tidsmätning
Efter avslutad tidsmätning visas följande funktionsknappar för att avsluta mät-
ningen på skärmen.

Nuvarande varvtid sparas
Nuvarande varvtid sparas inte

VARNING
■ I första hand ska uppmärksamheten ligga på bilkörningen! Som förare bär
du det fulla ansvaret för framförandet av fordonet.
■ Laptimer får endast användas under förutsättning att du i varje trafiksitua-
tion har full kontroll över fordonet.

Observera
Om de uppmätta tiderna inte återställs, sparas de även när tändningen slås
från.

Manövrering av informationssystemet

Manövrering med hjälp av manöverspaken

Bild 46 
Knappar på manöverspaken

Manövrering av multifunktionsdisplayen
Tryck (upp eller ned) - välj uppgifter/ställ in värden
Tryck - visa/bekräfta uppgift

Använda menyerna på displayen
Tryck (upp eller ned) - navigation i vald meny
Håll intryckt (upp eller ned) - visa huvudmeny
Tryck - bekräfta vald menypunkt





A

B

A

B

Manövrering med hjälp av multifunktionsratten

Bild 47 Knappar/inställningsrattar på multifunktionsratten

Knappar/inställningsrattar på multifunktionsratten
Till-/frånkoppling av röststyrning
Vrid - ställ in ljudvolymen
Tryck - slå till/från ljud
Växla till nästa låt/station
Växla till föregående låt/station
Visa menyn till assistanssystemen
Utrustningsberoende:

▶ Manövrera digitalt kombiinstrument » sidan 39
▶ Visa föregående meny (såvida en har valts)/Visa meny Telefon

Manövrering av multifunktionsdisplayen
Vrid - välj uppgifter/ställ in värden
Tryck - visa/bekräfta uppgift

Använda menyerna på displayen
Håll intryckt - visa huvudmenyn
Tryck - gå tillbaka en meny högre upp
Vrid - navigation i vald meny
Tryck - bekräfta vald menypunkt

Kördata (multifunktionsdisplay)

 Inledning

Kördata kan endast visas när tändningen är tillslagen. 



A









B



B
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Enheterna kan ställas in i infotainmentsystemet i menyn  /  →  → Enheter.

Kördata kan ställas in/återställas i infotainmentsystemet i menyn  /  → 
→ Kombiinstrument.

Observera
Inställningen av hur uppgifter visas sparas i det aktiva användarkontot för per-
sonalisering » sidan 57.

Uppgiftsöversikt

Översikt av kördata (beroende på fordonsutrustning).

Räckvidd - körsträcka i km som fordonet kan tillryggalägga med den befintliga
bränslemängden i tanken och samma körsätt. Vid bränslesnål körning ökar
räckvidden. På G-TEC-fordon visas följande uppgifter - Total räckvidd/Räck-
vidd med fordonsgas/Räckvidd med bensin

AdBlue®-räckvidd - körsträcka i km som fordonet kan tillryggalägga med den
befintliga AdBlue®-mängden i tanken och samma körsätt. Vid bränslesnål kör-
ning ökar räckvidden. När systemet upptäcker att AdBlue® kan fyllas på, visas
en indikering på min. och max. AdBlue ®-påfyllningsmängd.

Genomsnittlig bränsleförbrukning - beräknas fortlöpande sedan den senaste
raderingen av minnet. Efter radering av minnet visas ingen uppgift under de
första körda 100 m. På G-TEC-fordon visas den genomsnittliga förbrukningen
av det bränsle som används för tillfället.

Aktuell bränsleförbrukning - vid stillastående fordon eller vid körning med låg
hastighet visas bränsleförbrukningen i l/h (på modeller för vissa länder visas --,-
km/l). På G-TEC-fordon visas den aktuella förbrukningen av det bränsle som
används för tillfället (om fordonet står stilla eller vid körning med låg hastighet
visas bränsleförbrukningen i kg/h).

Oljetemperatur - om temperaturen är lägre än 50 °C eller om det finns ett fel i
systemet för kontroll av oljetemperaturen, visas symbolerna .

Varning vid överskridelse av den inställda hastigheten - gör det möjligt att
ställa in en hastighetsgräns och om denna gräns överskrids ljuder en akustisk
varningssignal och ett varningsmeddelande visas på kombiinstrumentets dis-
play.

Vägmärkesassistent - visning av vägmärken » sidan 244, vägmärkesassistent.

Aktuell körhastighet - digital hastighetsmätare.

Genomsnittshastighet - beräknas fortlöpande sedan raderingen av minnet. Ef-
ter radering av minnet visas ingen uppgift under de första körda 300 m.

Körsträcka - tillryggalagd körsträcka sedan raderingen av minnet.

Körtid - körtid sedan raderingen av minnet.

Komfortförbrukare - information om den totala förbrukningen av komfortför-
brukarna i l/h samt en lista på de tre förbrukare som står för den största delen
av bränsleförbrukningen (t.ex. klimatanläggning).

Tankningsmängd - när ca 10 l bränsle har förbrukats ur den fulltankade bräns-
letanken visar displayen den bränslemängd i liter som säkert kan fyllas på.

Fordonsgaskvalitet - fordonsgaskvaliteten anges i procent från 70 % till
100 %. Ju högre värde, desto mindre fordonsgasförbrukning.

Kylvätsketemperatur - om kylvätsketemperaturen ligger i området 70–120 ℃
är motorns drifttemperatur uppnådd. Ligger temperaturen under 70 ℃ bör
höga motorvarvtal och stark motorbelastning undvikas. Om temperaturen lig-
ger över 120 °C tänds kontrollampan  på kombiinstrumentet » sidan 45.

Infotainmentdisplay

Bild 48 
Kördata

› I infotainmentsystemet i menyn  /  ska du trycka på funktionsknappen
 → Kördata.

Bildskärmsvisning » bild 48
Körsträcka
Körtid
Genomsnittshastighet
Genomsnittlig bränsleförbrukning
Körpunktsutvärdering (DriveGreen-funktion) 
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Grafisk visning av bränslemängd (om den beräknande räckvidden är under
300 km närmar sig fordonet långsamt symbolen )
Ungefärlig räckvidd (på fordon med CNG-drift visas den ungefärliga räck-
vidden med bensin och med CNG separat).

Med funktionsknapparna   kan man välja ett av följande minnen:
▶ Från start - trippdata
▶ Långtids - långtidskördata
▶ Sedan tankning - data sedan senaste tankning

Varning vid överskridelse av den inställda hastigheten

Med hjälp av detta system kan en hastighetsgräns ställas in och om denna
överskrids ljuder en akustisk varningssignal och ett varningsmeddelande visas
på kombiinstrumentets display.

Inställning av hastighetsgräns när fordonet står stilla
› Välj och bekräfta menypunkten Varning vid.
› Ställ in önskad hastighetsgräns i steg om 5 km/h.
› Bekräfta den inställda hastighetsgränsen eller vänta några sekunder så sparas

inställningen automatiskt.

Inställning av hastighetsgräns när fordonet är i rörelse
› Välj och bekräfta menypunkten Varning vid.
› Kör med önskad hastighet.
› Bekräfta den aktuella hastigheten som hastighetsgräns.

Den inställda hastighetsgränsen kan vid behov anpassas manuellt i efterhand.

Återställning av hastighetsgräns
› Välj och bekräfta menypunkten Varning vid.
› Bekräfta det sparade värdet för att återställa hastighetsgränsen.

Det inställda hastighetsgränsvärdet förblir sparat även efter från- och tillslag-
ning av tändningen. Efter ett köruppehåll på mer än 2 timmar kommer den in-
ställda hastighetsgränsen att avaktiveras.

F

G

Minne

Bild 49 
Minnesvisning

Systemet sparar uppgifter i de tre minnen som beskrivs nedan. Uppgifterna vi-
sas på displayen vid position A  » bild 49.

Från start
Minnet samlar in kördata från det att tändningen slås till tills den slås från. Om
färden fortsätter inom 2 timmar efter att tändningen slagits från, sparas de
nya värdena tillsammans med aktuella kördata.

Om färden avbryts mer än 2 timmar raderas minnet automatiskt.

Långtids
Minnet samlar in kördata för ett valfritt antal enskilda turer till upp till 99 tim-
mars och 59 minuters körtid eller 9 999 km körsträcka.

Om ett av de angivna värdena överskrids, börjar visningen automatiskt om på
noll.

Sedan tankn.
Minnet samlar in kördata från och med det senaste tankningstillfället.

Vid nästa tankningstillfälle raderas minnet automatiskt.

› För att välja ett minne ska du trycka på vald uppgift flera gånger och välja
önskat minne.

› För att radera minnet för vald uppgift, ska du hålla knappen för bekräftelse
av uppgiften intryckt.

Följande kördata sparas i minnen:
▶ Genomsnittlig bränsleförbrukning
▶ Körsträcka
▶ Genomsnittshastighet
▶ Körtid 
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Observera
Genom att koppla från bilbatteriet raderar man alla minnesvärden.

Menyer på kombiinstrumentets display

 Inledning

På kombiinstrumentets display (nedan kallad display) visas uppgifter från info-
tainmentsystemet, multifunktionsdisplayen, assistanssystem och dylikt, be-
roende på utrustning.

Menyerna med uppgifter kan manövreras med hjälp av knapparna på manö-
verspaken resp. på multifunktionsratten » sidan 52.

Huvudmenypunkter (beroende på fordonsutrustning)
■ Kördata » sidan 52
■ Assistenter » sidan 55
■ Navigation » sidan 55
■ Ljud » sidan 55
■ Telefon » sidan 55
■ Bil » sidan 50
■ Laptimer » sidan 56

Observera
■ Om varningsmeddelanden visas på displayen måste dessa meddelanden först
bekräftas för att huvudmenyn ska öppnas.
■ Displayspråket kan ställas in i infotainmentsystemet » sidan 131, Inställning
av infotainmentspråk resp. » sidan 138, Inställning av infotainmentspråk.

Menypunkt Navigation

I menypunkten Navigation visas följande uppgifter:

▶ Körrekommendationer
▶ Kompass
▶ Senaste resmål
▶ Navigationskarta (gäller för digitalt kombiinstrument)

Menypunkt Audio

I menypunkten Audio visas t.ex. följande uppgifter:

Radio
▶ Aktuellt sparad station (namn/frekvens).
▶ Det valda frekvensområdet (t.ex. FM) ev. med numret på stationsknappen

(t.ex. FM 3), om stationen är sparad i minneslistan.
▶ Lista över tillgängliga stationer (om fler än 5 stationer kan tas emot).
▶ TP-trafikmeddelanden.

Media
▶ Namn på den uppspelade låten, ev. ytterligare information om låten (t.ex ar-

tist, album), om denna information har sparats som så kallad ID3-tag i ljudkäl-
lan.

Menypunkt Telefon

I menypunkten Telefon visas samtalslistan med följande symboler:
Inkommande samtal
Utgående samtal
Missat samtal

Symboler på displayen
Telefonbatteriets laddningsstatus (denna funktion stöds endast av vissa
mobiltelefoner).
Signalstyrka (denna funktion stöds endast av vissa mobiltelefoner)

En telefon som är ansluten till infotainmentsystemet
Missade samtal (om det finns fler missade samtal visas antalet missade
samtal intill symbolen)
Mikrofon frånkopplad

Apple CarPlay
En extern enhet som är ansluten till infotainmentsystemet via Apple CarPlay
kan manövreras med multifunktionsratten samt via menyer på kombiinstru-
mentets display.

I menypunkten Telefon visas följande symboler:
Ta emot inkommande samtal
Avvisa inkommande samtal/avsluta samtal
Slå till/från mikrofon (gäller för Infotainment Swing).

Menypunkt Assistenter

I menypunkten Assistenter kan följande system aktiveras/avaktiveras: 
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▶ Körfältsassistent (Lane Assist)
▶ ACC (fordon med hastighetsbegränsare)
▶ Farthållare (fordon med hastighetsbegränsare)
▶ Hastighetsbegränsare
▶ Front Assist
▶ Döda-vinkel-assistent
▶ Utkörningshjälp

Menyalternativ Laptimer (stoppur)

Funktionen Laptimer erbjuder användaren möjligheten att mäta varvtider, t.ex.
vi körning på en tävlingsbana. Den uppmätta tiden visas på displayen.

Följande funktioner är tillgängliga:
■ Start - starta tidsmätningen manuellt resp. fortsätt med den avbrutna mät-

ningen
■ Från start - starta tidsmätningen automatiskt när du börjar köra
■ Statistik - utvärdera och återställ de uppmätta tidsvärdena

Tidsmätning
▶ Starta mätningen manuellt via menypunkten Laptimer - Start.
▶ Starta mätningen automatiskt via menypunkten Laptimer - Från start. Tidsmät-

ningen startar automatiskt när man börjar köra.
▶ För att starta mätningen av nästa varv under tidsmätningen ska du välja me-

nypunkten Nytt varv.

Under tidsmätningen visas även uppgifterna om den snabbaste och senast
körda varvtiden.

Mäta mellantid
▶ Välj menypunkten Mellantid under tidsmätningen. Uppgift om mellantiden vi-

sas på displayen i ca 5 sekunder.

Avbryta mätning
▶ Välj menypunkten Stopp under tidsmätningen.

När tidsmätningen avbryts är följande funktioner tillgängliga:
■ Fortsätt - fortsätt mätningen av den aktuella varvtiden
■ Nytt varv - starta mätningen av nästa varvtid
■ Avbr. varvet - avbryta tidsmätningen (den avbrutna varvtiden sparas inte)
■ Avsluta - avsluta tidsmätningen (den avbrutna varvtiden sparas)

Utvärdera uppmätta tidsvärden
▶ Välj menypunkten Laptimer - Statistik.

Följande uppgifter visas:
▶ Snabbast: - det snabbast körda varvet
▶ Långsammast: - det långsammast körda varvet
▶ Genomsnitt: - den genomsnittliga varvtiden
▶ Tid totalt: - summan av de körda varvtiderna

Återställa uppmätta tider
▶ Välj menypunkten Laptimer - Statistik - Återställ.

VARNING
■ I första hand ska uppmärksamheten riktas på körningen! Som förare bär
du det fulla ansvaret för framförandet av fordonet.
■ Laptimer får endast användas under förutsättning att du i varje trafiksitua-
tion har full kontroll över fordonet.

Observera
Om de uppmätta tiderna inte återställs, förblir de sparade även när tändningen
slås från.

Serviceintervaller

 Inledning

För att förlänga bilens livslängd och bevara dess värde är det viktigt att du
beaktar serviceintervallen. Överskrid aldrig servicedatumet.

Mer information om typen av serviceintervall, möjligheten att ändra denna
samt omfattningen på servicen får du från din fackverkstad.

Serviceintervallsindikeringen på kombiinstrumentets display uppmärksammar
dig på när det är dags att genomföra servicearbeten.

Serviceintyg
En fackverkstad bekräftar respektive serviceintyg i en digital serviceplan i in-
formationssystemet för service.

Vi rekommenderar att du alltid skriver ut respektive serviceintyg.

Observera
Alla servicetjänster samt arbeten som byte resp. påfyllning av drivmedel är av-
giftsbelagda även under garantiperioden, såvida inget annat föreskrivs av ga-
rantivillkoren från ŠKODA AUTO eller andra bindande överenskommelser.
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Visa körsträcka och dagar fram till nästa servicetillfälle

Bild 50 
Knapp i kombiinstrumentet

Uppgifterna med antalet kilometer och dagar fram till nästa servicetillfälle kan
visas i infotainment i menyn  /  →  → Service eller med knappen i kombiin-
strumentet.

Visa med hjälp av knappen
› Slå på tändningen.
› Tryck på knappen A  » bild 50 och håll den intryckt tills menypunkten Service

visas på displayen.
› Släpp knappen A .

På displayen visas i 4 sekunder symbolen  och meddelanden gällande antalet
kilometer resp. dagar fram till nästa servicetillfälle:

Servicemeddelanden

Innan servicedatumet nåtts visas symbolen  på displayen när tändningen
slås på, och ett meddelande med antalet kilometer resp. dagar fram till nästa
servicetillfälle.

När servicedatumet nåtts visas symbolen  på displayen när tändningen slås
på samt meddelandet.

Återställa serviceintervallsindikeringen

Låt en fackverkstad återställa indikeringen.

Vi rekommenderar inte att du återställer serviceintervallsindikeringen själv. Det
kan leda till en felaktig inställning av serviceintervallsindikeringen och därmed
till eventuella störningar på fordonet.

Variabelt serviceintervall
När serviceintervallsindikeringen återställts av en fackverkstad på fordon med
variabelt serviceintervall, visas nya värden för serviceintervallet. Dessa beräk-
nas baserat på fordonets tidigare driftsvillkor.

Värdena anpassas därefter löpande efter fordonets aktuella driftsvillkor.

Personalisering

 Inledning

Med personaliseringsfunktionen har flera förare möjligheten att använda ett
fordon med individuellt inställda systemfunktioner med hjälp av ett användar-
konto, som är tilldelat respektive fordonsnyckel.

VARNING
Alla inställningar ska genomföras medan fordonet står stilla – i annat fall
uppstår olycksrisk!

Funktionssätt

Bild 51 
Växla till ett annat användarkonto

 Läs och beakta först  på sidan 57.

När fordonet låses upp och förardörren öppnas ställs alla personaliserade funk-
tioner in i enlighet med det användarkonto som tilldelats den nyckel som an-
vänds för upplåsning.

Varje ändring i de inställda personaliserade funktionerna sparas automatiskt i
det aktiva användarkontot.

Personaliseringsfunktionen omfattar tre standardmässiga användarkonton
samt ett gästkonto. 
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Växla till ett annat användarkonto
Du kan växla till ett annat användarkonto på kombiinstrumentets display
» bild 51 inom 10 s efter att tändningen slagits på.

Det går att växla konto vid ett senare tillfälle i infotainmentsystemet i menyn
 /  →  → Bilstatus →  (om Däcktryckskontroll visas, ska du med pilen  eller
 växla till Bilstatus).

Om man väljer ett konto där inte alla de punkter som krävs av systemet är in-
ställda, kan en konfigurationsassistent visas automatiskt i infotainmentdisp-
layen » sidan 126.

Elektriskt inställbar förarstol (nedan kallad stol)
Stolspositionen ställs in i följande fall:
▶ När fordonet låses upp och förardörren öppnas (gäller i följande fall: Innan

fordonets låstes hade ett konto med en viss stolsinställning valts. Efter att
fordonet låsts upp aktiveras ett konto som har en annan stolsinställning).

▶ När man växlar till ett annat användarkonto och vid en hastighet under
5 km/h.

Stolsinställningen kan avslutas på följande sätt:
▶ Med funktionsknappen Avbryt i infotainmentdisplayen.
▶ Med valfri knapp på stolen » sidan 85.

Observera
Fordon med personaliseringsfunktion levereras från fabrik med tre fordons-
nycklar.

Översikt av vissa personaliserade funktioner

 Läs och beakta först  på sidan 57.

▶ Inställning av den elektriskt inställbara förarstolen.
▶ Inställning av ytterspeglar
▶ Körläge - Inställning av lägeIndividual.
▶ Assistanssystem - körfältsassistent (Lane Assist), parkeringshjälp (ParkPilot).
▶ Ljus - punktbelysning, komfortblinkning, COMING HOME/LEAVING HOME.
▶ Climatronic - temperatur i de enskilda områdena, fläktvarvtal, luftcirkulation.
▶ Infotainmentinställningar - bildskärmens ljusstyrka, tangentbordets arrange-

mang.
▶ Radio - toninställningar, stationssortering.
▶ Media - slumpvis uppspelning/upprepning av låt, valt videoformat.

▶ Röststyrning - akustiska signaler.
▶ Navigation - hemadress, alternativa rutter, rekommenderad rutt, påminnelse

om låg bränslenivå.

Observera
Omfattningen av de personaliserade funktionerna beror på typen av infotain-
ment.

Inställning av personaliseringen

 Läs och beakta först  på sidan 57.

› I infotainmentsystemet i menyn  /  ska du trycka på funktionsknappen
 → Personalisering.

Följande menypunkter visas:

Personalisering
Aktiv - aktivering/avaktivering av personaliseringen

Välja användarkonto
En lista över användarkonton med möjlighet att hantera kontona samt att växla
till ett annat konto.

■  - hantering av användarkonton med följande alternativ:
■ Ändra namn på användarkonto - ändra användarkontots namn (gäller inte för

gästkontot)
■ Kopiera inställningar till annat konto - kopiera inställningarna för ett aktivt använ-

darkonto till ett annat användarkonto
■ Återställ användarkonto - återställ valt användarkonto till fabriksinställningarna

Inställning
■ Nyckeltilldelning: - alternativ för tilldelning av en fordonsnyckel till användar-

kontot:
■ Manuellt - den identifierade fordonsnyckeln måste tilldelas manuellt till det

aktiva användarkontot
■ Automatiskt - den identifierade fordonsnyckeln tilldelas det aktiva användar-

kontot automatiskt när man växlar till ett annat konto
■ Tilldela nyckel till aktuellt användarkonto - manuell tilldelning av den identifierade

fordonsnyckeln till det aktiva användarkontot - följ anvisningarna på infotain-
mentdisplayen

■ Återställ allt - återställ personaliseringen samt användarkontona till fabriksin-
ställningarna
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Låsa upp och öppna

Låsa upp och låsa

 Inledning

Fordonet är utrustat med ett centrallåssystem som gör det möjligt att låsa
resp. låsa upp alla dörrar, tanklucka och bagagelucka samtidigt.

Dörrupplåsningen kan ställas in individuellt » sidan 61.

När fordonet låses upp indikeras detta genom att blinkerslamporna blinkar två
gånger.

Om fordonet låses upp och ingen dörr eller bagageluckan öppnas inom 45 se-
kunder, låses fordonet automatiskt igen.

När fordonet låses indikeras detta genom att blinkerslamporna blinkar en
gång.

Om förardörren är öppen kan fordonet inte låsas.

Om dörrar eller bagageluckan öppnas efter att fordonet låsts, blinkar blinker-
sen först efter att dörrarna och luckan stängts.

VARNING
■ Lämna aldrig kvar nyckeln i fordonet när du lämnar fordonet. Obehöriga
personer (t.ex. barn) kan låsa upp fordonet och slå på tändningen eller star-
ta motorn – risk för personskador eller olycka!
■ När du lämnar fordonet ska du aldrig lämna kvar personer som inte är helt
självständiga, t.ex. barn, helt utan uppsikt i fordonet. Dessa personer kanske
inte själva kan ta sig ur fordonet eller undsätta sig. Vid mycket höga eller
låga temperaturer innebär detta livsfara!

VIKTIGT
■ Nycklarna innehåller elektroniska komponenter och ska därför skyddas mot
fukt och kraftiga skakningar.
■ Håll nyckelspåret rent. Smuts (t.ex. textilfibrer, damm) kan påverka låscylin-
derns funktion och även tändningslåset negativt.

Låsa upp/låsa med nyckel via dörrcylindern

Bild 52 
Vänster fordonssida: Nyckelv-
ridningar för att låsa/låsa upp

 Läs och beakta först  och  på sidan 59.

Låsa upp/låsa fordonet med nyckeln » bild 52
Låsa upp fordonet
Låsa fordonet

VIKTIGT
Om låscylindern har ett täcklock måste du först ta av täcklocket för att låsa
upp/låsa fordonet med nyckeln » sidan 290.

Låsa upp/låsa med fjärrnyckel

Bild 53 
Nyckel med utfällbart nyckel-
blad

 Läs och beakta först  och  på sidan 59.

Beskrivning av nyckeln » bild 53
Upplåsningsknapp
Låsningsknapp 
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Beroende på utrustning:
▶ Låsa upp (genom att trycka)/spärra upp bagageluckan och öppna delvis

(genom att hålla intryckt) (fordon med manuell manövrering av luckan)
▶ Öppna bagageluckan/avbryta bagageluckans rörelse (fordon med elekt-

risk manövrering av luckan)
Låsknapp för att fälla ut/in nyckelbladet
Kontrollampa för batteristatus – om kontrollampan inte blinkar när en
knapp på nyckeln trycks in, är batteriet urladdat.

Låsa upp/spärra upp bagagelucka - fordon med manuell manövrering av
luckan
När man trycker på knappen  låses luckan upp.

När man håller knappen intryckt  låses och spärras bagageluckan upp (del-
vis öppnad).

Om luckan låses upp eller spärras upp med knappen , låses luckan automa-
tiskt efter stängning. Tidsperioden innan luckan låses kan ställas in » sidan 65.

VIKTIGT
■ Fjärrkontrollens funktion kan påverkas negativt av signalöverlagring från sän-
dare i fordonets närhet.
■ Fjärrnyckelns räckvidd är omkring 30 m. När centrallåset reagerar på fjärr-
kontrollen först på ett avstånd av mindre än ca 3 meter, måste batteriet bytas
» sidan 289.

Upplåsning/låsning - KESSY

Bild 54 Låsa upp fordonet/låsa fordonet



A

B

 Läs och beakta först  och  på sidan 59.

KESSY-systemet (Keyless Entry Start Exit System) används för upplåsning och
låsning av fordonet utan aktiv användning av nyckeln.

› Ta tag i handtaget för att låsa upp fordonet » bild 54 - .
› Berör sensorn på handtaget med fingret för att låsa fordonet » bild 54 - .

Ha nyckeln med dig vid upplåsning och låsning.

Information om låsning
På fordon med automatisk växellåda måste växelväljaren ställas i läge P före
låsning.

När fordonet har låsts går det inom de närmaste 2 sekunderna inte att låsa upp
det med hjälp av dörrhandtaget. På så sätt kan man kontrollera om fordonet är
låst.

Skydd mot oavsiktlig inlåsning av nyckeln i fordonet
Om en av dörrarna stängs först efter att fordonet låsts och om nyckeln med
vilken fordonet låsts blir kvar i fordonet, låses fordonet upp automatiskt. När
fordonet har låsts upp automatiskt blinkar blinkerslamporna fyra gånger. Om
ingen dörr öppnas inom 45 sekunder låses fordonet automatiskt igen.

Om bagageluckan stängs först efter att fordonet låsts och om nyckeln med
vilken fordonet låsts blir kvar i luckan, spärras luckan upp automatiskt (delvis
öppnad). När fordonet har spärrats upp automatiskt blinkar blinkerslamporna
fyra gånger. Bagageluckan förblir uppspärrad (delvis öppnad), övriga dörrar
förblir låsta.

Fordonet kan inte låsas upp eller låsas med hjälp av sensorerna på
handtaget
▶ Lås upp eller lås fordonet med knappen på nyckeln.
▶ Försök sedan låsa upp eller låsa fordonet med hjälp av sensorerna på handta-

get.
▶ Om den nyckellösa låsningen inte fungerar ska du kontakta en fackverkstad.

VIKTIGT
Vissa typer av handskar kan påverka dörrhandtagets upplåsnings- resp. lås-
ningsfunktion med hjälp av sensorer i handtaget.

60 Manövrering



Avaktivera KESSY

 Läs och beakta först  och  på sidan 59.

› Lås bilen med knappen  på nyckeln.
› Rör sensorn på dörrhandtaget med fingret inom 5 sekunder » bild 54 på si-

dan 60 - . Avaktiveringen bekräftas genom att blinkerslamporna blinkar en
gång

› För att kontrollera avaktiveringen ska du vänta i minst 10 sekunder och se-
dan dra i dörrhandtaget. Dörren måste förbli låst.

KESSY-systemet aktiveras automatiskt igen när fordonet låses upp.

Låsa/låsa upp fordon med centrallåsknapp

Bild 55 
Centrallåsknapp

 Läs och beakta först  och  på sidan 59.

Villkor för låsning/upplåsning med centrallåsknapp.
Fordonet har inte låsts från utsidan.
Alla dörrar är stängda.

› För att låsa/låsa upp, tryck på knappen  » bild 55.

Låsningen indikeras även genom att symbolen  i knappen tänds.

Efter låsning gäller följande:
▶ Det går inte att öppna dörrarna och bagageluckan från utsidan.
▶ Dörrarna kan låsas upp och öppnas från insidan genom att man drar i öpp-

ningsspaken i respektive dörr en gång.

VARNING
Dörrar som låsts inifrån försvårar för hjälpande personer att i nödlägen
komma in i fordonets passagerarutrymme - livsfara!





Safelåsning

 Läs och beakta först  och  på sidan 59.

Safelåsningen förhindrar att dörrarna öppnas inifrån samt att fönstren manö-
vreras. Därmed försvårar man ett eventuellt inbrott i fordonet.

Tillslagning
Safelåsningen slås till när fordonet låses från utsidan.

Föraren påminns om denna funktion när tändningen slås från genom att med-
delandet Observera SAFE-låsning! Instruktionsbok! visas i displayen på kombiinstru-
mentet.

Tillslagningsindikering
När safelåsningen är tillslagen blinkar kontrollampan i förardörren ca 2 sekun-
der i snabb följd, därefter börjar den blinka jämnt i längre intervaller.

Frånslagning
▶ Genom att man låser två gånger inom 2 sekunder.
▶ eller: Genom att man stänger av kupéövervakningen och bogseringsskyddet

» sidan 64.

Kontrollampan i förardörren blinkar snabbt i 2 sekunder, slocknar och börjar
blinka regelbundet med längre intervaller efter ca 30 sekunder.

Om fordonet är låst och safelåsningen frånslagen, kan dörren öppnas från insi-
dan genom att man drar i öppningsspaken i respektive dörr en gång.

Safelåsningen slås automatiskt på när fordonet låses.

VARNING
Inga personer får lämnas kvar i ett fordon med aktiverad safelåsning, då
varken dörrar eller fönster kan låsas upp eller öppnas inifrån. De låsta dör-
rarna försvårar för hjälpande personer att i nödlägen komma in i fordonets
passagerarutrymme – livsfara!

Individuella inställningar

 Läs och beakta först  och  på sidan 59.

Följande funktioner för centrallåset kan ställas in individuellt i infotainmentsys-
temet i menyn  /  →  → Öppna och stänga. 
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Alla dörrar
Denna funktion gör det möjligt att låsa upp alla dörrar, bagageluckan och tan-
kluckan.

Enskild dörr
Denna funktion gör det möjligt att låsa upp enbart förardörren och tankluckan
med fjärrkontrollen. KESSY gör det möjligt att låsa upp den enskilda dörr, i vars
närhet nyckeln befinner sig, och tankluckan. Övriga dörrar och bagageluckan
låses upp först vid en ny upplåsning resp. genom beröring av dörrhandtaget.

Dörrar på fordonets ena sida
Denna funktion gör det möjligt att låsa upp båda dörrarna på förarsidan och
tankluckan med fjärrkontrollen. KESSY gör det möjligt att låsa upp de båda
dörrar, i vilkas närhet nyckeln befinner sig, och tankluckan. Övriga dörrar och
bagageluckan låses upp först vid en ny upplåsning resp. genom beröring av
dörrhandtaget.

Automatisk låsning och upplåsning
Den här funktionen gör det möjligt att låsa alla dörrar samt bagageluckan från
och med en hastighet på ca 15 km/h. Dörrarna och bagageluckan kan inte öpp-
nas från utsidan.

När tändningsnyckeln dras ur eller när dörren öppnas från insidan (beroende på
de individuella inställningarna av centrallåset), låses dörrarna samt bagageluck-
an upp igen.

Observera
Den individuella inställningen av centrallåset sparas i det aktiva användarkontot
för personalisering (beroende på infotainmenttyp) » sidan 57.

Öppna/stänga dörr

Bild 56 Dörrhandtag/dörröppningshandtag

 Läs och beakta först  och  på sidan 59.

› För att öppna från utsidan ska du låsa upp fordonet och dra dörrhandtaget
A  i pilens riktning » bild 56.

› För att öppna från insidan ska du dra dörröppningshandtaget B  och trycka
dörren från dig.

› För att stänga från insidan ska du fatta handtaget C  och stänga dörren.

VARNING
■ Dörren måste ha stängt ordentligt annars kan den öppna sig under färd –
livsfara!
■ Öppna och stäng dörren endast när ingen befinner sig i öppnings- eller
stängningsområdet – skaderisk!
■ Kör aldrig med öppna dörrar – livsfara!
■ En öppnad dörr kan stängas av sig själv i kraftig vind eller i uppförsbacke
– skaderisk!
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Barnsäkring

Bild 57 Bakdörr: Slå till/från barnsäkringen

 Läs och beakta först  och  på sidan 59.

Barnsäkringen förhindrar att bakdörrarna öppnas från insidan. Dörrarna kan en-
dast öppnas från utsidan.

Aktivering/avaktivering
› För att aktivera säkringen ska du vrida den med fordonsnyckeln till position
 » bild 57.

› För att avaktivera säkringen ska du vrida den med fordonsnyckeln till posi-
tion .

Funktionsfel

 Läs och beakta först  och  på sidan 59.

Synkronisering av fjärrkontroll
När knapparna på fjärrnyckeln har tryckts upprepade gånger utanför syste-
mets funktionsområde eller batteriet i fjärrnyckeln har bytts ut och fordonet
inte kan låsas upp med fjärrkontrollen, måste nyckeln synkroniseras.

› Tryck på en valfri knapp på fjärrnyckeln.
› När du har tryckt på knappen måste dörren låsas upp med nyckeln via låscy-

lindern inom 1 minut.

Fel på KESSY-systemet
› Om fordonet inte kan låsas upp eller låsas med hjälp av sensorerna på hand-

taget, ska upplåsning eller låsning göras med knappen på nyckeln.

› Försök sedan låsa upp eller låsa fordonet med hjälp av sensorerna på handta-
get.

› Om nyckellösa manövrering inte fungerar ska du kontakta en fackverkstad.

Fel på centrallåset
Om kontrollampan i förardörren först blinkar i 2 sekunder, därefter lyser oav-
brutet i 30 sekunder och sedan blinkar långsamt ska du kontakta en fackverk-
stad.

Vid fel på centrallåset kan fordonets dörrar resp. bagageluckan nödlåsas eller
nödupplåsas » sidan 290.

Låg spänning i nyckelbatteriet
Om spänningen i nyckelbatteriet är för låg, visas ett meddelande på displayen i
kombiinstrumentet om att batteriet måste bytas ut. Byt batteri » sidan 289.

Stöldskyddsanordning

 Inledning

Vid ett inbrottsförsök i fordonet utlöser stöldskyddet akustiska och optiska
varningssignaler (nedan kallade larm).

Stöldskyddet aktiveras automatiskt 30 sekunder efter att fordonet låsts. Det
avaktiveras automatiskt när fordonet låses upp.

VIKTIGT
För att garantera full funktionsduglighet för stöldskyddet bör man innan man
lämnar fordonet kontrollera att alla fönster, dörrar och solluckan är stängda.

Observera
Larmsystemet har egen strömförsörjningskälla med en livslängd på 5 år. För
att säkerställa att larmsystemet fungerar korrekt rekommenderar vi att du lå-
ter en fackverkstad kontrollera systemet när denna tid har gått.

Utlösning av larm

 Läs och beakta först  på sidan 63.

Larmet löser ut om någon av följande otillåtna åtgärder genomförs på fordo-
net när stöldskyddet är aktiverat.
▶ Öppning av motorhuv.
▶ Öppning av bagagelucka. 
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▶ Öppning av dörrarna.
▶ Manipulering av tändningslåset.
▶ Bogsering av fordonet.
▶ Rörelse inuti fordonet.
▶ Plötsligt och tydligt spänningsbortfall i fordonets elsystem.
▶ Frånkoppling av släpvagn.

Larmet löser dessutom ut när förardörren låses upp via låscylindern och öpp-
nas.

Larmet slås från genom att man trycker på knappen  på nyckeln eller genom
att man slår på tändningen.

Kupéövervakning och bogseringsskydd

 Läs och beakta först  på sidan 63.

Kupéövervakningen utlöser larmet så fort en rörelse registreras i det låsta for-
donet.

Bogseringsskyddet utlöser larmet så fort en lutning registreras i det låsta for-
donet.

Avaktivera båda funktionerna när risken finns att larmet utlöses av rörelser
(t.ex. av personer eller djur) i kupéutrymmet eller när fordonet transporteras
(t.ex. med tåg eller båt) eller ska bogseras.

Avaktivera båda funktionerna en gång
▶ I infotainmentsystemet i menyn  /  →  → Öppna och stänga .
▶ Genom att låsa två gånger inom 2 sekunder.

Vid avaktivering slås Safe-låsningen från » sidan 61.

VIKTIGT
Om glasögonfacket är öppet försämras kupéövervakningens effektivitet. För
att säkerställa fullständig funktion på kupéövervakningen ska glasögonfacket
alltid stängas innan fordonet låses.

Bagagelucka med manuell manövrering

 Inledning

VARNING
■ Kör aldrig med öppen eller halvöppen bagagelucka eftersom avgaser kan
komma in i passagerarutrymmet – förgiftningsrisk!
■ Kontrollera att låset till luckan har hakat i när luckan har stängts. Luckan
kan annars öppnas under färd, även om den är låst - olycksrisk!
■ Se till att inga kroppsdelar kommer i kläm när du stänger bagageluckan –
skaderisk!
■ Tryck inte på bakrutan när du stänger bagageluckan eftersom rutan kan
krossas - risk för skador!

Öppna/stänga bagagelucka

Bild 58 Öppna/stänga bagagelucka

 Läs och beakta först  på sidan 64.

› Öppna genom att trycka knappen A  i pilriktningen 1  » bild 58.
› Lyft luckan i pilens riktning 2 .
› Stäng genom att ta tag i hållaren B  och dra i pilens riktning 3 .

Observera
Knappen A  » bild 58 avaktiveras vid start resp. vid en hastighet över 5 km/h.
Efter att man stannat och öppnat en dörr aktiveras knappen på nytt.
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Ställa in fördröjd låsning av bagageluckan

 Läs och beakta först  på sidan 64.

Om bagageluckan låses upp med knappen  på nyckeln, låses luckan automa-
tiskt igen efter stängning.

Tidsperioden innan bagageluckan låses efter stängning kan ställas in hos en
fackverkstad.

VIKTIGT
Innan bagageluckan låses automatiskt finns risk för oönskat intrång i fordonet.

Elektrisk bagagelucka

 Inledning

Bagageluckan (nedan kallad lucka) kan manövreras elektriskt och i nödfall ma-
nuellt » sidan 66.

VARNING
■ Kontrollera att låset till luckan har hakat i när luckan har stängts. I annat
fall kan luckan öppnas under färd - olycksrisk!
■ Kör aldrig med öppen eller halvöppen lucka eftersom avgaser kan komma
in i passagerarutrymmet - förgiftningsrisk!
■ Öppna och stäng bagageluckan endast när ingen befinner sig i öppnings-
eller stängningsområdet – skaderisk!
■ Se till att inga kroppsdelar kommer i kläm när du stänger luckan – skade-
risk!

VIKTIGT
■ Försök inte att öppna/stänga luckan manuellt under den elektriska rörelsen -
risk för skador på den elektriska manövreringen av luckan.
■ Lås bilen innan bilen körs genom en tvättanläggning (resp. med centrallåsk-
nappen). I vissa tvättanläggningar kan trycket från tvättborstarna göra så att
bagageluckan öppnas av sig själv – risk för skador i passagerarutrymmet resp.
på transporterade föremål.

VIKTIGT
■ Kontrollera innan luckan öppnas/stämgs, att det inte finns några föremål
öppnings-/stängningsområdet, vilka kan skada luckan, eller om det finns före-
mål i bilens omedelbara närhet, vilka kan skada passagerarutrymmet resp.
transporterade föremål.
■ Om luckan är belastad (t.ex. genom ett tjockt snölager), kan den under vissa
omständigheter stanna. Avlasta luckan för att återställa den elektriska manö-
vreringens funktion.
■ Om luckan stängs av sig själv (t.ex. vid belastning av snö), ljuder en avbruten
signal.
■ Stäng alltid luckan innan du kopplar från batteriet.

Anvisningar för användning

Bild 59 Manövrering av lucka

 Läs och beakta först  och  på sidan 65.

Alternativ för att öppna luckan
▶ Genom att man trycker på handtaget A  » bild 59.
▶ Genom att man håller knappen C  intryckt.
▶ Genom att man håller knappen D  intryckt på nyckeln. 
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Alternativ för att stänga luckan
▶ Genom att man trycker på knappen B  » bild 59.
▶ Genom att man trycker på handtaget A .

Alternativ för att stoppa luckans rörelse
▶ Genom att man trycker på knappen B  » bild 59.
▶ Genom att man trycker på knappen C .
▶ Genom att man håller knappen D  intryckt på nyckeln.
▶ Genom att man trycker på handtaget A .

Akustiska signaler
När luckan öppnas med hjälp av knappen C  eller D  ljuder akustiska signaler.

Observera
Om man snabbt stiger in i fordonet medan bagageluckan öppnar eller stänger,
kan fordonet rycka till så att luckans rörelse avbryts.

Ställ in den översta positionen för luckan

 Läs och beakta först  och  på sidan 65.

Luckans översta position kan ställas in (t.ex. när utrymmet för att öppna luckan
är begränsat eller för att anpassa den till användarens längd).

Ändra luckans översta position
› Stoppa luckan i önskad position.
› Håll knappen B  » bild 59 på sidan 65 intryckt tills en ljudsignal hörs.

Ställa in luckans översta utgångsposition
› Lyft försiktigt luckan manuellt till anslaget.
› Håll knappen B  » bild 59 på sidan 65 intryckt tills en ljudsignal hörs.

Observera
Den översta position som uppnås vid automatisk öppning av luckan är alltid
lägre än den maximala översta position som uppnås vid manuell öppning av
luckan.

Funktionsstörningar

 Läs och beakta först  och  på sidan 65.

Exempel på funktionsstörningar
Beskrivning av störningen Möjliga lösningar

Luckan kan inte öppnas Lås upp luckan » sidan 291

Luckan reagerar inte på en
öppningssignal

Avlägsna eventuella hinder (t.ex. snö), öppna
luckan på nytt » sidan 65
 
Tryck på handtaget A  » bild 59 på sidan 65
och dra luckan uppåt

Luckan stannar kvar i övers-
ta positionen

Stäng luckan manuelltLuckan är öppen och for-
donsbatteriet har kopplats
från

Stänga manuellt
Stäng luckan långsamt, när man trycker till luckan i låset ska man trycka i mit-
ten av kanten ovanför ŠKODA-loggan.

Manövrera bagageluckan beröringsfritt

Bild 60 
Öppna bagageluckan

 Läs och beakta först  och  på sidan 65.

Beroende på utrustning kan bagageluckan manövreras beröringsfritt.

Tändningen måste vara frånslagen och man måste ha med sig fordonsnyckeln. 
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› För att öppna/stänga luckan ska du snabbt föra in ena foten i sensorområdet
under den bakre stötfångaren i pilens riktning » bild 60.

Luckan öppnas/stängs automatiskt. När luckan stänger ljuder akustiska signa-
ler.

Om luckan inte rör sig ska proceduren upprepas efter några sekunder.

Luckans rörelse kan stoppas genom att man svänger snabbt med foten. När
man svänger med foten igen fortsätter luckans rörelse.

Funktionen kan aktiveras/avaktiveras i infotainmentsystemet i menyn  / 
→  → Öppna och stänga → "Easy Open".

Vi rekommenderar att funktionen avaktiveras i följande fall:
▶ Vid montering av takräcke.
▶ Vid tillkoppling av en släpvagn (tillbehör) på släpvagnskopplingen.
▶ Vid handtvätt av fordonet.
▶ Vid underhålls- och reparationsarbeten i det bakre fordonsområdet.

Om en släpvagn ansluts till släpvagnsuttaget avaktiveras funktionen.

Observera
Kraftigt regn eller nedsmutsning av den bakre stötfångaren kan under vissa
omständigheter leda till en begränsning eller automatisk avaktivering av funk-
tionen för beröringsfri öppning av bagageluckan.

Fönstermanövrering

 Inledning

VARNING
■ Fönstren ska alltid öppnas och stängas försiktigt och kontrollerat. I annat
fall kan du skada dig själv eller dina medpassagerare allvarligt.
■ Systemet är utrustat med en kraftbegränsning » sidan 68. Vid ett hinder
(t.ex. om en kroppsdel hamnar i kläm) stoppas stängningsförloppet och
fönstret går tillbaka några centimeter. Fönstren ska trots det stängas för-
siktigt – skaderisk!

VIKTIGT
■ Håll rutorna rena (fria från is o.dyl.) för att säkerställa de mekaniska och
elektriska fönsterhissarnas funktion.
■ Stäng alltid de elmanövrerade rutorna innan du kopplar från batteriet.

Observera
Om fönstren är öppna kan damm och annan smuts tränga in i fordonet, och
dessutom kan det vid vissa hastigheter uppstå vindbrus.

Mekaniska fönsterhissar

Bild 61 Manövrering av fönster: vänster/höger

 Läs och beakta först  och  på sidan 67.

› Öppna genom att vrida veven i pilriktningen A  » bild 61.
› Stäng genom att vrida veven i pilriktningen B .

Elektriska fönsterhissar

Bild 62 
Fönsterhissknappar

 Läs och beakta först  och  på sidan 67.

Alla fönster kan manövreras från förarplatsen. Fönstret i frampassagerardör-
ren och fönstren i bakdörrarna manövreras även med knappen i respektive
dörr. 
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Fönsterhissknappar » bild 62.
Vänster dörr fram
Höger dörr fram
Vänster dörr bak
Höger dörr bak
Avaktivering/aktivering av knapparna i bakdörrarna (avaktivering rekom-
menderas när till exempel barn åker i baksätet).

Öppna/stänga fönster
› För att öppna fönstret ska du trycka lätt på motsvarande knapp och hålla den

intryckt tills fönstret har nått önskat läge.
› eller: Tryck knappen så långt det går så att fönstret öppnas fullständigt auto-

matiskt. Tryck på knappen igen för att stoppa fönstret.
› För att stänga fönstret ska du dra lätt på motsvarande knapps ovankant och

hålla kvar tills fönstret har nått önskat läge.
› eller: Dra knappen så långt det går så att fönstret stängs fullständigt automa-

tiskt. Dra i knappen igen för att stoppa fönstret.

Aktivera/avaktivera knapparna i bakdörrarna
› För att avaktivera/aktivera knapparna i bakdörrarna ska du trycka på knap-

pen E . Om knapparna har avaktiverats lyser kontrollampan  i knappen E .

Observera
■ När tändningen slagits från, kan fönstren öppnas eller stängas i ca 10 minuter
till.
■ När förar- eller frampassagerardörren har öppnats kan fönstren endast ma-
növreras genom att man trycker eller drar knappen A  » bild 62 i ca 2 sekun-
der.

Öppna/stänga fönster i frampassagerardörr och i bakdörrar

Bild 63 
Knapp till fönsterhiss

A

B

C

D

E

 Läs och beakta först  och  på sidan 67.

I frampassagerardörren och i bakdörrarna sitter en knapp för respektive ruta.

› För att öppna rutan ska du trycka lätt nedtill på knappen och hålla den in-
tryckt tills rutan har nått önskat läge.

› eller: Tryck kort nedtill på knappen så att rutan öppnas fullständigt automa-
tiskt. Tryck på knappen igen för att stoppa rutan.

› För att stänga rutan ska du trycka lätt upptill på knappen och hålla den in-
tryckt tills rutan har nått önskat läge.

› eller: Tryck kort upptill på knappen så att rutan stängts fullständigt automa-
tiskt. Tryck på knappen igen för att stoppa rutan.

Kraftbegränsning

 Läs och beakta först  och  på sidan 67.

De elektriska fönsterhissarna är utrustade med en kraftbegränsning.

Vid ett hinder stoppas stängningsförloppet och fönstret går tillbaka några cen-
timeter.

Om hindret förhindrar en stängning under de följande 10 sekunderna, avbryts
stängningsförloppet på nytt och fönstret går tillbaka några centimeter.

Om man försöker stänga fönstret på nytt inom 10 sekunder efter att fönstret
åkt tillbaka för andra gången trots att hindret inte undanröjts, stoppas stäng-
ningsförloppet bara. Under denna tid är det inte möjligt att stänga fönstret au-
tomatiskt. Kraftbegränsningen är fortfarande aktiverad.

Kraftbegränsningen avaktiveras först om man inom de följande 10 sekunderna
försöker stänga fönstret igen – fönstret stänger då med full kraft!

Väntar man längre än 10 sekunder, aktiveras kraftbegränsningen igen.

Komfortmanövrering av fönster

 Läs och beakta först  och  på sidan 67.

Med komfortmanövreringen av fönster kan alla fönster (resp. endast fönstret i
förardörren) öppnas resp. stängas på samma gång. Komfortmanövreringens
funktion kan ställas in i infotainmentsystemet i menyn  /  →  → Öppna och
stänga. 
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Öppna
› Håll knappen  på nyckeln nedtryckt.
› eller: Slå från tändningen, öppna förardörren och håll knappen A  så långt det

går i öppningsläget » bild 62 på sidan 67.
› eller: Håll nyckeln i låscylindern i förardörren i upplåsningsläge tills alla elma-

növrerade fönster är öppna.

Stänga
› Håll knappen  på nyckeln nedtryckt.
› eller: Slå från tändningen, öppna förardörren och håll knappen A  så långt det

går i stängningsläget » bild 62 på sidan 67.
› eller: Håll nyckeln i låscylindern i förardörren i låsningsläge tills alla elmanöv-

rerade fönster är stängda.
› Vid KESSY-system ska du hålla fingrarna på sensorn på utsidan av framdör-

rens handtag » bild 54 på sidan 60.

En förutsättning för att komfortmanövreringen av fönstren ska fungera kor-
rekt är att den automatiska öppningen och stängningen av alla fönster är funk-
tionsduglig.

Komfortöppning/komfortstängning av fönstren med hjälp av nyckeln i förar-
dörrens låscylinder är bara möjligt inom 45 sekunder efter att fordonet har
låsts.

Fönstrens rörelse kan avbrytas genom att man släpper respektive knapp.

Funktionsstörningar

 Läs och beakta först  och  på sidan 67.

Om fönstret öppnas och stängs upprepade gånger kan fönsterhissmekanis-
men överhettas och blockeras tillfälligt. När mekanismen har svalnat kan rutan
manövreras igen.

När fordonsbatteriet kopplats från kan den automatiska öppningen/stängning-
en av fönstret avaktiveras. I så fall ska systemet aktiveras på det sätt som be-
skrivs nedan.

Ruta i förardörren
› Slå på tändningen.
› Dra i respektive knapps ovankant för att stänga fönstret.
› Släpp knappen.
› Dra respektive knapp uppåt igen och håll kvar i 1 sekund.

Rutor i övriga dörrar
› Slå på tändningen.
› Tryck upptill i respektive knapp för att stänga fönstret.
› Släpp knappen.
› Tryck upptill i respektive knapp igen och håll kvar i 1 sekund.

Panoramasollucka

 Inledning

Panoramasolluckan (nedan kallad sollucka) kan endast manövreras när tänd-
ningen slagits på och vid en temperatur som överstiger -20 °C.

När tändningen slagits från kan solluckan fortfarande manövreras i ca 10 minu-
ter. När förar-/frampassagerardörren öppnats, kan solluckan inte längre manö-
vreras.

VARNING
Var försiktig när du manövrerar solluckan och solskyddsgardinen för att
undvika klämskador – skaderisk!

VIKTIGT
■ Under vintern måste man ta bort eventuell is och snö från området runt sol-
luckan innan solluckan öppnas för att inte öppningsmekanismen ska skadas.
■ Innan man kopplar från batteriet ska man alltid stänga solluckan.
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Manövrering

Bild 64 Manövrering av solluckan

 Läs och beakta först  och  på sidan 69.

Manövrering av solluckan » bild 64
Öppna helt
Öppna i tyst läge
Öppna delvis
Stänga helt
Ställa upp (omkopplare i läge )
Återställa (omkopplare i läge )

När omkopplaren vrids till läget  (återfjädrande läge) första gången stannar
luckan i det läge där intensiteten på vindbruset är som lägst. Om man vrider på
omkopplaren till läget  igen öppnar solluckan helt.

Kraftbegränsning

 Läs och beakta först  och  på sidan 69.

Solluckan är utrustad med en kraftbegränsning.

Vid ett hinder stoppas stängningsförloppet och rutan går tillbaka några centi-
meter.





A



1

2

VARNING
Om solluckan stängs genom att man drar omkopplarens urtag i pilriktning-
en 2  » bild 64 på sidan 70 och luckan stoppas av ett hinder, sätts kraftbe-
gränsningen ur funktion vid det tredje stängningsförsöket (när det gått
mindre än 5 s mellan de enskilda stängningsförsöken). Solluckan stängs
med full kraft – skaderisk!

Komfortmanövrering av sollucka

 Läs och beakta först  och  på sidan 69.

Komfortmanövreringen gör det möjligt att öppna resp. stänga solluckan med
nyckeln eller via sensorn i framdörrens handtag (gäller för KESSY-system).

› Öppna genom att hålla knappen  på nyckeln nedtryckt.
› eller: Håll nyckeln i förardörrens låscylinder i upplåsningsläge.
› Stäng genom att hålla knappen  på nyckeln nedtryckt (för KESSY-system

ska du hålla fingrarna på sensorn på utsidan av framdörrens handtag).
› eller: Håll nyckeln i förardörrens låscylinder i låsningsläge.

När låsningen avbryts stoppas stängningen.

Aktivera manövreringen av solluckan

 Läs och beakta först  och  på sidan 69.

Om manövreringen av solluckan är ur funktion (t.ex. efter från- och tillkoppling
av batteriet), måste manövreringen aktiveras.

› Slå på tändningen och ställ in omkopplaren i läget  » bild 64 på sidan 70.
› Dra omkopplaren i urtaget neråt och framåt och håll fast.

Efter ca 10 sekunder går solluckan upp och stängs igen.

› Släpp omkopplaren.
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Solskyddsgardin med manuell manövrering

Bild 65 
Manövrering av solskyddsgardin

 Läs och beakta först  och  på sidan 69.

› Öppna genom att dra handtaget A  i pilriktningen » bild 65.
› Stäng genom att dra handtaget B  i pilriktningen.

Solskyddsgardin med elektrisk manövrering

Bild 66 
Knapp för manövrering av sols-
kyddsgardin

 Läs och beakta först  och  på sidan 69.

Manövrering av solskyddsgardin » bild 66
Öppna - genom att trycka (tryck igen - stoppa gardinens rörelse)
Stäng - genom att trycka (tryck igen - stoppa gardinens rörelse)

Solskyddsgardinen kan manövreras även genom att respektive knapp hålls in-
tryckt (starta gardinens rörelse) och släpps i önskad position för gardinen.





Aktivera manövrering av solskyddsgardin

 Läs och beakta först  och  på sidan 69.

Om manövreringen av solskyddsgardinen är ur funktion (t.ex. efter från- och
tillkoppling av batteriet), måste manövreringen aktiveras.

› Slå på tändningen och ställ in omkopplaren i läget  » bild 66 på sidan 71.
› Tryck och håll in knappen .

Efter ca 10 sekunder går solskyddsgardinen upp och stängs igen.

› Släpp knappen.
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Ljus och sikt

Ljus

 Inledning

Ljuset fungerar endast när tändningen är tillslagen, såvida inget annat anges.

Använd läget  som grundläge för ljusomkopplaren.

Observera
Strålkastarna kan tillfälligt imma igen på insidan. När belysningen är påslagen
försvinner denna imma igen efter en kort stund där ljuset passerar.

Manövrering av belysningen

Bild 67 
Ljusomkopplare

Slå till/från ljusfunktionen genom att vrida omkopplaren A  » bild 67 till ett av
följande lägen (beroende på utrustning):

Slå från belysning (ej varselljus)
Slå till/från belysningen automatiskt » sidan 73

Slå till positions-/parkeringsljus på båda sidorna » sidan 76
Slå till halvljuset

Räckviddsreglering för halogenstrålkastare
Räckvidden kan ställas in i infotainmentsystemet i menyn  /  →  → Ljus.

Beroende på fordonets belastning kan man på displayen ställa in räckvidden
för halogenstrålkastarna i följande grundlägen:

Passagerare fram, bagagerum tomt
Fordonet fullsatt, bagagerum tomt













Fordonet fullsatt, bagagerum lastat
Förare i fordonet, bagagerum lastat

För en annan belastning av fordonet kan även inställningen för lägena , ,  an-
vändas.

LED-strålkastarna anpassar sig automatiskt till fordonets last och körskick och
är därför inte utrustade med manuell räckviddsreglering.

VARNING
Ställ alltid in räckviddsregleringen så att villkoren nedan uppfylls – i annat
fall uppstår olycksrisk.
■ Fordonet bländar inte andra trafikanter, framför allt inte mötande fordon.
■ Räckvidden är tillräcklig för säker körning.

Observera
■ Om halvljuset är påslaget och tändningen slås från, slås halvljuset automa-
tiskt från och endast positionsljuset lyser. Gäller inte för läget  om villkoren
för funktionen COMING HOME är uppfyllda. Positionsljuset slås från efter att
tändningsnyckeln dragits ur, på fordon med KESSY-system när förardörren
öppnats.
■ Om det har uppstått ett fel i ljusomkopplaren, slås halvljuset på automatiskt.

Varselljus

Varselljuset (nedan kallat funktion) lyser upp det främre och ev. även det bakre
fordonsområdet (gäller för vissa länder).

Ljuset slås på automatiskt när följande villkor är uppfyllda:
Ljusomkopplaren står i läge  eller .
Tändningen är tillslagen.
Funktionen är aktiverad.

Avaktivering/aktivering
Funktionen kan aktiveras/avaktiveras i infotainmentsystemet i menyn  / 
→  → Ljus.

VARNING
Slå alltid på halvljuset vid dålig sikt. 
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Observera
Ljuset kan under vissa omständigheter slås på automatiskt, även om ljusom-
kopplaren står i läget .

Observera
Inställningen (aktivering/avaktivering) för varselljuset sparas i det aktiva använ-
darkontot för personalisering (beroende på infotainmenttyp) » sidan 57.

Blinkers och helljus

Bild 68 
Manöverspak: Manövrering av
blinkers och helljus

Manöverspakslägen » bild 68
Slå till höger blinkers
Slå till vänster blinkers
Slå på helljuset (återfjädrande läge)
Slå från helljuset/slå till ljustutan (återfjädrande läge)

Helljuset kan endast slås på om halvljuset är påslaget.

Ljustutan kan användas även om tändningen är frånslagen.

Blinkersen stängs av automatiskt efter en sväng, beroende på rattutslaget.

Med manöverspaken kan helljusassistenten slås till eller från » sidan 74.

Komfortblinkning
Om man trycker manöverspaken lätt uppåt eller nedåt blinkar respektive blin-
kerslampor tre gånger.

Om man trycker manöverspaken i motsatt riktning under komfortblinkningen
upphör blinkningen i den ursprungliga riktningen.

Komfortblinkningen kan aktiveras/avaktiveras i infotainmentsystemet i menyn
  →  →  → Ljus.









VARNING
Använd helljus resp. ljustuta endast om övriga trafikanter inte bländas.

Observera
Inställningen (aktivering/avaktivering) för komfortblinkningen sparas i det akti-
va användarkontot för personalisering (beroende på infotainmenttyp) » si-
dan 57.

Automatisk styrning av färdbelysning

Bild 69 
Ljusomkopplare: Läge 

Om ljusomkopplaren står i läge  » bild 69 sker (beroende på utrustning) au-
tomatisk till-/frånslagning av ljuset med hänsyn till rådande ljus- och väderför-
hållanden (regn).

Om ljusomkopplaren står i läge , lyser texten  bredvid ljusomkopplaren.
Om ljuset slås på automatiskt, lyser även symbolen  bredvid ljusomkoppla-
ren.

Automatisk styrning av färdbelysning vid regn (nedan kallat funktion)
Halvljuset slås på automatiskt när följande villkor är uppfyllda:

Funktionen är aktiverad.
Ljusomkopplaren står i läget .
Vindrutetorkarna är aktiverade längre än 30 sekunder.

Ljuset slås från automatiskt ca 4 minuter efter att vindrutetorkarna avaktive-
rats. 
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Inställning, aktivering/avaktivering
Följande funktioner kan ställas in resp. aktiveras/avaktiveras i infotainmentsys-
temet i menyn  /  →  → Ljus.
▶ Inställning av känsligheten hos sensorn för fastställande av ljusförhållandena

för den automatiska färdbelysningen
▶ Automatisk styrning av färdbelysning vid regn

VARNING
Den automatiska styrningen av färdbelysningen (läge ) fungerar endast
som stöd; föraren fråntas inte sin skyldighet att kontrollera belysningen och
om nödvändigt slå på den beroende på ljusförhållandena.

VIKTIGT
Siktförhållandena registreras av en sensor som är placerad i hållaren till inners-
pegeln under vindrutan. Sensorn får inte täckas för - systemfunktionen kan på-
verkas negativt.

Observera
Inställningen (aktivering/avaktivering) för den automatiska styrningen av fär-
dbelysning vid regn sparas i det aktiva användarkontot för personalisering (be-
roende på infotainmenttyp) » sidan 57.

LED-huvudstrålkastare

Full LED-huvudstrålkastarna (i det följande kallade system) säkerställer auto-
matiskt en optimal ljuskägla framför fordonet baserat på aktuella kördata.

Systemet arbetar automatiskt i följande lägen: stadsväg, landsväg, motorväg
och dåligt väder.

I systemet ingår även funktionen för statiskt sidoljus. Detta ljus används i vissa
belysningslägen eller till exempel för kurvbelysning vid backning.

Systemet arbetar så länge ljusomkopplaren står i läget .

VARNING
Vid ett systemfel sänks strålkastarna automatiskt till ett nödläge, vilket för-
hindrar eventuell bländning av mötande trafik. Detta förkortar ljuskäglan
framför fordonet. Kontakta en fackverkstad.

Helljusassistent (Light Assist)

Bild 70 Monteringsplats för sensorn/slå till/från systemet

Helljusassistenten (nedan kallat system) kopplar till/från helljuset automatiskt
beroende på de aktuella trafikförhållandena (övriga fordon) och omgivningsvill-
koren (t.ex. körning genom en upplyst tätort).

Till-/frånslagningen av helljuset styrs genom en sensor » bild 70.

Systemet aktiveras/avaktiveras i infotainmentsystemet i menyn  /  → 
→ Ljus → Light Assist.

Villkor för systemfunktion
Systemet är aktiverat.
Ljusomkopplaren står i läget .
Fordonshastigheten ligger över 60 km/h (över 40 km/h i vissa länder).
Vindrutan är ren i sensorområdet.

Aktivera systemet
› Tyck spaken till det återfjädrande läget A  » bild 70. I displayen till kombiin-

strumentet tänds kontrollampan .

Avaktivera systemet
› Om helljuset slagits på automatiskt, tryck spaken till det återfjädrande läget

B . Kontrollampan  släcks. Helljuset slås från.
› Om helljuset inte slagits på automatiskt, tryck spaken till det återfjädrande

läget A . Kontrollampan  släcks. Helljuset slås till.

Helljuset slås från automatiskt om hastigheten sjunker under 30 km/h (syste-
met förblir dock aktivt). 
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Om ett fel uppstått i systemet, visas ett felmeddelande på displayen i kombiin-
strumentet. Kontakta en fackverkstad.

VARNING
Systemet fungerar endast som stöd, föraren fråntas alltså inte plikten att
kontrollera hel- resp. halvljuset och vid behov anpassa det manuellt till om-
givningsförhållandena (t.ex. vid ogynnsamma ljus- eller väderförhållanden,
när man kör förbi dåligt upplysta trafikdeltagare eller om området framför
sensorn täcks av ett hinder).

VIKTIGT
Sensorn får inte täckas för - systemfunktionen kan påverkas negativt.

Observera
Inställningen för helljusassistenten i infotainment sparas i det aktiva användar-
kontot för personalisering (beroende på infotainmenttyp) » sidan 57.

Dimstrålkastare/dimbakljus

Bild 71 
Ljusomkopplare - slå till dim-
strålkastare/dimbakljus

Dimstrålkastarna/dimbakljuset kan slås på under följande villkor:
Ljusomkopplaren står i läge ,  eller  » bild 71.

› För att slå på dimstrålkastarna ska du dra omkopplaren till läget 1 . I kom-
biinstrumentet lyser kontrollampan .

› För att slå på dimbakljuset ska du dra omkopplaren till läget 2 . I kombiin-
strumentet lyser kontrollampan .

Om fordonet inte är utrustat med dimstrålkastare, kopplas dimbakljuset till
genom att ljusomkopplaren dras ut till det enda möjliga läget.

Dimstrålkastarna/dimbakljuset slås från i omvänd ordning.



Observera
Om ett tillbehör är anslutet till släpvagnsuttaget lyser inte bilens dimbakljus.

FunktionenCORNER

Funktionen CORNER aktiverar automatiskt dimstrålkastaren på respektive for-
donssida (t.ex. vid sväng eller hörn) när följande villkor är uppfyllda:

Blinkersen är påslagna resp. framhjulen är kraftigt vridna (vid konflikt mel-
lan de båda varianterna har blinkersen högre prioritet).
Fordonshastigheten ligger under 40 km/h.
Halvljuset är påslaget.
Dimstrålkastarna är inte påslagna.

När backväxeln läggs i slås båda dimstrålkastarna till.

COMING HOME/LEAVING HOME

Funktionen COMING HOME används för att bättre lysa upp fordonets närom-
råde efter att tändningen slagits från och förardörren öppnats.

Funktionen LEAVING HOME används för att bättre lysa upp fordonets närom-
råde när fordonet har låsts upp med fjärrkontrollen.

Funktionen slår endast på ljuset om siktförhållandena är försämrade och lju-
somkopplaren står i läge .

Båda funktionerna kan aktiveras/avaktiveras och ställas in i infotainmentsyste-
met i menyn  /  →  → Ljus.

VIKTIGT
■ Siktförhållandena registreras av en sensor som är placerad i hållaren till in-
nerspegeln under vindrutan. Sensorn får inte täckas för - systemfunktionen
kan påverkas negativt.
■ Om denna funktion är aktiverad permanent belastas batteriet hårt.

Observera
Inställningen för de båda funktionerna sparas i det aktiva användarkontot för
personalisering (beroende på infotainmenttyp) » sidan 57.
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Varningsblinkers

Bild 72 
Knapp för varningsblinkers

› Slå till/från genom att trycka på knappen  » bild 72.

Vid tillslagning blinkar alla blinkerslamporna och kontrollampan  i knappen
samtidigt med kontrollamporna   i kombiinstrumentet.

Varningsblinkersen kan aktiveras även om tändningen är avstängd.

Om en krockkudde löser ut aktiveras varningsblinkersen automatiskt.

Vid en kraftig bromsmanöver kan varningsblinkersen aktiveras automatiskt.
Efter acceleration eller vid fortsatt körning avaktiveras varningsblinkersen au-
tomatiskt.

Om blinkersen slås på när varningsblinkersen är aktiva, avaktiveras varnings-
blinkersen tillfälligt samtidigt som blinkersen fortsätter att blinka på respektive
fordonssida.

Parkeringsljus

Parkeringsljuset används för att lysa upp det parkerade fordonet.

Slå på parkeringsljuset  på ena sidan
› Slå från tändningen.
› Tryck manöverspaken så långt det går i läget  eller  » bild 68 på sidan 73.

Positionsljuset på respektive fordonssida slås på.

Slå på parkeringsljuset  på båda sidor
› Slå på tändningen och vrid omkopplaren till läge  » sidan 72.
› Slå från tändningen och lås fordonet.

När nyckeln dragits ut ur tändningslåset och förardörren öppnats ljuder en
akustisk varningssignal. Efter några sekunder eller efter att förardörrens
stängts, stängs den akustiska varningssignalen av.

VIKTIGT
■ Vid påslagning av parkeringsljuset belastas batteriet extra hårt.
■ Parkeringsljuset kan slås från automatiskt om batteriets laddnivå är för låg.
Om parkeringsljuset på båda sidor slås på när tändningen är frånslagen, slås
inte parkeringsljuset från automatiskt!

Instegsbelysning

Lampan är placerad på ytterbackspegelns underkant och belyser instegszonen
vid framdörren.

Belysningen slås till när fordonet låses upp eller fordonsdörren öppnas (be-
roende på de aktuella ljusförhållandena).

Belysningen släcks inom cirka 30 sekunder efter att framdörren stängts eller
när tändningen slås på.

Körning utomlands

Vid körning i länder med motsatt trafik (vänster-/högertrafik) kan fordonets
strålkastare blända mötande trafikanter.

Därför ska inställningen för LED-huvudstrålkastarna anpassas genom att Rese-
läget aktiveras i infotainmentsystemet i menyn  /  →  → Anpassa lampa. I
detta läge sker ingen automatisk anpassning av ljuskäglan framför fordonet.

Innerbelysning

 Inledning

Innerbelysningen fungerar även när tändningen är frånslagen. När tändningen
är frånslagen (eller när en dörr öppnas) slås lamporna från automatiskt efter ca
10 min.
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Innerbelysning fram

Bild 73 Manövrering av främre ljus: variant 1/variant 2

Lägen på vippbrytaren A  » bild 73
Tillslagning
Automatisk manövrering (mittläge)
Frånslagning

På fordon med variant 2 saknas symbolen för markering av mittläget (automa-
tisk manövrering).

Slå till/från (genom att trycka på respektive omkopplare B ) » bild 73
Läslampa vänster
Läslampa höger

Automatisk manövrering - läge 
Belysningen slås till i någon av följande situationer:
▶ Fordonet låses upp.
▶ En av dörrarna öppnas.
▶ Tändningsnyckeln dras ur.

Belysningen slås från i någon av följande situationer:
▶ Fordonet låses.
▶ Tändningen slås på.
▶ Ca 30 sekunder efter att alla dörrar stängts.











Innerbelysning bak

Bild 74 Innerbelysning bak: variant 1/variant 2

Bild 75 
Innerbelysning bak: Variant 3

Belysningen bak (variant 1 och variant 2) slås till/från automatiskt tillsammans
med belysningen fram. När innerbelysningen fram är frånslagen kan innerbe-
lysningen bak slås till eller från efter behov.

Variant 1 och 2 (genom att man trycker på omkopplaren) » bild 74
 Till-/frånslagning av innerbelysning bak
 Till-/frånslagning av vänster läslampa
 Till-/frånslagning av höger läslampa bak

Variant 3 - (genom att röra på lampglaset D ) » bild 75
Tillslagning av innerbelysning bak
Automatisk manövrering (belysningen slås till/från automatiskt tillsam-
mans med belysningen fram).
Frånslagning av innerbelysning bak

A

B

C
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Punktbelysning

Bild 76 
Inställning av punktbelysningen

Punktbelysningen lyser upp de invändiga dörrpanelerna i färg och golvutrym-
met i vitt.

Belysningen fungerar bara med inkopplat halvljus eller parkeringsljus.

Belysningen slås också på automatiskt efter att dörren har öppnats (t.ex. vid i-
eller urstigning).

Belysningen kan ställas in i infotainmentsystemet i menyn  /  →  → Inter-
iörbelysning.

Beskrivning av funktionsknapparna » bild 76
Till-/frånslagning av punktbelysningen
Aktivera inställningen av ljusstyrkan för alla områden samtidigt
Aktivera inställning av ljusstyrkan för dörrområdet
Aktivera inställning av ljusstyrkan för golvområdet
Val mellan färgalternativ/inställning av ljusstyrkan
Funktionsknappar för val av belysningsfärg/inställning av ljusstyrkan

För visning av B , C  och D  ska du trycka på funktionsknappen .

Bilar med val av körläge
För bilar med val av körläge » sidan 239 kan belysningen slås på automatiskt
eller manuellt A  » bild 76. Ändring av belysningsfärgen sker automatiskt på
grund av körlägesbyte eller manuellt genom att välja ett av färgalternativen. I
läget Individual visas den senaste manuellt valda färgen.

Observera
Inställningen för punktbelysningen sparas i det aktiva användarkontot för per-
sonalisering (beroende på infotainmenttyp) » sidan 57.

A

B

C

D

E

F

Sikt

 Inledning

VARNING
Fäst inga föremål på solskydden som kan begränsa sikten eller skada passa-
gerarna vid en plötslig inbromsning eller vid en kollision.

Fram- och bakruteuppvärmning

Bild 77 Knappar för vind- och bakruteuppvärmning: Climatronic/manu-
ell klimatanläggning

 Läs och beakta först  på sidan 78.

Uppvärmningen används för avfrostning resp. ventilation av vind-/bakrutan.

Uppvärmningen fungerar endast när motorn är igång.

Knappar för uppvärmning (beroende på fordonsutrustning) » bild 77
Aktivering/avaktivering av vindruteuppvärmning
Aktivering/avaktivering av bakruteuppvärmningen

Om uppvärmningen är påslagen, lyser en lampa i resp. under knappen.

Efter 10 minuter slås uppvärmningen från automatiskt.

Om motorn stängs av när uppvärmningen är aktiverad och startas igen inom
10 minuter, fortsätter uppvärmningen. 
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Observera
■ Om nätspänningen sjunker avaktiveras uppvärmningen automatiskt » si-
dan 273, Automatisk förbrukaravstängning - urladdningsskydd för fordonsbat-
teriet.
■ Om lampan i resp. under knappen blinkar sker ingen uppvärmning eftersom
batteriladdningsnivån är för låg.
■ Om Climatronic registrerar att framrutan kan imma igen, aktiveras vindru-
teuppvärmningen automatiskt. Den här funktionen kan aktiveras/avaktiveras
på Climatronic-manöverenheten i menyn   → .

Solskydd fram

Bild 78 Fälla ned solskydd/fälla upp solskydd/make-up-spegel och par-
keringsbiljetthållare

 Läs och beakta först  på sidan 78.

Manövrering och beskrivning av solskydd » bild 78
Vrid solskyddet mot vindrutan
Vrid solskyddet mot dörren
Make-up-spegel med lock (locket kan skjutas i pilens riktning)
Parkeringsbiljetthållare

1

2

A

B

Solskyddsgardin

Bild 79 Solskyddsgardin

 Läs och beakta först  på sidan 78.

Solskyddsgardinen är placerad i en kåpa på bagagerumsskyddet.

› För att blända av ska du dra ut gardinen från handtaget A  i pilriktningen 1
och haka fast den i de magnetiska hållarna B  i pilriktningen 2  » bild 79.

› För att rulla in gardinen ska du fatta handtaget A  och dra ut gardinen ur hål-
larna B  mot pilriktningen 2 . Håll gardinen så att den kan rullas in långsamt
och utan att skadas.

Vindrutetorkare och vindrutespolare

 Inledning

Vindrutetorkarna och spolarsystemet fungerar när tändningen är påslagen och
motorhuven resp. bagageluckan är stängd.

VARNING
Använd inte spolarsystemet vid låga temperaturer utan att vindrutan är
uppvärmd. Spolarvätskan kan frysa till på rutan och begränsa sikten framåt. 
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VIKTIGT
■ När vindrutetorkarna befinner sig i viloläget kan de inte fällas upp från rutan.
Innan vindrutetorkarna fälls upp från rutan måste de ställas in i serviceläget
» sidan 292.
■ I kalla temperaturer och på vintern ska du innan tändningen slås på kontrolle-
ra att torkarbladen inte är fastfrusna. Om vindrutetorkarna startas med fast-
frusna torkarblad kan såväl torkarblad som torkarmotor skadas!
■ Lossa försiktigt de fastfrusna torkarbladen från rutan och befria dem från
snö och is.
■ Hantera vindrutetorkarna försiktigt för att undvika att torkararmarna skadar
vindrutan.
■ Slå inte på tändningen när de främre torkararmarna är uppfällda – risk för att
torkararmarna skadar motorhuven.
■ Om det finns ett hinder på vindrutan försöker torkaren att skjuta undan hind-
ret fem gånger. Därefter stannar torkarna för att undvika skador. Slå inte på
torkarna igen förrän hindret avlägsnats.

Observera
■ Efter var tredje frånslagning av tändningen ändras vindrutetorkarnas viloläge.
Detta motverkar att torkarbladen slits ned i förtid.
■ Spolarmunstyckena till vindrutan värms upp när motorn är igång och utetem-
peraturen understiger +10 °C.

Vindrutetorkare och vindrutespolare

Bild 80 
Manövrering av vindrutetorkar-
och spolarsystem fram

 Läs och beakta först  och  på sidan 79.

Snabb torkning
Långsam torkning





Beroende på utrustning:
▶ Intervalltorkning av rutan
▶ Automatisk torkning vid regn
Torkning och spolning avaktiverad
Engångstorkning av rutan (återfjädrande position)
 Inställning av torkintervallet för läget  - om omkopplaren ställs i pi-
lens riktning torkar vindrutetorkarna frekventare.
Spolning och torkning av rutan (återfjädrande läge)

 Spolning och torkning av rutan
När manöverspaken släppts utför torkarna ytterligare 2–3 torkarslag.

Vid en hastighet över 2 km/h utför torkarna ytterligare ett slag 5 sekunder ef-
ter att de stoppats för att torka bort de sista dropparna från rutan. Denna
funktion kan aktiveras/avaktiveras hos en fackverkstad.

Funktionen automatisk vindrutetorkning vid regn kan aktiveras/avaktiveras i
infotainmentsystemet i menyn  /  →  → Speglar och torkare.

VARNING
Den automatiska torkningen vid regn fungerar endast som stöd. Föraren är
trots denna funktion skyldig att ställa in vindrutetorkarnas funktion manu-
ellt beroende på siktförhållandena.

Observera
■ Om torkning sker utan avbrott, varierar torkarhastigheten beroende på for-
donets hastighet.
■ Inställningen (aktivering/avaktivering) för den automatiska torkningen vid
regn sparas i det aktiva användarkontot för personalisering (beroende på info-
tainmenttyp) » sidan 57.







A
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Bakrutetorkare och bakrutespolare

Bild 81 
Manövrering av torkar- och spo-
larsystem

 Läs och beakta först  och  på sidan 79.

Spolning och torkning av rutan (fjädrat läge) – när manöverspaken släppts
utför torkarna ytterligare 2–3 torkarslag.
Torkning
Torkning och spolning avaktiverad

Automatisk bakrutetorkning
När vindrutan torkas utan avbrott, sker automatisk intervalltorkning av bakru-
tan med jämna mellanrum.

Funktionen kan aktiveras/avaktiveras i infotainmentsystemet i menyn  / 
→  → Speglar och torkare.

Observera
■ Om backväxeln läggs i när framvindrutetorkarna är igång, torkar bakrutetor-
karen automatiskt.
■ Inställningen (aktivering/avaktivering) för den automatiska bakrutetorkning-
en vid regn sparas i det aktiva användarkontot för personalisering (beroende
på infotainmenttyp) » sidan 57.

Strålkastarspolarsystem

 Läs och beakta först  och  på sidan 79.

Strålkastarna rengör när följande villkor uppfylls:
Halvljuset är tänt.
Utetemperaturen ligger mellan -12 ℃ och +39 ℃.











Strålkastarna rengörs vid varje första och tionde spolning av vindrutan. Inställ-
ning av spolningsintervall kan utföras av en fackverkstad.

För att säkerställa att systemet fungerar korrekt även under vintern, ska snö
och is regelbundet avlägsnas (t.ex. med hjälp av avfrostningsspray).

Backspeglar

 Inledning

VARNING
Ytterspeglar förstorar synfältet, men gör så att föremål verkar vara mindre
och längre bort än de verkligen är. Använd därför om möjligt innerspegeln
för att bedöma avståndet till efterföljande fordon.

VARNING
■ Automatiskt avbländade speglar innehåller en elektrolyt som kan rinna ut
om spegelglaset går sönder – den kan irritera hud, ögon och andningsorgan.
■ Vid ögon- och hudkontakt med elektrolyt ska det utsatta stället genast
sköljas med mycket vatten i minst ett par minuter. Sök medicinsk hjälp vid
behov.

81Ljus och sikt



Innerspegelavbländning

Bild 82 Innerspegel: med manuell avbländning/med automatisk av-
bländning

 Läs och beakta först  på sidan 81.

Spegel med manuell avbländning » bild 82
Spegelns grundinställning (ej avbländad)
Spegelavbländning

Spegel med automatisk avbländning
Spegelavbländningen » bild 82 regleras automatiskt när motorn startas.

När innerbelysningen tänds eller när backväxeln läggs i kopplar spegeln alltid
om till grundläget (ej avbländad).

VARNING
■ Fäst inte externa enheter (t.ex. navigationsapparater) i närheten av den
automatiskt avbländade spegeln. Den belysta displayen på en extern ap-
parat kan orsaka funktionsfel på innerspegeln – olycksrisk.
■ Den automatiska spegelavbländningen fungerar endast störningsfritt om
ljusinsläppet på sensorerna inte hindras (t.ex. av solskyddsgardinen bak).
Sensorerna befinner sig på fram- och baksidan av spegeln.

1

2

Ytterspeglar

Bild 83 
Manövrering av ytterspeglar

 Läs och beakta först  på sidan 81.

Beroende på fordonets utrustning kan ytterspeglarna vara utrustade med ma-
nuell eller elektrisk hopfällningsfunktion, automatisk avbländning och memory-
funktion.

Vridknappen kan ställas i följande lägen (beroende på fordonets utrustning):
Inställning av vänster spegelyta
Avaktivering av spegelinställning
Inställning av höger spegelyta
Spegeluppvärmning (fungerar endast när motorn är igång)
Elektrisk infällning av spegel (rör vridknappen till ett annat läge för att fälla
tillbaka) » 

Ställa in spegelytan
› Vrid vridknappen i pilarnas riktning » bild 83.

Om spegelinställningen slutar fungera kan spegelytorna ställas in för hand ge-
nom att man trycker på spegelglasets kant.

Synkron inställning av spegelytor
Med den här funktionen kan båda spegelytorna ställas in samtidigt. Funktionen
kan aktiveras/avaktiveras i infotainmentsystemet i menyn  /  →  → Speg-
lar och torkare.

› Vrid knappen för aktivering av spegeln till läget för inställning av förarspe-
geln.

› Ställ in spegelytorna i önskad position. 











82 Manövrering



Manuellt fällbara speglar
Spegeln kan fällas in manuellt mot sidofönstret. För att föra spegeln till ut-
gångsläget ska man fälla tillbaka den så att den hakar fast tydligt i sin position.

Automatisk infällning/utfällning av båda speglarna
Ytterspeglarna fälls in till parkeringsläge när fordonet har låsts. När fordonet
låses upp fälls speglarna tillbaka till körposition » .

Funktionen kan aktiveras/avaktiveras i infotainmentsystemet i menyn  / 
→  → Speglar och torkare.

Spegel med automatisk avbländning
Ytterspegelavbländningen styrs tillsammans med den automatiska innerspege-
lavbländningen » sidan 82.

Memoryfunktion för speglar (fordon med elektriskt justerbar förarstol)
Det går att automatiskt lagra aktuell inställning av ytterspeglarna vid lagring av
förarstolens läge » sidan 85, Memoryfunktion för den elmanövrerade stolen
resp. » sidan 85, Memoryfunktion för fjärrnyckeln.

Tippa spegelytan på frampassagerarspegeln (fordon med elektriskt
justerbar förarstol)
Spegelytan på frampassagerarstolen tippas i den lagrade positionen för att för-
bättra sikten mot trottoarkanten vid backning.

Funktionsvillkor
Funktionen kan aktiveras i infotainmentsystemet i menyn  /  →  →
Speglar och torkare.
Inställningen av spegelytan har sparats » sidan 85, Memoryfunktion för
den elmanövrerade stolen resp. » sidan 85, Memoryfunktion för fjärr-
nyckeln.
Backväxeln är ilagd.
Vridknappen för spegelaktiveringen är i läget för inställning av ytterspe-
geln på frampassagerarsidan.

Spegelytan återgår till sitt utgångsläge när vridknappen ställs om till ett annat
läge eller om hastigheten överskrider 15 km/h.

VARNING
Vidrör inte ytterspeglarnas ytor när uppvärmningen av ytterspeglarna är in-
kopplad – risk för brännskador.









VIKTIGT
■ Fäll aldrig ut eller in de elektriska ytterspeglarna manuellt för hand - speglar-
na kan skadas!
■ Om speglarna fälls ut genom yttre påverkan (t.ex. genom en kollision vid par-
kering), ska speglarna först fällas in med vridknappen så att det hörs ett ljud.

Observera
Inställningen för spegelfunktionen i infotainment sparas i det aktiva användar-
kontot för personalisering (beroende på infotainmenttyp) » sidan 57.
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Stolar och nackstöd

Framstolar

 Inledning

VARNING
■ Ställ endast in förarstolen när fordonet står stilla - olycksrisk!
■ Var försiktig vid inställning av stolen! Vid okontrollerad eller oaktsam in-
ställning kan klämskador uppstå.

Manuell inställning

Bild 84 
Reglage på stolen

 Läs och beakta först  på sidan 84.

Inställning av stolen i längdriktningen (när reglaget släpps ska spärren haka
fast)
Inställning av stolshöjd1)

Inställning av ryggstödets lutning (vid inställning ska ryggstödet vara avlas-
tat, dvs. man ska inte luta sig mot det)

Observera
I inställningsmekanismen för ryggstödslutningen kan det uppstå spel med ti-
den.

A

B

C

Elektrisk inställning

Bild 85 Reglage på stolen

 Läs och beakta först  på sidan 84.

Inställning av sittdyna
▶ 1 - skjut i längdled
▶ 2 - ändra lutningen
▶ 3 - ändra höjden
Inställning av ryggstöd
▶ 4 - ändra lutningen
Inställning av svankstöd
▶ 5 - ställ in välvning
▶ 6 - ändra graden av välvning

VARNING
Den elektriska inställningen av framstolen fungerar även när tändningen är
frånslagen. När du lämnar fordonet ska du aldrig lämna kvar personer som
inte är helt självständiga, t.ex. barn, utan uppsikt - skaderisk!

Observera
■ Om ryggstödets lutning mot sittdynan är större än ca 110°, är det av säker-
hetsskäl inte möjligt att lagra denna inställning i minnet för den elmanövrerade
stolen och fjärrnyckeln.
■ På fordon med personalisering sparas förarstolens inställning i det aktiva an-
vändarkontot för personaliseringen » sidan 57.

A

B

C

1) Gäller endast för vissa länder.
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Memoryfunktion för den elmanövrerade stolen

Bild 86 
SET-knapp och minnesknappar

 Läs och beakta först  på sidan 84.

På varje minnesknapp B  på förarstolen kan man spara en inställning för förar-
stolens och ytterspeglarnas position » bild 86.

Spara inställningar för förarstol och ytterbackspeglar för körning framåt
› Slå på tändningen och ställ in stolen och vid behov ytterspeglarna.
› Tryck på knappen  A  » bild 86 och tryck därefter på önskad minnesknapp

B  inom 10 s. Lagringen bekräftas med en akustisk signal.

Spara inställningarna för ytterspegeln på frampassagerarsidan för backning
Funktionen för sänkning av spegelytan på frampassagerarsidan vid backning
kan aktiveras i i infotainmentsystemet i menyn  /  →  → Speglar och torkare.

› Slå på tändningen och tryck på önskad minnesknapp B  » bild 86.
› Vrid knappen för aktivering av ytterbackspeglarna till läget för inställning av

spegeln på frampassagerarsidan » sidan 82.
› Lägg i backväxeln.
› Ställ in ytterbackspegeln på frampassagerarsidan i önskad position.
› Ta ur backväxeln. Den inställda positionen för ytterspegeln sparas.

Hämta sparade inställningar
› Tryck på önskad minnesknapp B  när tändningen är frånslagen och förardör-

ren öppen.
› I övriga fall (t.ex. när tändningen är tillslagen eller förardörren stängd) ska du

hålla knappen intryckt.

Stoppa pågående inställning
› Tryck på valfri knapp på förarstolen eller knappen  på fjärrnyckeln.

Observera
För varje ny sparad inställning av stols- och ytterspeglarna för körning framåt,
måste man också spara inställningen för ytterbackspegeln på frampassagerar-
sidan för backning.

Memoryfunktion för fjärrnyckeln

Gäller för fordon som inte är utrustade med personaliseringsfunktionen.

 Läs och beakta först  på sidan 84.

Varje gång fordonet låses sparas inställningar för förarstol och ytterspeglar
och tilldelas den nyckel med vilken fordonet låsts.

Nästa gång fordonet låses upp med samma nyckel och förardörren öppnas
flyttas förarstolen och ytterspeglarna till de positioner som är sparade i denna
nyckels minne.

Funktionen kan aktiveras/avaktiveras i infotainmentsystemet i menyn  / 
→  → Stolar.

Spara inställningarna för ytterspegeln på frampassagerarsidan för backning
Funktionen för sänkning av spegelytan på frampassagerarsidan vid backning
kan aktiveras i i infotainmentsystemet i menyn  /  →  → Speglar och torkare.

› Lås upp fordonet med fjärrnyckeln och slå på tändningen.
› Vrid knappen för aktivering av ytterbackspeglarna till läget för inställning av

spegeln på frampassagerarsidan » sidan 82.
› Lägg i backväxeln.
› Ställ in ytterbackspegeln på frampassagerarsidan i önskad position.
› Ta ur backväxeln. Den inställda ytterspegelpositionen sparas i fjärrnyckelns

minne.

Stoppa pågående inställning
› Tryck på valfri knapp på förarstolen eller knappen  på fjärrnyckeln.
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Fällbart ryggstöd på frampassagerarstolen

Bild 87 
Fälla fram frampassagerarsto-
lens ryggstöd

 Läs och beakta först  på sidan 84.

Ryggstödet på frampassagerarstolen kan beroende på fordonets utrustning
fällas framåt till ett horisontellt läge.

› För att fälla fram ryggstödet ska du dra spaken i pilriktningen 1  och fälla
fram ryggstödet i pilriktningen 2  » bild 87. Spärren måste haka i hörbart.

› För att fälla tillbaka ryggstödet ska du dra spaken i pilriktningen 1  och fälla
tillbaka ryggstödet mot pilriktningen 2 . Spärren måste haka i hörbart.

› Kontrollera detta genom att dra i stolen och ryggstödet.

VARNING
■ Om frampassagerarstolens ryggstöd är framfällt får endast sittplatsen
bakom förarsätet användas för persontransport.
■ Om man ska transportera föremål på det framfällda ryggstödet ska fram-
passagerarens frontkrockkudde kopplas från » sidan 28.
■ Ställ aldrig in ryggstödet under färd - olycksrisk!
■ Vid hantering av ryggstödet får inga kroppsdelar befinna sig mellan sitt-
dynan och ryggstödet - skaderisk!
■ Transportera aldrig föremål på det framfällda ryggstödet som
■ hindrar förarens sikt,
■ kan göra det omöjligt för föraren att manövrera fordonet (t.ex om före-
målen hamnar under pedalerna eller sticker ut i förarens område),
■ kan leda till skador på de åkande vid kraftig acceleration, riktningsändr-
ing eller inbromsning.

Inställning av armstöd

Bild 88 
Inställning av armstöd

 Läs och beakta först  på sidan 84.

› Ställ in armstödets höjd genom att lyfta armstödet i pilens riktning A  till ett
av spärrlägena» bild 88.

› Fäll ned armstödet genom att först lyfta det i pilriktningen A  över det högs-
ta spärrläget och sedan fälla ned det igen.

› För inställning i längsriktningen ska du skjuta armstödet i pilens riktning B
till önskat läge.

Ryggstöd

Ryggstöd

Bild 89 Fälla fram ryggstöd från passagerarutrymmet/dra bälte till sido-
beklädnaden 
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Bild 90 Fälla fram ryggstödet från bagagerummet: variant 1/variant 2

Innan ryggstöden fälls fram måste framstolarnas läge anpassas så att dessa
inte skadas av de framfällda ryggstöden. Ta vid behov bort de bakre nackstö-
den » sidan 88.

Fälla fram från passagerarutrymmet
› Tryck låshandtaget A  i pilriktningen 1  och fäll fram ryggstödet i pilriktning-

en 2  » bild 89.

På ett ej delat ryggstöd ska låshandtagen A  på båda sidorna av ryggstödet
tryckas samtidigt.

Fälla fram från bagagerummet
På fordon med nätskiljevägg måste först det vänstra ryggstödet och sedan det
högra och mellersta ryggstödet låsas upp. Nätskiljeväggen måste vara inrullad i
kåpan.

› Dra respektive spak i pilens riktning » bild 90. Ryggstödet låses upp och kan
fällas fram.

Tillbakafällning
› Dra det yttre säkerhetsbältet C  mot sidopanelen i pilens riktning 3

» bild 89.
› Lyft ryggstödet mot pilriktningen 2  tills det hörs att låshandtaget A  hakar

fast. Kontrollera detta genom att dra i ryggstödet.
› Kontrollera att det röda stiftet B  inte syns.

På ett ej delat ryggstöd ska de båda yttre säkerhetsbältena dras mot sidobe-
klädnaden. När ryggstödet har fällts tillbaka måste låshandtagen A  på båda si-
dorna av ryggstödet haka fast och det röda stiftet B  får inte synas på någon
av ryggstödets båda sidor.

VARNING
■ När det sitter personer i baksätet måste ryggstöden ha hakat fast ordent-
ligt.
■ Vid transport av föremål i det utökade bagagerummet som uppstått ge-
nom att ryggstödet fällts fram, måste man alltid säkerställa säkerheten för
personer som sitter i den resterande delen av baksätet.
■ Ryggstöden måste vara ordentligt låsta så att inga föremål kan glida in i
kupéutrymmet från bagagerummet vid en hastig inbromsning - skaderisk.

VIKTIGT
Se till att säkerhetsbältena inte hamnar i kläm när du ställer in ryggstöden –
risk för skador på bältena.

Fälla ned armstöd

Bild 91 
Fälla ned armstödet

Armstödet kan fällas ned genom att man drar öglan A  i pilriktningen » bild 91.

När armstödet är nedfällt kan det användas som bord.

Nackstöd

 Inledning

Observera
På sportstolar är nackstöden integrerade i ryggstöden och kan inte ställas in i
höjdled eller tas ut.
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Ställa in höjden på de främre nackstöden

Bild 92 
Inställning av nackstödens höjd
fram

› För att ställa in höjden ska du hålla spärrknappen A  intryckt och skjuta
nackstödet i önskad riktning » bild 92.

VIKTIGT
Om adaptern till hållaren för surfplatta är monterad på nackstödets styrstäng-
er på framstolen » sidan 100ska nackstödet inte tryckas ända ned - risk för att
nackstödet skadas.

Ställa in bakre nackstöd

Bild 93 Inställning av nackstödens höjd bak

Ställa in höjden
› Fatta nackstödet och skjut det uppåt i pilens riktning 1  » bild 93.
› För att skjuta nackstödet nedåt, tryck och håll in spärrknappen A  i pilens

riktning 2  och tryck nackstödet i pilens riktning 3 .

Ta ur/sätta i nackstöden bak

Bild 94 Ta ur/sätta i nackstöden bak

Innan nackstöden demonteras och monteras ska tillhörande ryggstöd fällas
fram delvis » sidan 86.

› Dra ut nackstödet ur ryggstödet så långt det går för att ta ut det.
› Tryck spärrknappen A  i pilens riktning 1  och tryck samtidigt in spärrknap-

pen i öppningen B  med en spårskruvmejsel (max 5 mm bred) i pilens riktning
2 . Ta ut nackstödet i pilriktningen 3  » bild 94.

› För att sätta i nackstödet ska du trycka det så långt i pilriktningen 4  i rygg-
stödet tills spärrknappen klickar fast.

Stolsuppvärmning

Bild 95 Knappar för uppvärmning av framstolar/baksäte

Ryggstöd och sittdynor på framstolarna och de yttre platserna i baksätet kan
värmas upp elektriskt. 
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Knappar för stolsuppvärmning » bild 95
Stolsuppvärmning vänster
Stolsuppvärmning höger

› För att slå på uppvärmningen med maximal värmeeffekt ska du trycka på
knappen  resp. .

Tryck på knappen igen för att reglera ner intensiteten på stolsuppvärmningen
till avstängning. Värmeeffekten indikeras med antalet lysande kontrollampor i
resp. under knappen.

Stolsuppvärmningen fungerar endast när motorn är igång.

När tändningen slås från avaktiveras stolsuppvärmningen. Om motorn startas
igen inom 10 minuter aktiveras stolsuppvärmningen på förarstolen automatiskt
med samma inställningar som när tändningen slogs från.

VARNING
Om man har en begränsad uppfattning om smärta eller temperatur, t.ex. på
grund av medicinering, förlamning eller kronisk sjukdom (t.ex. diabetes), re-
kommenderar vi att man inte använder uppvärmningen. Om du trots detta
vill använda stolsuppvärmningen, rekommenderar vi att du vid längre kör-
sträckor lägger in raster så att kroppen kan återhämta sig från påfrestning-
arna. För att bedöma din konkreta situation bör du vända dig till din be-
handlande läkare.

VIKTIGT
Beakta följande anvisningar för att undvika skador på stolarna:
■ Undvik att stå på knä i sätena och att punktbelasta dem på något annat sätt.
■ Slå inte på stolsvärmen om det inte sitter personer i stolen.
■ Om det har fästs eller placerats föremål på stolarna (t.ex. barnstol, väska) ska
stolsuppvärmningen inte användas.
■ Använd inte stolsuppvärmningen om det finns extra skyddsöverdrag eller
överdrag på stolarna.

Observera
Om nätspänningen sjunker slås stolsuppvärmningen från automatiskt » si-
dan 273, Automatisk förbrukaravstängning - urladdningsskydd för fordonsbat-
teriet.





Rattvärme

Bild 96 Rattvärme: manuell klimatanläggning/Climatronic

Aktivering/avaktivering av värmen (gäller för den manuella
klimatanläggningen)
› I infotainmentsystemet i menyn  /  ska du trycka på funktionsknappen

A  » bild 96.

Aktivering/avaktivering av värmen (gäller för Climatronic)
› Tryck på knappen  i Climatronic och peka därefter på funktionsknappen

B  » bild 96.

När värmen är tillslagen är symbolen i funktionsknappen B  orange.

Rattvärmen fungerar endast när motorn är igång.

Ställa in värmen (gäller för Climatronic)
› Tryck på knappen  i Climatronic och peka därefter på funktionsknappen
 → Rattvärme på infotainmentdisplayen.

› Ställ in värmeeffekten.

Värmeeffekten indikeras med antalet segment i kontrollampan C  » bild 96.

Rattvärme i kombination med förarstolsvärme (gäller för Climatronic)
› För att aktivera/avaktivera rattvärmen tillsammans med förarstolsvärmen

ska du trycka på knappen  i Climatronic, och därefter peka på funktions-
knappen  → Koppla stol- och rattvärme i infotainmentdisplayen.

› Slå till/från rattvärmen genom att trycka på knappen för förarstolsvärmen.

Om rattvärmen slås på tillsammans med förarstolsvärmen visas knappen  i
infotainmentdisplayen. Med denna knapp kan rattvärmen aktiveras och avakti-
veras.
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Praktisk utrustning

Utrustning i kupéutrymmet

 Inledning

VARNING
■ Lägg inget på instrumentbrädan. Föremål som placerats där kan kana iväg
under körning och avleda uppmärksamheten från trafikförhållandena -
olycksrisk!
■ Se till att inga föremål kan hamna i förarens fotutrymme under färd –
olycksrisk!
■ Transportera inte några föremål på frampassagerarstolen förutom sådana
som stolen är avsedd för (t.ex. barnstol) – olycksrisk!
■ I förvaringsfacken och i mugghållarna ska du inte placera föremål som kan
skada passagerarna vid en plötslig inbromsning eller kollision.
■ Av säkerhetsskäl ska låsbara förvaringsfack hållas stängda under färd –
öppna lock eller föremål som ligger lösa i det öppna förvaringsfacket kan
orsaka olyckor.
■ Se till att inga föremål sticker ut ur förvaringsfacken – skaderisk!
■ Överskrid inte den tillåtna belastningen på förvaringsfack och fickor – risk
för personskador eller skador på facken och fickorna!
■ Aska och cigarett- eller cigarrfimpar får bara slängas i askkoppen –
olycksrisk!
■ Förvaringsfacken, multimediahållaren och papperskorgen ersätter inte
askkoppen och får inte heller användas som sådan - brandrisk!

VIKTIGT
Förvara inte stora eller vassa föremål i förvaringsfack och fickor – risk för ska-
dor på facken och fickorna!

Parkeringsbiljetthållare

Bild 97 
Parkeringsbiljetthållare

 Läs och beakta först  och  på sidan 90.

Parkeringsbiljetthållaren är till för att fästa t.ex. parkeringsbiljetter.

Förvaringsfack på förarsidan

Bild 98 
Öppna förvaringsfack

 Läs och beakta först  och  på sidan 90.

› Lyft handtaget och fäll ut facket för att öppna » bild 98.
› Sväng locket mot pilens riktning tills det klickar fast för att stänga.

Den högsta tillåtna belastningen för förvaringsfacket är 0,5 kg.
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Förvaringsfack i dörrarna

Bild 99 Förvaringsfack: i framdörr/i bakdörr

 Läs och beakta först  och  på sidan 90.

Förvaringsfack » bild 99
Förvaringsfack
Flaskhållare för flaskor på max. 1,5 l
Flaskhållare för flaskor på max. 0,5 l

VARNING
Förvaringsfacket A  » bild 99 i framdörren ska endast användas för förvar-
ing av föremål som inte sticker ut – risk för begränsning av sidokrockkud-
dens verkningsområde.

Förvaringsfack i främre mittkonsolen

Bild 100 Öppna förvaringsfack/ej låsbart förvaringsfack

A

B

C

 Läs och beakta först  och  på sidan 90.

› Tryck listen i pilens riktning » bild 100 -  för att öppna
› Stäng genom att dra listen mot pilriktningen.

Vissa modellutföranden har inget lock på förvaringsfacket » bild 100 - .

Phonebox

Bild 101 
Phonebox

 Läs och beakta först  och  på sidan 90.

Det låsbara förvaringsfacket i mittkonsolen fram kan vara utrustat med
Phonebox-funktionen.

Om en telefon placeras med skärmen uppåt på hyllan i förvaringsfacket
» bild 101 förstärks telefonsignalen med hjälp av takantennen.

Telefoner som stöder Qi-standarden för trådlös laddning kan laddas utan kabel
i förvaringsfacket.

Under den trådlösa laddningen får det inte finnas några föremål mellan hyllan
och telefonen som ska laddas.

VARNING
■ Telefonen kan bli varm under den trådlösa laddningen, därför ska den tas
ut försiktigt ur facket.
■ Metalliska föremål mellan hyllan och den telefon som laddas kan bli varma
när de påverkas av induktionsfältet – risk för skador. Om ett metalliskt fö-
remål i förvaringsfacket blivit varmt under laddning, ska du ta ut telefonen
och låta föremålet i facket svalna. 
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VIKTIGT
■ Metalliska föremål mellan hyllan och den telefon som laddas kan bli varma
när de påverkas av induktionsfältet – risk för skador på telefonen.
■ På vissa telefoner kan laddningen avbrytas eller telefonen slås från på grund
av värmen.
■ Placera inga elektroniska och magnetiska medier (t.ex. SD-kort, USB-minnen,
kort med magnetremsor eller chips) mellan hyllan och den telefon som ska lad-
das – risk för dataförlust samt skador på databäraren.
■ Om det visas ett meddelande på infotainmentdisplayen om att mobiltelefo-
nen inte kan laddas, ska du gå tillväga på följande sätt:
■ Se till att det inte finns några föremål mellan hyllan och den telefon som ska
laddas. Ta i så fall ut föremålet och telefonen. Sätt tillbaka telefonen mitt på
telefonsymbolen på hyllan.
■ Kontrollera att den telefon som ska laddas inte har förflyttats under färd. I
så fall ska du ta ut telefonen och sätta tillbaka den mitt på telefonsymbolen
på hyllan.

Observera
■ När den trådlösa laddningen startar visas ett meddelande om detta på info-
tainmentdisplayen.
■ För en optimal telefonsignalstyrka och laddning utan störningar rekommen-
derar vi att du om möjligt placerar telefon utan skyddshölje i förvaringsfacket.
■ Förvaringsfacket är avsett för telefoner med en storlek på max 160x84 mm.

USB-ingångar

Bild 102 USB-ingång fram / USB-ingångar bak

 Läs och beakta först  och  på sidan 90.

USB-ingången är placerad ovanför förvaringsfacket i mittkonsolen fram och
utrustningsberoende likaså i mittkonsolen bak » bild 102.

USB-ingången i mittkonsolen fram kan användas för laddning och för dataö-
verföring. USB-ingångarna i mittkonsolen bak används endast för laddning.

Information om användning » sidan 147, USB-ingång.

Mugghållare

Bild 103 Mugghållare fram/bak

 Läs och beakta först  och  på sidan 90.

Mugghållarna befinner sig i mittkonsolen fram A  samt i armstödet bak B
» bild 103.

I mugghållarna kan två dryckesbehållare placeras.

I hållarens främre område A  kan man öppna en dryckesbehållare med en hand
genom att trycka in behållaren i hållaren och vrida på locket.

VARNING
■ Använd inga bräckliga dryckeskärl (av t.ex. glas, porslin). Vid en olycka kan
det leda till personskador.
■ Ställ aldrig varma dryckesbehållare i hållarna. När fordonet rör sig kan den
varma drycken stänka – risk för brännskador! 
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VIKTIGT
Låt inte öppna dryckesbehållare stå i mugghållarna under färd. Vid inbromsning
kan innehållet skvalpa ut och skada elektriska komponenter eller stolsöver-
drag.

Papperskorg

Bild 104 Papperskorg: sätta i och förskjuta/öppna

Bild 105 Byta påse

 Läs och beakta först  och  på sidan 90.

Papperskorgen kan placeras i framdörrens förvaringsfack.

Sätta i papperskorgen
› Placera papperskorgen i det främre området på kanten av förvaringsfacket.
› Tryck in papperskorgen baktill i pilens riktning A  » bild 104.
› Skjut vid behov papperskorgen i pilens riktning B .

Ta ut papperskorgen
› Ta ur papperskorgen i motsatt riktning till pilen A  » bild 104.

Öppna/stänga papperskorgen
› Lyft locket i pilens riktning C  » bild 104.

Stängning sker i omvänd ordning.

Byta påse
› Ta ut papperskorgen ur förvaringsfacket.
› Tryck spärrhakarna på ramen i pilens riktning 1  » bild 105.
› Dra påsen nedåt tillsammans med ramen i pilens riktning 2 .
› Ta av påsen från ramen.
› För in den nya påsen genom ramen och trä påsens kanter i pilriktningen 3

över ramen.
› Sätt i påsen med ramen i pilens riktning 4  i behållaren så att båda spärrha-

karna klickar fast på ramen.

Observera
Vi rekommenderar påsar med en storlek på 20 x 30 cm.

Multimediahållare

Bild 106 
Multimediahållare

 Läs och beakta först  och  på sidan 90.

Multimediahållare » bild 106
Förvaringsfack för förvaring av två mynt
Förvaringsfack för förvaring av fordonsnyckel
Förvaringsfack för förvaring av en mobiltelefon

A

B

C
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Förvaringsfack under armstöd fram

Bild 107 
Öppna förvaringsfack

 Läs och beakta först  och  på sidan 90.

› Öppna genom att dra handtaget A  på armstödet så långt det går i pilrikt-
ningen » bild 107.

› Stäng att fälla ned armstödet.

Glasögonfack

Bild 108 
Öppna glasögonfack

 Läs och beakta först  och  på sidan 90.

› Öppna facket genom att trycka på locket vid området A . Facket fälls ner i
pilens riktning » bild 108.

› Sväng facket mot pilens riktning tills det klickar fast för att stänga.

Den högsta tillåtna belastningen på glasögonfacket är 250 g.

VIKTIGT
■ Lägg inga värmekänsliga föremål i glasögonfacket – risk för skador vid höga
utetemperaturer.
■ Stäng facket innan du lämnar och låser fordonet – fara om stöldskydds-
anordningens funktion begränsas.

Förvaringsfack på frampassagerarsidan

Bild 109 Öppna förvaringsfacket/stänga förvaringsfacket och reglera
lufttillförseln

 Läs och beakta först  och  på sidan 90.

Förvaringsfacket är utrustat med en innerbelysning (lyser när facket öppnas),
en penn-/korthållare samt ett luftmunstycke.

Förvaringsfack
› Öppna facket genom att dra handtaget A  i pilriktningen 1  och fälla locket i

pilriktningen 2  » bild 109.
› Sväng locket i pilens riktning 3  tills det klickar fast för att stänga.

Lufttillförsel
› Öppna genom att vrida vridknappen så långt det går till position  » bild 109.
› Stäng genom att vrida vridknappen så långt det går till position .

När lufttillförseln öppnats och klimatanläggningen är inkopplad strömmar kyld
luft in i förvaringsfacket.

Om lufttillförseln öppnas när klimatanläggningen är frånkopplad strömmar
friskluft eller luft från passagerarutrymmet in i förvaringsfacket.

Den högsta tillåtna belastningen för förvaringsfacket är 3 kg.
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Förvaringsfack för paraply

Bild 110 
Öppna förvaringsfack

 Läs och beakta först  och  på sidan 90.

› Öppna facket genom att trycka handtaget i pilriktningen 1  och fäll upp
facket i pilriktningen 2  » bild 110.

› Sväng locket mot pilens riktning 2  tills det klickar fast för att stänga.

Klädkrokar

Bild 111 
Klädkrokar

 Läs och beakta först  och  på sidan 90.

Klädkrokarna är placerade på mittstolparna och på handtaget i innertaket över
bakdörrarna » bild 111.

Den högsta tillåtna belastningen på varje krok är 2 kg.

VARNING
■ Lämna inga tunga och vassa föremål i fickorna på upphängda klädesplagg
- skaderisk.
■ Använd inte klädhängare för att hänga upp kläder – detta kan påverka hu-
vudairbagens funktion negativt eller orsaka skador.
■ Se till att upphängda kläder inte skymmer sikten utåt.

Förvaringsfickor på baksidan av framstolarna

Bild 112 
Förvaringsfickor

 Läs och beakta först  och  på sidan 90.

Förvaringsfickorna är avsedda för förvaring av t.ex. kartor, tidningar eller lik-
nande.

Fällbart bord på främre ryggstödet

Bild 113 
Fälla upp bordet

 Läs och beakta först  och  på sidan 90.

› Fäll upp bordet i vågrät position genom att lyfta bordet i pilriktningen
» bild 113. 
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› Bordet fälls ned igen till lodrätt läge genom att man trycker det mot pilens
riktning.

Den högsta tillåtna belastningen för bordet är 10 kg.

VARNING
■ Under körning ska bordet befinner sig i nedfällt läge - i annat fall uppstår
skaderisk.
■ Använd inga bräckliga dryckeskärl (av t.ex. glas, porslin). Vid en olycka kan
det leda till personskador.
■ Ställ aldrig varma dryckesbehållare i mugghållarna. När fordonet rör sig
kan den varma drycken stänka – risk för brännskador!

Förvaringsfack i bakre mittkonsolen

Bild 114 
Öppna förvaringsfack

 Läs och beakta först  och  på sidan 90.

› Dra i överdelen av fördjupningen och fäll upp facket i pilens riktning för att
öppna » bild 114.

› Sväng facket mot pilens riktning för att stänga.

I förvaringsfacket finns en dämpande insats. Öppna förvaringsfacket så långt
det går för att ta ut den.

Skidlucka

Bild 115 Öppna locket: från passagerarutrymmet/från bagagerummet

 Läs och beakta först  och  på sidan 90.

› Öppna från passagerarutrymmet genom att delvis fälla tillbaka armstödet
» sidan 87.

› Tryck på locket i övre delen och dra samtidigt handtaget A  i pilens riktning
1  och fäll ned locket i pilens riktning 2  » bild 115.

› Öppna från bagageluckan genom att förskjuta låsfliken B  i pilens riktning
och fälla fram locket med armstödet.

› Fäll upp locket och armstödet bak så långt det går tills dessa hörbart låser för
att stänga.

Locket måste vara säkrat efter stängning. Säkerställ att det röda fältet ovanför
låsfliken B  inte syns.

VARNING
Skidluckan är endast avsedd för transport av skidor i skidsäcken och säkra-
de på ett korrekt sätt.
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Uttagbar skidsäck

Bild 116 Dra åt bandet/säkra skidsäcken

 Läs och beakta först  och  på sidan 90.

Den uttagbara säcken (nedan kallad skidsäck) ska enbart användas för trans-
port av skidor och stavar (max. 4 par).

Förvaring av säck och skidor
› Fäll ner armstödet bak och locket i ryggstödet » bild 115 på sidan 96.
› Lägg in den tomma säcken i luckan så att änden med kardborreförslutningen

ligger i bagagerummet.
› Lägg skidorna med spetsen framåt och stavarna med spetsarna bakåt i den

uttagbara säcken och stäng säcken.

Säkra säck och skidor
› Dra åt bandet A  runt skidorna framför bindningarna » bild 116. Bandet mås-

te hålla fast skidorna ordentligt.
› Fäll fram mittryggstödet delvis » sidan 86.
› Trä fästbandet B  genom öppningen i ryggstödet till den övre delen av rygg-

stödet.
› Fäll därefter tillbaka ryggstödet tills låsknappen låser. Kontrollera detta ge-

nom att dra i ryggstödet.
› Stick in fästbandet B  i låset C  tills detta klickar fast.

VARNING
■ Den totala vikten av de transporterade skidorna får inte överstiga 17 kg.
■ Skidorna och säcken ska alltid förvaras säkert och säkras - i annat fall
uppstår skade- och olycksrisk!

Eluttag

 Inledning

VARNING
■ Lägg inget på instrumentbrädan. Föremål som placerats där kan kana iväg
under körning och avleda uppmärksamheten från trafikförhållandena -
olycksrisk!
■ Se till att inga föremål kan hamna i förarens fotutrymme under färd –
olycksrisk!
■ Alla apparater måste stuvas säkert under körning för att de vid en plötslig
bromsmanöver eller olycka inte ska slungas runt i kupén – detta medför
livsfara!
■ Apparaterna kan bli varma under drift – skaderisk/brandfara!
■ Felaktig användning av uttaget och elektriska tillbehör kan orsaka brand,
brännskador och andra svåra skador.
■ De flesta 12-V-uttag fungerar även när tändningen är frånslagen. När du
lämnar fordonet ska du aldrig lämna kvar personer som inte är helt själv-
ständiga (t.ex. barn) helt utan uppsikt i fordonet.

VIKTIGT
Vid användning av 12 V-uttag ska följande anvisningar beaktas:
■ Uttagen får endast användas för anslutning av godkända elektriska tillbehör
med en total effektförbrukning på upp till 120 watt - i annat fall finns risk för
att fordonets elsystem skadas.
■ Om apparater är anslutna till uttaget när motorn är frånslagen, laddas fordo-
nets batteri ur!
■ Före till- eller frånslagning av tändningen samt innan motorn startas ska du
slå från utrustning som är ansluten till uttagen - risk för skador på utrustningen
till följd av spänningsvariationer.
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12-V-uttag

Bild 117 Lock till 12 V-uttaget: i mittkonsolen fram/i bagagerummet

 Läs och beakta först  och  på sidan 97.

› För att använda uttaget ska du avlägsna locket » bild 117 -  eller öppna
locket » bild 117 - .

› Stick in kontakten till den elektriska förbrukaren i uttaget.

230 V-uttag

Bild 118 Fälla upp locket till 230 V-uttaget/230 V-uttag

 Läs och beakta först  och  på sidan 97.

230-V-uttaget är utrustat med en barnsäkring. När kontakten sticks in låses
barnsäkringen upp, uttaget aktiveras och kontrollampan ovanför uttaget lyser
grönt (om den lyser rött är uttaget avaktiverat).

Uttaget fungerar när motorn är igång (i STOPP-drift på fordon med START-
STOPP-system) och ca 10 minuter efter att motorn stängts av, om en förbruk-
are var ansluten till uttaget innan motorn slogs från (kontrollampan blinkar
grönt).

› För att använda uttaget ska du fälla upp uttagets i pilens riktning » bild 118
och sticka in kontakten till den elektriska förbrukaren i uttaget.

› Innan du drar ut förbrukarens stickkontakt ur uttaget ska du delvis fälla upp
uttagets lock i pilens riktning.

Uttaget kan avaktiveras automatiskt av till exempel följande orsaker:
▶ För hög strömstyrka.
▶ Låg laddningsnivå för fordonsbatteriet.
▶ Hög uttagstemperatur.

Om orsaken till avaktiveringen åtgärdas aktiveras uttaget automatiskt.

Om ingen automatisk aktivering sker, ska anslutna apparater kopplas från utta-
get och anslutas igen efter en kort tid.

VARNING
■ Se till att vätskor och fukt inte hamnar i uttaget – livsfara! Om fukt träng-
er in i uttaget måste uttaget torka helt innan det kan användas igen.
■ Uttagets barnsäkring låses upp vid användning av adaptrar och förläng-
ningskablar som är spänningsförande – skaderisk!
■ Stick aldrig in föremål (t.ex. sticknålar) i uttagets kontakt – livsfara!

VIKTIGT
■ Uttaget får endast användas för anslutning av godkända elektriska tillbehör
med 230-voltskontakt med två stift och en total effektförbrukning på upp till
150 watt.
■ Elapparatens stickkontakt måste var helt inpluggad i uttaget, annars kan det
hända att barnsäkringen låses upp och uttaget aktiveras, trots att elapparaten
inte försörjs med spänning.
■ Anslut aldrig lampor med neonrör till uttaget – risk för skador på lamporna.
■ För förbrukare med självständig nätkälla (t.ex. notebook) ska du ansluta först
själva nätkällan till uttaget och därefter förbrukaren.
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Askkopp och cigarettändare

 Inledning

Askkopparna kan användas för att slänga aska, cigaretter, cigarrer eller liknan-
de.

VARNING
Stoppa aldrig varma eller brännbara föremål i askkoppen – brandfara!

Askkoppar

Bild 119 Ta ut/öppna/ta isär askkoppen

Bild 120 
Ta ut bakre askkoppens insats

 Läs och beakta först  på sidan 99.

Uttagbar askkopp
› Ta ut askkoppen i pilens riktning A  » bild 119. Sätt tillbaka i omvänd ordning.
› Öppna askkoppen genom att vrida lockets övre del i pilriktningen B . Stäng-

ning sker i omvänd ordning.

› För att ta isär askkoppen ska du vrida hela locket i pilriktningen 1  så långt
det går och ta av det i pilriktningen 2 . Sätt ihop askkoppen i omvänd ord-
ning.

Askkopp med uttagbar insats
› För att ta ut insatsen ska du öppna askkoppen så långt det går, ta tag i insat-

sen vid området B  och ta ut den i pilriktningen » bild 120.

Sätt tillbaka i omvänd ordning.

Cigarettändare

Bild 121 
Cigarettändare

 Läs och beakta först  på sidan 99.

› För att använda tändaren ska du trycka in den så långt det går och vänta tills
den glödande tändaren hoppar ut » bild 121.

› Ta genast ur den glödande cigarettändaren, använd den och sätt tillbaka den i
uttaget.

VARNING
■ Cigarettändaren fungerar även när tändningen är frånslagen. När du läm-
nar fordonet ska du aldrig lämna kvar personer som inte är helt självständi-
ga (t.ex. barn) utan uppsikt - risk för brännskador, brand och skador på for-
donets insida.
■ Var försiktig när du använder cigarettändaren - risk för brännskador.

Observera
Uttaget för cigarettändaren kan även användas som 12 V-uttag.
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Hållare för surfplatta

 Inledning

I hållaren kan man fästa externa enheter (t.ex. surfplatta, smartphone eller lik-
nande) med en storlek på minst 122 mm och högst 195 mm.

Den högsta tillåtna belastningen för hållaren är 750 g.

VIKTIGT
Överskrid aldrig den högsta tillåtna belastningen för hållaren – skaderisk eller
funktionsbegränsning.

Montering bakom nackstöden

Bild 122 Sätta i: adapter/hållare

Bild 123 Ta ut: Hållare/adapter

 Läs och beakta först  på sidan 100.

› För att sätta i hållaren ska du placera den öppna adaptern på de främre nack-
stödens glidskenor och klämma fast i pilriktningen 1  » bild 122 » .

› Klicka fast hållaren i pilens riktning 2  i adaptern.
› För att ta bort hållaren ska du dra låsfliken A  i pilriktningen 3  och ta ut hål-

laren i pilriktningen 4  ur adaptern » bild 123.
› Tryck på adaptern och ta av den i pilens riktning 5  från glidskenorna till

nackstödet.

VARNING
Hantera adaptern försiktigt – risk för skador på fingrarna.

Hantera hållaren

Bild 124 Tippa och vrid hållaren

Bild 125 
Anpassa hållarens storlek

 Läs och beakta först  på sidan 100.

Hållaren kan tippas 30° i pilriktningen 1  och vridas 360° i pilriktningen 2
» bild 124. 
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› För att anpassa hållarens storlek ska du dra ut låsfliken A  i pilriktningen 3
och förskjuta delen B  i pilriktningen 4  till önskad position » bild 125.

Observera
Om det inte finns någon extern enhet i hållaren rekommenderar vi att delen B
skjuts ända ner. Från och med en viss hastighet kan det annars dessutom upp-
stå störande ljud.

Transport av last

Bagagerum och transport

 Inledning

Vid transport av tunga föremål ändras fordonets köregenskaper på grund av
att tyngdpunkten förflyttas. Hastighet och körsätt ska därför anpassas där-
efter.

Beakta följande anvisningar vid transport av last
▶ För att lasten inte ska förflyttas ska den fördelas jämnt i lastutrymmet och

fästas med lämpliga rep på förankringsöglorna eller med infästningsnät.
▶ Tunga föremål i bagagerummet ska placeras så långt fram som möjligt.
▶ Däcktrycket ska anpassas till belastningen.

Vid en häftig inbromsning eller en kollision får lösa föremål så hög rörelseener-
gi att de kan orsaka svåra skador.

Storleken på rörelseenergin beror på fordonets hastighet och på vikten på fö-
remålen.

Bagagerumsbelysning
Lampan tänds/släcks om bagageluckan öppnas resp. stängs.

Om bagageluckan öppnas och tändningen slås från, släcks lampan automatiskt
efter 10 minuter.

VARNING
■ Överskrid aldrig den tillåtna belastningen på respektive fästelement, nät,
krok eller liknande. Tunga föremål säkras inte tillräckligt – skaderisk!
■ Vid plötsliga manövrar eller en olycka kan lös eller felaktigt fastsurrad last
kastas omkring i fordonet - risk för personskada!
■ Lös last kan träffa en airbag som löser ut och skada de åkande personerna
– livsfara!
■ Vid transport av last i det utökade bagagerummet som uppstått genom
att baksätets ryggstöd fällts fram, måste man alltid säkerställa säkerheten
för personer som sitter i den resterande delen av baksätet. 
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VIKTIGT
■ Överskrid aldrig den tillåtna belastningen på respektive fästelement, nät,
krok eller liknande – de kan i så fall skadas.
■ Se till att värmetrådarna till bakruteuppvärmningen och trådarna till den in-
tegrerade antennen på bakrutan respektive i bakre sidorutorna inte kan skadas
av skavande föremål.
■ Förvara inte stora eller vassa föremål i nät och förvaringsfack i bagageutrym-
met – risk för skador på näten och facken!
■ Placera föremål försiktigt i förvaringsfacken och punktbelasta inte facken –
risk för skador på facken!

Fästelement

Bild 126 Fästelement: variant 1/variant 2 (G-TEC)

Bild 127 Fästelement: variant 3/variant 4

 Läs och beakta först  och  på sidan 101.

Fästelementen befinner sig på båda sidorna av bagagerummet.

Översikt över fästelement » bild 126 och » bild 127
Fästelement för att fixera infästningsnät och multifunktionsväska
Förankringsöglor endast för att fästa infästningsnät
Förankringsöglor för att fästa last och infästningsnät (vid variant 1 är den
bakre och den mellersta öglan likaså avsedda för att fästa multifunktions-
väskan)
Förankringsöglor för att fixera last och infästningsnät
Förankringsöglor för att fixera last och infästningsnät

Förankringsöglan B  är placerad bakom det fällbara bakre ryggstödet.

Den högsta tillåtna statiska belastningen på de enskilda förankringsöglorna C
och E  är 350 kg.

Den högsta tillåtna statiska belastningen på de enskilda förankringsöglorna D
är 150 kg.

Infästningsnät

Bild 128 Infästningsexempel för nät 

A

B

C

D

E
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Bild 129 
Infästning av längsgående ficka

 Läs och beakta först  och  på sidan 101.

Infästningsexempel för nät » bild 128 och » bild 129
Tvärficka
Golvnät
Längsgående ficka

Den högsta tillåtna belastningen för respektive infästningsnät är 1,5 kg.

Om fordonet är utrustat med det variabla lastgolvet och detta befinner sig i
den övre positionen, kan förankringsöglorna E  » bild 127 på sidan 102 använ-
das för infästning av näten.

VIKTIGT
På fordon med förankringsöglor D  » bild 126 på sidan 102 kan tvärfickan för-
varas bakom stolarna och golvnätet (nätet kan fästas i det bakre området i de
bakre fästelementen A  » bild 126 på sidan 102).

Multifunktionsväska

Bild 130 
Fästa multifunktionsväskan

A

B

C

 Läs och beakta först  och  på sidan 101.

Väskan » bild 130 kan fästas på fästelementen A  samt på den bakre och den
mellersta förankringsöglan C  » bild 126 på sidan 102.

Den högsta tillåtna belastningen på väskan när den fästs på fästelementen är 3
kg.

VIKTIGT
På fordon med variabelt lastgolv kan väskan inte fästas på fästelementen.

Fällbar dubbelkrok

Bild 131 
Fällbar dubbelkrok

 Läs och beakta först  och  på sidan 101.

Beroende på bilens utrustning finns på ena eller på båda sidorna i bagagerum-
met en fällbar dubbelkrok » bild 131 för upphängning av mindre bagage, t.ex.
väskor.

På båda sidorna av dubbelkroken kan bagage med en maxvikt upp till 5 kg
hängas.
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Fällbara krokar

Bild 132 
Fälla ned krok

 Läs och beakta först  och  på sidan 101.

På båda sidor av bagagerummet finns fällbara krokar för att hänga mindre ba-
gage (t.ex. väskor.

› När du vill använda kroken ska du trycka på den nedre delen av kroken A
och fälla kroken neråt i pilens riktning » bild 132.

Den högsta tillåtna belastningen för kroken är 7 kg.

Infästning av bottenplatta

Bild 133 Fästa bottenplatta: variant 1/variant 2

 Läs och beakta först  och  på sidan 101.

Infästningsvarianter för bottenplatta » bild 133
Med öglan i en krok på bagagerumsskyddet
Med kroken i ramen till bagageluckan




VIKTIGT
För variant 1 gäller följande anvisningar:
■ Kroken på bagagerumsskyddet är endast avsedd för att fästa bottenplattan,
häng inga föremål på den - risk för skador på kroken.
■ Lastgolvet kan endast sättas fast vid haken då bagagerumsluckan är öppen.
Kontrollera innan luckan stängs att bottenplattan inte är fastsatt i kroken – risk
för skador på kroken.

VIKTIGT
Vid variant 2 kan bottenplattan endast fästas om det variabla lastgolvet är hop-
fällt i det övre läget » bild 145 på sidan 109.

Dubbelsidig bottenplatta

 Läs och beakta först  och  på sidan 101.

I bagagerummet kan en dubbelsidig bottenplatta installeras. Ena sidan är av
tyg, den andra sidan är tvättbar (för transport av våta eller nedsmutsade före-
mål).

VIKTIGT
Den dubbelsidiga bottenplattan kan endast användas i fordon utan variabelt
lastgolv » sidan 108 - risk för skador på det variabla lastgolvet.

Nät på bagagerumsskyddet

Bild 134 
Nät på bagagerumsskydd

 Läs och beakta först  och  på sidan 101.

Nätet på undersidan av bagagerumsskyddet » bild 134 är avsett för transport
av lättare och mjukare föremål.

Den högsta tillåtna belastningen för nätet är 1,5 kg.
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Bagagerumsskydd

Bild 135 Ta ut bagagerumsskyddet

Bild 136 
Bagagerumsskyddet förvarat
bakom baksätet

 Läs och beakta först  och  på sidan 101.

När fästbanden A  » bild 135 fästs på bagageluckan och denna öppnas, följer
bagagerumsskyddet (nedan kallat skydd) med upp.

Skyddet kan tas ut ur fordonet och vid behov förvaras bakom baksätets rygg-
stöd » bild 136. Innan skyddet tas ut måste solskyddsgardinen rullas in » si-
dan 79.

Demontering
› Haka loss fästbanden A  på båda sidorna av bagageluckan i pilens riktning 1

» bild 135.
› Håll fast det upplyfta skyddet och tryck på båda sidorna på undersidan av

skyddet i området för hållarna C .
› Ta av skyddet i pilriktningen 2 .

Montering
› Placera skyddets fästen B  över hållarna C  på sidobeklädnaden » bild 135.

› Tryck på båda sidor på ovansidan av skyddet i området kring hållarna C . Fäs-
tena B  måste klicka fast i hållarna C  på bagagerummets båda sidor.

› Haka fast fästbanden A  på båda sidorna av bagageluckan.

VARNING
Under körning får det inte finnas några föremål på skyddet - vid en plötslig
bromsmanöver eller en kollision kan det medföra skaderisk!

VIKTIGT
■ Beakta anvisningarna nedan för att undvika att bagagerumsskyddet hamnar
snett så att skyddet eller sidobeklädnaden skadas.
■ Bagagerumsskyddet måste sättas i korrekt och lasten får inte överstiga
skyddets höjd.
■ När skyddet är öppet får det inte vara förskjutet mot bagageluckans tät-
ningslist.
■ I spalten mellan skyddet i upplyft läge och ryggstödet får det inte finnas nå-
got föremål.

Upprullbart bagagerumsskydd

Bild 137 Upprullbart skydd: dra ut/rulla upp/ta ut 
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Bild 138 Ta ut sidobeklädnader/stuva undan det upprullbara bagage-
rumsskyddet

 Läs och beakta först  och  på sidan 101.

Dra ut skyddet
› Fatta skyddet i handtaget A  och dra ut det i pilens riktning 1  så långt det

går tills det klickar fast » bild 137.

Rulla upp skyddet
› Tryck skyddet vid handtaget A  i pilens riktning 2  » bild 137. Skyddet rullas

upp automatiskt. När skyddet rullats upp på detta sätt kan det tas ut.

Ta ut/sätta in
› Tryck på sidan av tvärstången i pilens riktning 3  och ta ut skyddet i pilens

riktning 4 » bild 137.

Skyddet sätts tillbaka i omvänd ordning.

Förvaring
Om fordonet är utrustat med det variabla lastgolvet kan det upprullbara baga-
gerumsskyddet förvaras i fördjupningarna i bagagerummets sidobeklädnad.

› Fäll ihop det variabla lastgolvet i den översta positionen » sidan 109.
› Ta ut sidobeklädnaderna i pilarnas riktning 1  » bild 138.
› Skjut in den främre delen av det upprullbara bagagerumsskyddet till vänster

under en del av sidobeklädnaden A .
› Fäll ner den bakre delen av det upprullbara bagagerumsskyddet i pilens rikt-

ning 2 .
› Sätt i sidobeklädnaderna igen mot pilens riktning 1 .
› Fäll ut det variabla lastgolvet i det övre läget.

VARNING
Förvara inga föremål på det upprullbara skyddet - skyddet kan skadas och
vid en plötslig bromsmanöver eller en kollision uppstår risk för personska-
da!

VIKTIGT
I kalla temperaturer kan det hända att det upprullbara bagagerumsskyddet rul-
las upp långsammare. Detta är ingen defekt.

Observera
Om man vill stuva undan det upprullbara bagagerumsskyddet och takräcket
samtidigt måste bagagerumsskyddets bakre del täcka över det bakre tak-
räcket.

Förvaringsfack med cargo-element

Bild 139 
Ta ut förvaringsfacket 
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Bild 140 Ta ut cargo-element/exempel på infästning av last

 Läs och beakta först  och  på sidan 101.

Förvaringsfacket med cargo-element kan beroende på utrustningen finnas på
en eller båda bagagerumssidorna.

Utrymmet bakom förvaringsfacket är avsett för förvaring av små föremål med
en vikt på upp till 2,5 kg.

Cargo-elementet är avsett för att fästa och säkra last med en total vikt på upp
till 8 kg.

Förvaringsfack
› Ta av fackets lock i pilens riktning » bild 139. Sätt tillbaka i omvänd ordning.

Cargo-element
› Ta ut Cargo-elementet i pilens riktning » bild 140 -  före användning.
› Last som fästs med hjälp av cargo-elementet ska placeras så nära baksätet

som möjligt » bild 140 - .
› Efter användning ska cargo-elementet förvaras på den ursprungliga platsen.

Förvaringsfack under bottenplattan

Bild 141 Lyfta bottenplattan/förvaringsfack under bottenplattan

 Läs och beakta först  och  på sidan 101.

På fordon som inte är utrustade med nödhjul befinner sig förvaringsfacken B
» bild 141 under bottenplattan i bagagerummet.

Varje förvaringsfack B  är avsett för förvaring av föremål med en totalvikt på
upp till 15 kg.

Användning av förvaringsfacken
› Uppdelning av bagagerum med variabelt lastgolv » sidan 109.
› Lyft bottenplattan i pilriktningen » bild 141 och haka fast kroken A  i ovan-

kanten av det variabla lastgolvet.
› Stuva in lasten i förvaringsfacken.
› Haka loss kroken A  och fäll tillbaka bottenplattan mot pilriktningen (fäll vid

behov tillbaka det variabla lastgolvet i utgångsläget).

Vid transport av höga föremål i facken ska kroken A  hakas fast i ovankanten
av det variabla lastgolvet.

VIKTIGT
Kontrollera innan bagageluckan stängs att den last som transporteras i förva-
ringsfacken inte stöter emot bagagerumsskyddet – risk för skador på skyddet.
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Multifunktionväska

Bild 142 Multifunktionväska: dra ut/sätta i/skjut in/ta ut

 Läs och beakta först  och  på sidan 101.

Multifunktionsväskan (nedan kallad väska) är avsedd för förvaring av klädesp-
lagg och lätta föremål utan vassa kanter.

Den högsta tillåtna lasten för väskan är 3 kg.

Dra ut och sätta i väskan
› Fäll ned de främre krokarna på båda sidorna av bagagerummet i pilens rikt-

ning 1  » bild 142.
› Fatta den bakre listen A  med båda händerna och dra ut väskan i pilens rikt-

ning 2 .
› Sätt fast den bakre listen på de båda framfällda krokarna i pilens riktning 3

så långt det går.

Skjuta in väskan
› Ta av den bakre listen från krokarna i pilens riktning 4  och skjut in väskan i

pilriktningen 5  » bild 142.

› Lägg den bakre listen mot den främre listen och tryck samman dem i båda
ändarna B .

› Fäll tillbaka krokarna på båda sidorna av bagagerummet i motsatt riktning till
pilen 1 .

Ta ut/sätta in
› Ta ut det upprullbara skyddet » sidan 105.
› Ta ut väskan ur fästena i pilens riktning 6  » bild 142.

Väskan sätts tillbaka i omvänd ordning.

› Skjut in den med   markerade änden av listen i det högra fästet och den
med   markerade änden i det vänstra fästet. Pilarna ska peka framåt .

Variabelt lastgolv i bagagerummet

Positioner för det variabla lastgolvet

Bild 143 Inställning av lastgolvet i övre läge/variabelt lastgolv i övre läge 
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Bild 144 Inställning av lastgolvet i nedre läge/variabelt lastgolv i nedre
läge

Det variabla lastgolvet kan ställas in i det övre eller nedre läget.

Ställa in i övre läge
› Lyft det variabla lastgolvet från handtaget A  » bild 143 ca 20 cm och dra det

mot dig.
› Lyft lastgolvet i höjd med upprullbara bagagerumsskyddet i pilens riktning 1

tills det klickar fast och tryck framåt.

Utrymmet under det variabla lastgolvet kan användas för att förvara föremål,
t.ex. det demonterade upprullbara bagagerumsskyddet » sidan 105 eller tvä-
rtakräcket » sidan 111.

Den högsta tillåtna belastningen på det variabla lastgolvet i denna position är
75 kg. Vid transport av tung last ska det variabla lastgolvet ställas in i det nedre
läget » bild 144.

Ställa in i nedre läge
› Kontrollera att utrymmet under det variabla lastgolvet är tomt.
› Fatta det variabla lastgolvet i handtaget A  » bild 144 och lyft det över last-

kanten i pilkriktningen 2 .
› Dra lastgolvet mot dig i pilens riktning 3  tills denna sjunker till den nedre

positionen, och tryck framåt.

Fälla ihop/fälla ut variabelt lastgolv

Bild 145 Fälla ihop variabelt lastgolv/hopfällt variabelt lastgolv i det
övre läget

› Fäll ihop det variabla lastgolvet från handtaget A  och lyft det i pilens rikt-
ning 1  » bild 145.

› Fäll ihop det variabla lastgolvet med en rörelse i pilens riktning 2  .

Golvet fälls ut i omvänd ordning.

Det variabla lastgolvet kan fällas ihop både i sitt nedre och i sitt övre läge på
samma sätt.

Delning av bagagerum

Bild 146 
Uppdelning av bagagerum med
variabelt lastgolv

› Dela upp bagagerummet genom att lyfta det variabla lastgolvet från handta-
get A  och skjuta in den bakre kanten av lastgolvet i spåren B  i pilens rikt-
ning » bild 146.

I spåren B  är det variabla lastgolvet säkrat mot rörelser.

Golvet fälls ut i omvänd ordning. 
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Det variabla lastgolvet kan delas upp/fällas ihop både i sitt nedre och i sitt övre
läge på samma sätt.

Nätskiljevägg

Använda nätskiljeväggen

Bild 147 Fälla upp en del av det upprullbara bagagerumsskyddet/lås-
handtag

Bild 148 Korrekt fixerad nätskiljevägg bakom baksätet i utdraget läge

Nätskiljeväggen kan dras ut och fästas bakom baksätet eller framstolarna.

Dra ut och fäst nätskiljeväggen bakom baksätet
› Fäll upp delen A  av det upprullbara bagagerumsskyddet i pilens riktning

» bild 147.

› Dra ut nätskiljeväggen vid tvärstången C  och haka fast den i ett av fästena
D  » bild 148.

› Tryck på andra sidan av tvärstången i pilriktningen och kroka i motsvarande
fäste D .

› Kontrollera att tvärstången sitter ordentligt i de båda fästena D .
› Fäll tillbaka delen A  av det upprullbara bagagerumsskyddet i motsatt rikt-

ning till pilen » bild 147.

Rulla upp nätskiljeväggen bakom baksätet
› Fäll upp delen A  av det upprullbara bagagerumsskyddet i pilens riktning

» bild 147.
› Tryck på tvärstången och ta ur den ur fästena D  » bild 148 först på den ena

och sedan på den andra sidan.
› Tvärstången C  ska hållas så att nätskiljeväggen kan rullas in långsamt och

utan att skadas.
› Fäll tillbaka delen A  av det upprullbara bagagerumsskyddet i motsatt rikt-

ning till pilen » bild 147.

Dra ut och rulla upp nätskiljeväggen bakom framstolarna
Detta sker på samma sätt som bakom baksätet. Innan nätskiljeväggen tas ut
ska baksätets ryggstöd fällas fram. Innan nätskiljeväggen rullas in i kåpan ska
baksätets ryggstöd fällas tillbaka » sidan 86.

VIKTIGT
Om nätskiljeväggen blockeras när den tas ut, tryck låshandtaget B  i pilens
riktning » bild 147.

Demontering och montering av nätskiljeväggens kåpa

Bild 149 
Demontering av kåpa till nätskil-
jevägg

› Demontera kåpan genom att fälla fram baksätenas ryggstöd och öppna hö-
ger bakdörr. 
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› Skjut kåpan A  i pilens riktning 1  och ta ut den ur fästena i pilens riktning 2
» bild 149.

› Montera kåpan genom att sätta in urtagen på kåpan A  i fästena på baksä-
tets ryggstöd och förskjut kåpan mot pilens riktning 1  så långt det går.

› Fäll tillbaka baksätets ryggstöd till normalläget.

Transport på takräcket

Bild 150 Fästpunkter

Bild 151 Ta ut bagagerummets sidobeklädnader/stuva undan takräcket

Beroende på utrustning kan tvärtakräcket monteras på fästpunkterna
» bild 150 eller på takrelingen.

Fästpunkterna A  och B  befinner sig på båda sidorna av fordonet » bild 150.

Tvärtakräcket monteras och demonteras i enlighet med medföljande anvis-
ning.

Taklast
Den högsta tillåtna vikten på lasten inkl. räcket är 75 kg.

Förvaring av takräcke
Om fordonet är utrustat med variabelt lastgolv kan takräckena stuvas undan i
fördjupningarna i bagagerummets sidobeklädnad.

› Fäll ihop det variabla lastgolvet i den översta positionen » sidan 109.
› Ta ut sidobeklädnaderna i bagagerummet i pilarnas riktning 1  » bild 151.
› Dra ur nyckeln ur takräcket »  och förvara i fördjupningen C .
› Sätt i det främre takräcket A  i de främre fördjupningarna i sidobeklädnaden

och det bakre takräcket B  i de bakre fördjupningarna i sidobeklädnaden.
› Sätt tillbaka sidoskydden till bagagerummet i motsatt riktning till pilen 1 .
› Fäll ut det variabla lastgolvet i det övre läget » sidan 108.

VARNING
Beakta följande anvisningar vid transport av last på takräcket för att säker-
ställa trafiksäkerheten:
■ Lasten på takräcket ska fördelas jämnt och surras fast med lämpliga surr-
ningsrep eller spännband.
■ Vid transport av tunga eller stora föremål på takräcket kan köregenska-
perna förändras genom att tyngdpunkten förskjuts. Anpassa därför körstil
och hastighet efter de aktuella omständigheterna.
■ Den tillåtna taklasten, den tillåtna axellasten och den tillåtna totalvikten
för fordonet får under inga omständigheter överskridas - olycksrisk!

VIKTIGT
■ Innan du stuvar undan takräcket ska du dra ut nyckeln ur räcket – i annat fall
finns risk för att nyckeln skadas.
■ Om man vill stuva undan takräcket och det upprullbara bagagerumsskyddet
samtidigt måste bagagerumsskyddets bakre del täcka över det bakre tak-
räcket.

VIKTIGT
■ Se upp så att inte solluckan och bagageluckan stöter i taklasten när de öpp-
nas.
■ Var noga med att takantennen inte påverkas av det fixerade lastgodset.

Observera
Vi rekommenderar att du använder takräcken ur sortimentet ŠKODA original-
tillbehör.
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Uppvärmning och ventilation

Uppvärmning, manuell klimatanläggning, Climatronic

 Inledning

Värmesystemet värmer upp och ventilerar passagerarutrymmet. Klimatanlägg-
ningen kyler och avfuktar dessutom passagerarutrymmet.

Värmeeffekten är beroende av kylvätsketemperaturen. Full värmeeffekt nås
först när motorn är driftsvarm.

Kylsystemet fungerar när följande villkor är uppfyllda:
Kylsystemet är påslaget.
Motorn är igång.
Utetemperaturen ligger över 2 ℃.
Fläkten är påslagen.

När kylsystemet är påslaget hindras imbildning på rutorna.

För att öka kylsystemets effekt kan luftcirkulationen kopplas in kortvarigt
» sidan 114.

Hälsoskydd
För att minska hälsorisken (t.ex. förkylning) ska följande anvisningar för an-
vändning av kylsystemet beaktas:
▶ Skillnaden mellan utetemperatur och kupétemperatur får inte vara större än

5 °C.
▶ Kylsystemet ska avaktiveras 10 minuter innan man slutar köra.
▶ Desinficering av klimatanläggningen ska utföras en gång om året av en fack-

verkstad.

VARNING
■ För att förhindra imbildning på rutorna ska fläkten alltid vara tillkopplad. I
annat fall uppstår olycksrisk.
■ Under vissa omständigheter när kylningen är tillkopplad kan det strömma
luft med en temperatur på ca 5 °C ur munstyckena.









Observera
■ För att uppvärmning och kylning ska fungera utan problem måste luftintaget
framför vindrutan vara fritt från t.ex. is, snö och löv.
■ Efter att kylsystemet kopplats till kan det droppa kondensvatten från klima-
tanläggningens förångare och bilda en vattenpöl under fordonet. Detta är alltså
inget tecken på otäthet!
■ Om kylvätsketemperaturen är för hög slås kylsystemet från för att säkerstäl-
la motorkylningen.

Uppvärmning och manuell klimatanläggning

Bild 152 Reglage för värmesystem/klimatanläggning

 Läs och beakta först  på sidan 112.

Enskilda funktioner kan ställas in eller aktiveras genom att man vrider på vri-
dreglaget eller trycker på respektive knapp » bild 152.

Ställa in temperaturen
▶  Sänka temperaturen/öka temperaturen
Ställa in fläktvarvtal (steg 0: fläkt av, steg 6: högsta varvtal)
Ställa in riktningen på luftflödet » sidan 116
Beroende på utrustning:
▶  Aktivering/avaktivering av parkeringsvärmare och ventilation » si-

dan 117
▶  Aktivering/avaktivering av vindruteuppvärmning » sidan 78
Aktivering/avaktivering av kylsystemet
Aktivering/avaktivering av bakruteuppvärmningen » sidan 78
Aktivering/avaktivering av luftcirkulation » sidan 114

När funktionen är aktiv lyser kontrollampan under knappen. 

A

B

C

D
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Information om kylsystemet
Kontrollampan under knappen  lyser när man trycker på knappen, även om
inte alla villkor för kylsystemets funktion är uppfyllda. Kylningen fungerar när
följande villkor är uppfyllda » sidan 112:

Om luftfördelningsreglaget vrids till läget , aktiveras kylsystemet.

Observera
När klimatanläggningen är igång kan motorns tomgångsvarvtal eventuellt hö-
jas för att säkerställa tillräcklig värmekomfort.

Climatronic (automatisk klimatanläggning)

Bild 153 Reglage för Climatronic

 Läs och beakta först  på sidan 112.

Enskilda funktioner kan ställas in eller aktiveras genom att man vrider på vri-
dreglaget eller trycker på respektive knapp » bild 153.

Visning av inställd temperatur för vänster sida
Visning av inställd temperatur för höger sida
Ställa in riktningen på luftflödet » sidan 116
Ställa in fläktvarvtal (inställningen visas genom antalet lysande kontrollam-
por i vridreglaget)
▶ Vrid åt vänster: minska varvtalet tills Climatronic slås från
▶ Vrid åt höger: öka varvtalet
Ställa in temperatur för vänster sida (ev. för båda sidor) 1)

▶  Sänka temperaturen/öka temperaturen

A

B

C

D

E

Ställa in temperatur för höger sida (ev. för båda sidor) 2)

▶  Sänka temperaturen/öka temperaturen
Beroende på utrustning:
▶  Aktivering/avaktivering av parkeringsvärmare och ventilation » si-

dan 117
▶  Slå från Climatronic
Sensor för innertemperatur
Aktivering/avaktivering av luftcirkulation » sidan 114

Aktivering/avaktivering av intensivt luftflöde mot vindrutan (vid aktiver-
ing slås även luftflödet mot rutorna  och  på)
Aktivering/avaktivering av bakruteuppvärmningen » sidan 78
Aktivering/avaktivering av vindruteuppvärmning » sidan 78
Inställning av Climatronic i infotainment (även manövrering av vissa funk-

tioner)
Synkronisera temperaturen i hela kupéutrymmet med temperaturinställ-

ningen på förarsidan
Aktivering av automatdrift » sidan 114

Aktivering/avaktivering av kylsystemet

Om funktionen är aktiverad, lyser en lampa i resp. under kontrollampan.

Ställa in temperaturen
Temperaturen kan ställas in med Climatronic-manöverenheten eller i infotain-
mentsystemet » sidan 114. I området mellan 16 °C och 29,5 °C regleras tempe-
raturen automatiskt.

Om temperaturinställningen understiger 16 °C tänds temperaturindikeringen
, Climatronic arbetar med högsta kyleffekt.

Om temperaturinställningen överstiger 29,5 ℃ tänds temperaturindikeringen
, Climatronic arbetar med högsta värmeeffekt.

VIKTIGT
Täck inte för sensorn för innertemperaturen H  » bild 153 eftersom Climatro-
nic då kan påverkas negativt. 

F

G

H

















1) Gäller för vänsterstyrda fordon.
2) Gäller för högerstyrda fordon.
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Observera
■ När Climatronic är igång kan motorns tomgångsvarvtal eventuellt höjas för
att säkerställa tillräcklig värmekomfort.
■ Inställningen av Climatronic sparas i det aktiva användarkontot för persona-
lisering » sidan 57.

Manövrera Climatronic i infotainment

Bild 154 
Infotainment: Visningsexempel
för huvudmenyn Climatronic

 Läs och beakta först  på sidan 112.

› Visa huvudmenyn genom att trycka på knappen  på Climatronic-manö-
verenheten.

Funktionsknappar och bildskärmsvisning » bild 154.
A Visning av det aktuella driftläget (resp. inställning av driftläget) för

Climatronic
B Inställning av önskad temperatur fram - vänster sida
C Inställning av önskad temperatur fram - höger sida
D Inställning av driveffekten i -drift
E Aktivering/avaktivering och inställning av fläktvarvtal, kylsystem, luft-

fördelning samt cirkulationsdrifta)

 Färgad visning av luftflödet från luftmunstyckena
(blå färg - temperatursänkning/röd färg - temperaturökning)

 Aktivering/avaktivering av Climatronic
 Aktivering/avaktivering av temperatursynkroniseringen i hela kupén i

enlighet med temperaturinställningen på förarsidan a)

  Aktivering/avaktivering av Air Care-funktionen
 Inställning av parkeringsvärmare och parkeringsventilation
 Aktivering/avaktivering av vindruteuppvärmning a)

 Aktivering/avaktivering av rattvärmea)

 Fler inställningar för Climatronic
a) När funktionen är tillslagen är symbolen i funktionsknappen orange.

Fler inställningar för Climatronic
Tryck på knappen  på Climatronic-manöverenheten → peka på funktions-
knappen  i infotainmentdisplayen.
■ Klimatprofil: - inställning av driveffekten i -läge (gäller för Infotainment

Swing)
■ Automatisk cirkulationsluft - aktivering/avaktivering av automatisk luftcirkulation
■ Automatisk kompletteringsvärmare - aktivering/avaktivering av snabb kupéupp-

värmning
■ Automatisk vindruteuppvärmning - aktivering/avaktivering av automatisk upp-

värmning av vindrutan

Climatronic - automatdrift

 Läs och beakta först  på sidan 112.

Automatdriften används för att hålla temperaturen konstant och avfukta fön-
sterrutorna i passagerarutrymmet.

› För påslagning, tryck på knappen  » bild 153 på sidan 113.
› För frånslagning tryck på valfri knapp för luftfördelning eller ändra fläktvarv-

talet. Temperaturregleringen fortsätter att fungera.

Genom att man håller knappen  intryckt aktiveras  automatiskt.

Driftlägen
Automatdriften arbetar i tre driftlägen – låg, medel, hög. De enskilda driftläge-
na ställs in med funktionsknappen D  » bild 154 på sidan 114.

När automatdriften slagits till arbetar Climatronic i det senast valda driftläget.
Det aktuellt valda driftläget visas på infotainmentdisplayen.

Luftcirkulation

 Läs och beakta först  på sidan 112.

Luftcirkulationen motverkar att förorenad uteluft hamnar i fordonets kupéut-
rymme. När luftcirkulationen är aktiv sugs luften ut ur fordonets innerutrymme
och leds tillbaks till passagerarutrymmet.

› För påslagning, tryck på knappen . Kontrollampan under knappen tänds. 
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› För att slå från systemet ska du trycka på knappen  igen. Kontrollampan
under knappen släcks.

Uppvärmning och manuell klimatanläggning
När luftcirkulationen är påslagen och luftfördelningsreglaget ställs i läget ,
slås luftcirkulationen från. Genom att trycka på knappen  kan luftcirkulatio-
nen slås till igen även i detta läge.

Om temperaturreglaget "vrids" åt vänster när kylsystemet (knapp ) är ak-
tivt, aktiveras luftcirkulationen.

Climatronic
Climatronic kan vara utrustad med en sensor som aktiverar luftcirkulationen
automatiskt vid avkänning av ökad koncentration av skadliga ämnen i den in-
sugna luften.

Om koncentrationen av skadliga ämnen sjunker till en normal nivå, slås luftcir-
kulationen från automatiskt.

Den automatiska aktiveringen/avaktiveringen av luftcirkulationen ställs in ge-
nom att man trycker på knappen  på Climatronic och därefter pekar på
funktionsknapparna  → Automatisk cirkulationsluft på infotainmentdisplayen.

Luftcirkulationen slås från när man trycker på knappen  eller ev. automa-
tiskt beroende på fuktigheten i fordonets passagerarutrymme.

VARNING
Låt inte luftcirkulationen vara påslagen under en längre tid eftersom ingen
frisklufttillförsel kommer utifrån. Den "förbrukade" luften kan orsaka trött-
het hos förare och passagerare, minska uppmärksamheten och ibland imma
igen rutorna. Stäng genast av luftcirkulationen så snart fönsterrutorna im-
mar igen - olycksrisk!

VIKTIGT
Vi rekommenderar att man inte röker i fordonet när luftcirkulation är påslagen.
Den rök som sugs in i passagerarutrymmet lagras i klimatanläggningens förån-
gare. Detta leder till bestående lukt när klimatanläggningen är i drift, vilken en-
dast kan åtgärdas med stora insatser och höga kostnader (byte av förångare).

Climatronic - Air Care-funktion

Bild 155 
Visningsexempel för Air Care-
funktionen

 Läs och beakta först  på sidan 112.

Air Care-funktionen minskar den mängd skadliga ämnen som hamnar i fordo-
net tillsammans med uteluften.

När funktionen är aktiv cirkulerar luften i fordonet och renas samtidigt. Re-
ningsprocessen visas på infotainmentdisplayen i olika zoner.

› Slå till/från funktionen genom att trycka på knappen  på Climatronic-ma-
növerenheten, tryck sedan på funktionsknappen   → Aktiv i infotainment-
displayen » bild 155.

För att Air Care-funktionen ska fungera korrekt måste alla dörrar och fönster
inkl. panoramasolluckan vara stängda.

När en dörr eller ett fönster öppnas, visas ett motsvarande meddelande på in-
fotainmentdisplayen.
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Luftmunstycken

Bild 156 Luftmunstycken fram

Bild 157 Luftmunstycken bak

 Läs och beakta först  på sidan 112.

Luftflödesriktningen ur luftmunstyckena 3, 4 » bild 156 och 6 » bild 157 kan
ändras, och munstyckena kan även stängas och öppnas separat.

Luftflödesriktningen kan ställas in genom att man förskjuter reglaget A
» bild 156 resp. » bild 157 i önskad riktning.

› Öppna genom att vrida reglaget B  » bild 156 resp. » bild 157 uppåt.
› Stäng genom att vrida reglaget B  » bild 156 resp. » bild 157 nedåt.

Beroende på luftfördelningens inställning strömmar luft ur följande luftmun-
stycken:

Ställa in riktningen på luftflö-
det Luftmunstycken » bild 156 och » bild 157

 1, 2, 4
 1, 2, 4, 5, 7
 3, 4, 6
 4, 5, 7
 3, 4, 5, 6, 7

VIKTIGT
Luftmunstyckena får inte täckas för - luftfördelningen kan påverkas negativt.

Tillsatsvärme (parkeringsvärmare och ventilation)

 Inledning

Parkeringsvärmaren värmer upp passagerarutrymmet och motorn. Vid upp-
värmning förbrukas bränsle ur bränsletanken.

Parkeringsventilationen gör det möjligt att leda in friskluft i passagerarutrym-
met när motorn är avstängd så att innertemperaturen sänks kraftigt (t.ex. när
fordonet är parkerat i solen).

Tillsatsvärmen, dvs. parkeringsvärmare och parkeringsventilation (nedan kallad
parkeringsvärmare) värmer upp/ventilerar innan tändningen slås från, beroen-
de på inställningen av klimatanläggningen och luftmunstyckena.

VARNING
■ Parkeringsvärmaren får ej användas i slutna utrymmen (t.ex. i garage) -
förgiftningsrisk!
■ Parkeringsvärmaren får inte användas under tankning – brandfara.
■ Parkeringsvärmarens avgasrör är placerat på fordonets undersida. Om
man vill använda parkeringsvärmaren ska man aldrig stoppa fordonet på
platser där avgaserna kan komma i kontakt med lättantändliga material,
t.ex. torrt gräs, skogsområden, löv, utspillt bränsle eller liknande - brandfara!

VIKTIGT
För att parkeringsvärmaren ska fungera utan problem måste luftintaget fram-
för vindrutan vara fritt från t.ex. is, snö och löv. 
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Observera
■ Parkeringsvärmaren kopplar in fläkten när kylvätskans temperatur uppnått
50 °C.
■ När parkeringsvärmaren är i drift kan det uppstå ångbildning i motorrummet.

Aktivering/avaktivering

Bild 158 Knapp för aktivering/avaktivering (Climatronic/den manuella
klimatanläggningen)

 Läs och beakta först  och  på sidan 116.

Funktionsvillkor för parkeringsvärmaren:
Laddningen av fordonets bilbatteri är tillräcklig.
Bränslemängden är tillräcklig (i kombiinstrumentet lyser inte kontrollam-
pan ).

Manuell aktivering/avaktivering
▶ Med knappen  på manöverenheten till klimatanläggningen » bild 158.
▶ Med knappen  (aktivering)/ (avaktivering) på fjärrkontrollen.

Automatisk aktivering/avaktivering
▶ Via en aktiverad förinställd tid i infotainment.
▶ Utifrån rådande omgivningsförhållanden.

Efter avstängning arbetar köldmedelspumpen och parkeringsvärmen ytterliga-
re en kort tid för att det kvarvarande bränslet i värmesystemet ska förbrännas.

Ställa in automatisk aktivering/avaktivering
Climatronic: tryck på knappen  på Climatronic → peka på funktionsknap-
pen  i infotainmentdisplayen. Det senast inställda driftläget visas, med möjlig-
het att ändra detta.





Manuell klimatanläggning: infotainmentsystemet i menyn  /  ska du
trycka på funktionsknappen .

Följ sedan anvisningarna på infotainmentdisplayen.

När den automatiska påslagningen är aktiv lyser kontrollampan i knappen  i
10 sekunder när tändningen slås från » bild 158.

Manövrering i infotainment

Bild 159 Parkeringsvärmare: Huvudmeny/inställning av förvald tid

 Läs och beakta först  och  på sidan 116.

Öppna huvudmenyn
› Tryck på knappen  på Climatronic → peka på funktionsknappen  i info-

tainmentdisplayen.

Eller vid fordon med manuell klimatanläggning:

› I infotainmentsystemet i menyn  /  ska du trycka på funktionsknappen
.

Funktionsknappar och bildskärmsvisning » bild 159
Avgångstid - veckodag och tid då fordonet ska vara driftklart
Inställning av driftläget (uppvärmning/ventilation)
Lista med förvalstider, aktivering/avaktivering av förvalstid
Inställning av förvalstider 1-3 och drifttid (10-60 minuter)
När värmen är påslagen visas röda fönster/när ventilationen är påslagen vi-
sas blå fönster
Aktuellt visad förvalstid 

A
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117Uppvärmning och ventilation



Aktivering av aktuellt visad förvalstid
Inställning av avgångstiden: dag, timme, minut

Endast en inställd förvalstid kan vara aktiv. Den aktiverade förvalstiden aktive-
ras igen efter automatisk start. Vid nästa start ska en av förvalstiderna aktive-
ras.

Observera
■ Vid val av dag i förvalstiden finns det en position mellan söndag och måndag
som saknar dag. Om man väljer denna position kommer fordonet att vara drift-
klart vid denna tidpunkt varje veckodag.
■ Om en annan tid ställs in avaktiveras den aktiverade förvalstiden automatiskt.
Förvalstiden måste aktiveras igen.

Fjärrkontroll

Bild 160 
Fjärrkontroll

 Läs och beakta först  och  på sidan 116.

Beskrivning av fjärrkontrollen » bild 160
Kontrollampa
Antenn
Slå till parkeringsvärmare
Slå från parkeringsvärmare

Extravärmen slås på/av genom att du trycker på knappen. Håll fjärrkontrollen
lodrätt vid till- resp. frånslagning, med antennen B  » bild 160 vänd uppåt. An-
tennen får inte täckas över med fingret eller handflatan.

Indikering kontrollampa A Betydelse

Lyser grönt i 2 sekunder. Parkeringsvärmaren har aktiverats.

Lyser rött i 2 sekunder. Parkeringsvärmaren har avaktiverats.

G

H

A

B





Indikering kontrollampa A Betydelse

Blinkar långsamt grönt i 2 sekunder. Aktiveringssignalen tas inte emot.

Blinkar snabbt grönt i 2 sekunder.

Parkeringsvärmaren är spärrad (t.ex.
på grund av att tanken är nästan tom
eller ett fel uppstått i parkeringsvär-
maren).

Blinkar rött i 2 sekunder. Avaktiveringssignalen tas inte emot.

Lyser orange i 2 sekunder, därefter
grönt resp. rött.

Batteriet har låg spänning aktive-
rings-/avaktiveringssignalen tas dock
emot.

Lyser orange i 2 sekunder, blinkar där-
efter grönt resp. rött.

Batteriet har låg spänning, aktive-
rings-/avaktiveringssignalen tas inte
emot.

Blinkar orange i 5 sekunder.
Batteriet är urladdat, aktive-
rings-/avaktiveringssignalen tas inte
emot.

Byt batteri » sidan 290.

VIKTIGT
■ Fjärrkontrollen ska skyddas mot fukt, kraftiga vibrationer och direkt solstrål-
ning - risk för skador på fjärrkontrollen.
■ Fjärrkontrollens räckvidd är några hundra meter när batteriet är laddat (be-
roende på hindren mellan fjärrkontroll och fordon, väder, batteristatus och lik-
nande).
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Infotainment

Inledande information

Viktiga anvisningar

Introduktion till ämnet

VARNING
■ Använd infotainmentsystemet så att du i varje trafiksituation har full kon-
troll över fordonet, till exempel bör du inte skriva textmeddelanden, par-
koppla eller ansluta en telefon, arbeta med kontaktlistan, mata in destina-
tioner, upprätta WLAN- eller SmartLink-anslutning eller annat medan du
kör – i annat fall uppstår olycksrisk!
■ Dra alltid anslutningskabeln till den externa enheten så att kabeln inte stör
under körning.

VARNING
■ Ställ in ljudvolymen så att det alltid är lätt att höra ljudsignaler utifrån, som
t.ex. sirener från utryckningsfordon (polis, ambulans, brandkår).
■ En för högt inställd ljudvolym kan leda till hörselskador!

VIKTIGT
I en del länder kan vissa av infotainmentfunktionerna inte användas från och
med en viss hastighet. Detta är ingen felfunktion, utan överensstämmer med
de nationella lagarna i respektive land.

Mobila enheter och applikationer

Bild 161 
QR-kod med hänvisning till
webbsidorna för kontroll av en-
heternas kompatibilitet

En del av de funktioner som beskrivs i den här bruksanvisningen är endast
tillgängliga i kombination med vissa typer av externa enheter och de appli-
kationer som är installerade på dessa.

Kompatibilitet
På ŠKODAswebbplats kan du kontrollera om infotainmentsystemet är kompa-
tibelt med valda mobila enheter som ska testas. Kontrollen genomför du ge-
nom att mata in QR-koden » bild 161 eller genom att mata in följande adress i
din webbläsare:

http://go.skoda.eu/compatibility

Applikationer
På externa enheter (t.ex. mobiltelefoner, surfplattor) kan man installera appli-
kationer som gör det möjligt att visa extra information på infotainmentdisp-
layen eller manövrera infotainmentsystemet.

På grund av det stora antalet applikationer samt den kontinuerliga vidareut-
vecklingen av dessa, kan det hända att applikationerna inte fungerar i alla ex-
terna enheter. Företaget ŠKODA AUTO ansvarar inte för att applikationer fun-
gerar korrekt.

Omfattningen på tillgängliga applikationer och deras funktioner varierar be-
roende på infotainmentsystem, fordon och land.

Översikt infotainment

Beskrivning - Infotainment Columbus

Bild 162 Infotainment Columbus 
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Till-/frånslagning av infotainmentsystemet
  - Översikt över infotainmentmenyerna » sidan 125
  - Visning av huvudskärmen "HOME" » sidan 126

Ökning av ljudvolymen
Sänkning av ljudvolymen
Pekskärm » sidan 121

Beskrivning - Infotainment Amundsen

Bild 163 Infotainment Amundsen

Vridreglage för till-/frånslagning av infotainmentsystemet, inställning av
ljudvolymen
Vridreglage för att aktivera och bekräfta funktioner
  - Meny Radio » sidan 141
  - Menyn Media » sidan 144
  - Meny Telefon » sidan 155
  - Röststyrning » sidan 127
  - Meny Navigation » sidan 174
  - Meny SmartLink » sidan 169
  - Inställningar i fordonssystemen » sidan 196
  - Översikt över infotainmentmenyerna » sidan 125
Pekskärm » sidan 121
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Beskrivning - Infotainment Bolero

Bild 164 Infotainment Bolero

Vridreglage för till-/frånslagning av infotainmentsystemet, inställning av
ljudvolymen
Vridreglage för att aktivera och bekräfta funktioner
  - Meny Radio » sidan 141
  - Menyn Media » sidan 144
  - Meny Telefon » sidan 155
  - Röststyrning » sidan 127
  - Infotainmentinställningar » sidan 130
  - Meny SmartLink » sidan 169
  - Inställningar i fordonssystemen » sidan 196
  - Översikt över infotainmentmenyerna » sidan 125
Pekskärm » sidan 121
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Beskrivning - Infotainment Swing

Bild 165 Infotainment Swing

Vridreglage för till-/frånslagning av infotainmentsystemet, inställning av
ljudvolymen
Vridreglage för att aktivera och bekräfta funktioner
  - Meny Radio » sidan 141
  - Menyn Media » sidan 144
Beroende på utrustning:
▶   - Meny Telefon » sidan 155
▶   - Ljudlöst
  - Infotainmentinställningar » sidan 138

Beroende på utrustning:
▶   - Menyn SmartLink (tryck)/aktivering/avaktivering av röststyr-

ningen i funktionen SmartLink (håll intryckt) » sidan 169
▶   - Ljudinställningar » sidan 138
  - Inställningar i fordonssystemen » sidan 196
Pekskärm » sidan 121
SD-kortfack » sidan 147
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Extern modul

Gäller för infotainment Amundsen, Columbus.

Bild 166 
Exempel på en extern modul

Samtliga element nedan behöver inte finnas på den externa modulen, utan be-
ror på fordonets utrustning och typen av infotainment.

Den externa modulen finns i förvaringsfacket på frampassagerarsidan
» bild 166.

SD1-kortfack
SD2-kortfack
  - utmatningsknapp för CD/DVD
CD/DVD-fack
SIM-kortfack

Pekskärm

Infotainmentsystemet kan manövreras genom att bildskärmen berörs lätt
med fingrarna.

Bildskärmens ljusstyrka kan ställas in » sidan 130 resp. » sidan 138.

För att skydda bildskärmen kan man använda skyddsfolie för pekskärmar.

Bildskärmen kan rengöras med en mjuk trasa som vid behov kan doppas i ren
alkohol.
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Manövrering av infotainmentsystemet

Manövrering av infotainmentsystemet

Bildskärmsområden

Bild 167 
Bildskärmsområden

Beskrivning av bildskärmsvisningen » bild 167
Statusrad med uppgift om tid och utetemperatur samt ytterligare infor-
mation
Information om och användning av den aktuella menyn
Funktionsknappar i den aktuella menyn

Användningsprinciper

Bild 168 
Bildskärm

Beskrivning av bildskärmsvisningen » bild 168
Den aktuella menyns beteckning
Tillbaka till överordnad meny
Skrollmärke - navigation i menyn sker genom att man rör fingret upp-
åt/nedåt på skrollmärket

A

B

C

A

B

C

Funktion med "checkbox"
▶  - funktionen är aktiverad
▶  - funktionen är avaktiverad
 Öppna en av menypunktens undermenyer med "pop-up-fönster"

Funktionsknappar
De bildskärmsfält som aktiverar en funktion eller en meny kallas "funktions-
knappar".
▶ Vit text - knappen är aktiv och kan användas
▶ Grå text - knappen är inaktiv och kan inte användas
▶ Grön rand - aktuellt vald knapp

Välja meny/menypunkt/funktion
▶ Genom att flytta fingret i önskad riktning över bildskärmen.
▶ Genom att flytta fingret över skjutreglaget
▶ Genom att vrida på reglaget (gäller inte för infotainment Columbus)

Bekräfta meny/menypunkt/funktion
▶ Genom att trycka på funktionsknappen.
▶ Genom att trycka på reglaget (gäller inte för infotainment Columbus)

Återgå till den överordnade menyn
▶ Genom att trycka på funktionsknappen .
▶ Genom att vidröra bildskärmen utanför "pop-up-fönstret".
▶ Genom att trycka på respektive knapp intill bildskärmen (t.ex. genom att

trycka på sensorfältet/knappen   i menyn Media) (gäller inte för Infotain-
ment Columbus).

Välja menypunkt/funktionsvärde
▶ - vald menypunkt/valt funktionsvärde
▶ - ej vald menypunkt/ej valt funktionsvärde

Ställa in ett värde
▶ Genom att trycka på funktionsknappen  eller  i det nedre bildskärmsområ-

det.
▶ Genom att vidröra eller flytta fingret längs skalan.
▶ Genom att vrida på reglaget (gäller inte för infotainment Columbus)

Observera
Beroende på utrustning kan infotainmentsystemet även manövreras med på
multifunktionsratten. Ytterligare information » sidan 52.

D

E
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Använda menyerna

Bild 169 Använda menyerna

Använda menyerna » bild 169
Bläddra bland poster i meny/lista
Förstora/förminska menyfönstret (gäller för infotainment Columbus)
Förstora/förminska menyfönstret (gäller för infotainment Amundsen)
Öppna/stäng menyfönstret
Stäng menyfönstret

Alfanumeriskt tangentbord

Bild 170 
Exempel på tangentbord

Det alfanumeriska tangentbordet används för att mata in bokstäver, siffror
och tecken.
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Beskrivning av det alfanumeriska tangentbordet » bild 170
Inmatningsrad
Beroende på sammanhanget:
▶  - Växla från stora till små bokstäver och omvänt
▶  - Växla till specialtecken
▶  - Växla till siffror
Beroende på sammanhanget:
▶  - Växla till siffror
▶  - Växla till latinska bokstäver
▶  - Växla till kyrilliska bokstäver
Visning av hittade poster (i knappen visas antalet hittade poster)
Radera det inmatade tecknet
När man håller tangenten intryckt visas varianterna av respektive bokstav.

Växla mellan tangentbord med speciella tecken för valda språk » si-
dan 131 resp. » sidan 138
Inmatning av mellanslag
Flytta markören åt vänster inom inmatningsraden.
Flytta markören åt höger inom inmatningsraden.
Bekräfta det inmatade tecknet

Sökning
Medan tecken matas in söker systemet efter passande poster.

Ange även specialtecken (diakritiska tecken) i den post som du söker (t.ex. en
telefonkontakt).

Tryck på funktionsknappen  för att visa en lista med respektive poster.

Geststyrning

Gäller för Infotainment Columbus.

Bild 171 
Exempel på en meny
med geststyrning 
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Vissa menyer i Infotainment Columbus kan manövreras med hjälp av handges-
ter genom att man rör handen långsamt fram och tillbaka ca 8 cm ovanför bild-
skärmen.

Menyer med geststyrning är märkta med symbolen  i högerkanten längst
ned » bild 171.

Slå till/från funktion
Funktionen för för geststyrning är aktiverad från fabriken.

› För aktivera/avaktivera funktionen ska du trycka på sensorfältet   och
därefter funktionsknappen  → Bildskärm → Handgest.

Akustisk bekräftelse av gester
När funktionen är aktiverad signalerar infotainmentsystemet att en gest identi-
fierats med hjälp av en ljudsignal.

› För aktivera/avaktivera den akustiska signalen för en identifierad gest ska
du trycka på sensorfältet   och därefter funktionsknappen  → Bildskärm →
Akustisk handgest-feedback.

Optisk bekräftelse av gester
När funktionen är tillslagen och en gest identifieras visar infotainmentsystem
en animation i den nedre raden i riktning mot handens rörelse.

› För aktivera/avaktivera den optiska signalen för en identifierad gest ska du
trycka på sensorfältet   och därefter funktionsknappen  → Bildskärm →
Optisk handgest-feedback.

Slå till/från infotainmentsystemet

Gäller för Infotainment Columbus
› För att slå till infotainmentsystemet, tryck på  .
› För att slå från infotainmentsystemet, håll   intryckt.

Gäller för Infotainment Amundsen, Bolero, Swing
› För att slå till eller från infotainmentsystemet ska du trycka på  .

Automatisk tillslagning av infotainmentsystemet
Om infotainmentsystemet inte slogs från med   innan tändningen stängdes
av, slås systemet automatiskt till när tändningen slås på igen.

Automatisk frånslagning av infotainmentsystemet
Om tändningsnyckeln dras ur tändningslåset när infotainmentsystemet är pås-
laget, slås systemet från automatiskt.

Om fordonet är utrustat med startknapp slås infotainmentsystemet från auto-
matiskt när motorn stängts av och dörren öppnats.

När tändningen är frånslagen slås infotainmentsystemet från automatiskt efter
ca 30 minuter.

Infotainmentsystemet kan ibland slås från automatiskt. Infotainmentsystemet
informerar om detta genom ett textmeddelande på displayen.

Starta om infotainmentsystemet
Om infotainmentsystemet inte reagerar (om det "fryser till") kan man starta
om det genom att trycka på   längre än 10 sekunder.

Visa tid och datum på bildskärmen

Standbyläge
När tändningen är tillslagen och infotainmentsystemet frånslaget
(standbyläge) kan tid och datum visas på infotainmentsystemets bildskärm.

Gäller för Infotainment Columbus, Amundsen, Bolero
▶ Slå till eller från visningen av tid och datum genom att trycka på sensorfältet
  och därefter på funktionsknappen  → Bildskärm → Visa klockan i standby-

läget

Typen av visning kan ändras genom att man för fingret åt sidan över bildskär-
men.

Gäller för Infotainment Swing
▶ Slå till eller från visningen av tid och datum genom att trycka på knappen
  och därefter på funktionsknappen Bildskärm → Visa klockan i standby-läget.

Läget ”bildskärm av”
När tändningen är påslagen och funktionerna Bildskärm av (om 10 s.) och Visa klocka
om skärmen är av » sidan 130 är aktiva, kan tid och datum visas på den frånslagna
infotainmentdisplayen.

Hur visning sker beror på vilket visningssätt som valts i standbyläget (gäller
inte för Infotainment Swing).

Ställa in volymen

Alla ändringar av ljudvolymen visas på apparatens bildskärm.

Gäller för Infotainment Columbus
› För att öka ljudvolymen ska du trycka på sensorfältet  . 
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› För att sänka ljudvolymen ska du trycka på sensorfältet  .
› För att aktivera/avaktivera det ljudlösa läget ska du trycka på sensorfältet
 .

Gäller för Infotainment Amundsen, Bolero, Swing
› För att öka ljudvolymen ska du vrida reglaget   åt höger.
› För att sänka ljudvolymen ska du vrida reglaget   åt vänster.
› För att slå från volymen helt ska du vrida reglaget   åt vänster till 0.
› eller: För att aktivera/avaktivera det ljudlösa läget ska du trycka på knap-

pen   (gäller för Infotainment Swing).

När ljudet kopplats bort visas följande symbol på bildskärmen: .

Om innehåll spelades upp ur en källa i menyn Media när volymen slogs från,
stoppas uppspelningen.

VIKTIGT
■ En för hög volym kan leda till resonans i bilen.
■ När en ljudkälla byts ut eller ansluts kan det förekomma plötsliga variationer i
ljudvolymen. Sänk därför ljudvolymen innan du byter ut eller ansluter en ljud-
källa.

Infotainmentmenyer

Gäller för Infotainment Columbus, Amundsen, Bolero.

Bild 172 
Översikt av infotainmentmeny-
erna: Rastervisning

Bild 173 
Översikt av infotainmentmeny-
erna: horisontell visning

› Visa översikten av infotainmentsystemets menyer genom att trycka på
sensorfältet  .

› För att att ställa in visningsläget ska du trycka på sensorfältet   och där-
efter funktionsknappen  → Bildskärm → Meny: .

› Välj alternativet Rastervisning » bild 172 eller Horisontell visning » bild 173.

Översikt av infotainmentmenyerna
Meny Radio » sidan 141
Meny Media » sidan 144
Onlinetjänster "ŠKODA Connect" » sidan 13
Meny SmartLink » sidan 169
När det finns en upprättad anslutning till en extern enhet visas istället för
symbolen  en symbol för den aktuella anslutningen visas
▶  - Android Auto » sidan 170
▶  - Apple CarPlay » sidan 171
▶  - MirrorLink® » sidan 172
Meny Telefon » sidan 155
Inställningar av fordonssystemen » sidan 196
Meny Navigation » sidan 174 (gäller för Infotainment Columbus, Amund-
sen)
Lista över trafikmeddelanden (TMC) (gäller för Infotainment Columbus,
Amundsen) » sidan 194
Meny Media Command (gäller för Infotainment Columbus, Amundsen)
» sidan 153
Meny Bilder » sidan 150
Ljudinställningar » sidan 130
Meny Klimatreglering » sidan 114
Infotainment-inställningar » sidan 130
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Huvudskärm "HOME"

Gäller för Infotainment Columbus.

Bild 174 
Huvudskärm HOME

› Tryck på sensorfältet   för att visa.

Huvudskärmen "HOME" innehåller tre fönster.

I vänster fönster » bild 174 visas alltid en navigationskarta När du trycker på
bildskärmen inom detta fönster visas huvudmenyn Navigation.

Innehållet i höger fönster kan variera. Håll funktionsknappen A  intryckt för att
visas en lista med valbara menyer.

Tryck på funktionsknappen A  eller tryck två gånger på skärmen med fingret
inom respektive fönster för att visa tillhörande huvudmeny.

Om det finns fler sidor i fönstret visas tillhörande symboler i området B . Ge-
nom att föra fingret över bildskärmen inom respektive fönster kan du visa fler
sidor.

Konfigurationsassistent

Konfigurationsassistenten visas automatiskt om det efter att infotainment-
systemet slagits på finns minst två ej inställda menypunkter eller när ett nytt
användarkonto för personalisering har valts.

› För manuell visning i Infotainment Columbus, Amundsen, Bolero, tryck på
sensorfältet   och därefter funktionsknappen  → Konfigurationsassistent.

› För manuell visning i Infotainment Swing ska du trycka på knappen  , och
därefter på funktionsknappen Konfigurationsassistent.

Konfigurationsassistenten gör det möjligt att ställa in följande menypunkter
efter varandra:

Beteckning av användarkontot för personalisering» sidan 57
Tid- och datumformat
Lagring av radiostationer med den för tillfället starkaste mottagningssig-
nalen
Parkoppling och anslutning av en telefon med infotainment
Hemadress (gäller för infotainment Columbus, Amundsen)
Inställning av onlinetjänsterna "ŠKODA Connect"

Den inställda menypunkten är försedd med symbolen .

Manövrera infotainmentsystemet med hjälp av en applikation i en
extern enhet

Vissa funktioner i infotainmentsystemet kan manövreras med hjälp av en appli-
kation i en extern enhet som stöds.

För att applikationen ska fungera i full omfattning, måste dataöverföringen för
externa enheter vara aktiverad och manövrering av infotainmentsystemet via
applikationen ev. vara tillåten.

Gäller för Infotainment Columbus, Amundsen, Bolero
› Aktivera dataöverföring i infotainmentsystemet. Tryck på sensorfältet 

och därefter på funktionsknappen  → Dataöverföring mobila enheter → Aktivera
dataöverföring för ŠKODA-appar.

› Aktivera manövrering av infotainmentsystemet med applikationen. Tryck på
sensorfältet   och därefter på funktionsknappen  → Dataöverföring mobila
enheter → Manövrering via appar: → Tryck på Bekräfta/Tillåt.

› Anslut infotainmentsystemet med en extern enhet via WLAN » sidan 167.
› I den externa enheten ska du starta en applikation för manövrering av info-

tainmentsystemet (t.ex. ŠKODA Media Command).

Gäller för Infotainment Swing
› Aktivera dataöverföring i infotainmentsystemet. Tryck på knappen   och

därefter på funktionsknappen Aktivera dataöverföring för ŠKODA-appar.

Observera
I applikationen ingår en beskrivning av hur infotainmentsystemet manövreras
med hjälp av ŠKODA Media Command.
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Röststyrning

Introduktion till ämnet

Gäller för Infotainment Columbus, Amundsen, Bolero.

Menyerna Navigation, Telefon, Radio och Media kan manövreras med hjälp av
röstkommandon.

Både förare och passagerare kan använda röststyrning.

Funktionsvillkor för röststyrning
Infotainmentsystemet är tillslaget.
Det förs inget telefonsamtal med en telefon som är ansluten till infotain-
mentsystemet.
Parkeringshjälpen är inte aktiverad.

Villkor för att röstkommandon ska kunna uppfattas optimalt
▶ Röstkommandon ska endast avges när symbolen  visas på infotainment-

displayen och inmatningssignalen har avtagit helt.
▶ Tala med normal röststyrka utan betoning och långa pauser.
▶ Undvik dåligt uttal.
▶ Stäng dörrar och fönster för att undvika störande påverkan från omgivningen

som försämrar röststyrningsfunktionen.
▶ Vid högre hastigheter rekommenderar vi att man talar högre, så att det för-

höjda ljudet från omgivningen inte stör röstkommandona.
▶ När man ger röstkommandona ska man begränsa ljuden i fordonet (t.ex. pas-

sagerare som talar samtidigt).

VARNING
Slå alltid numret till larmcentralen för hand. I stressiga situationer är det
inte säkert att systemet kan tolka dina röstkommandon. Eventuellt kan det
inte upprättas någon anslutning till telefonen eller så kan anslutningen ta
för lång tid.

VIKTIGT
■ Meddelanden genereras av infotainmentsystemet. Det går inte alltid att ga-
rantera att meddelanden (t.ex. namn på gator och orter) är fullt förståeliga.
■ Röststyrningen kan inte användas på vissa av infotainmentsystemets språk.
Systemet ger information om detta på bildskärmen när systemspråket har
ställts in.







Observera
När man ger röstkommandon kan inga navigerings- eller trafikmeddelanden
spelas upp.

Slå till/från röststyrning

Bild 175 
Röststyrning: Huvudmeny

Tillslagning
› Tryck på knappen  på multifunktionsratten eller sensorfältet   i infotain-

mentsystemet (gäller inte för Infotainment Columbus).

Huvudmenyn visas » bild 175.

Frånslagning
› Tryck två gånger på knappen  på multifunktionsratten eller två gånger på

sensorfältet   i infotainmentsystemet (gäller inte för Infotainment Colum-
bus).

› eller: Ge röstkommandot "Avsluta röststyrning".

Användningsprincip

Bild 176 
Exempel av bildskärmsvisningen

I huvudmenyn för röststyrningen» bild 175 på sidan 127 finns grundläggande
röstkommandon till de enskilda menyerna. 
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Fler röstkommandon visas när man trycker på respektive funktionsknapp eller
avger respektive kommando (t.ex. navigation). På displayen visas följande
» bild 176.

Beroende på sammanhanget:

▶  Systemet väntar på ett röstkommando.

▶  Systemet identifierar ett röstkommando

▶  Systemet spelar upp ett meddelande

▶  Röstkommandoinmatningen stoppades

Tillgängliga poster i lista
Möjliga röstkommandon
Visning av fler röstkommandon

Kommandon som kan anges via röststyrning visas inom "citationstecken".

Observera
Beroende på utrustning kan symbolerna för röststyrning A  » bild 176 även vi-
sas på kombiinstrumentets display.

Röstkommandon

Mata in röstkommando
Röstkommandon ska endast avges när symbolen  visas på infotainment-
displayen och inmatningssignalen har avtagit helt. Inmatningssignalen kan
slås till eller från. Tryck på sensorfältet   och därefter på funktionsknappen
 → Röststyrning.

Man behöver inte invänta slutet av meddelandet så länge som systemet spelar
upp det. Infotainmentmeddelandet kan avslutas med sensorfältet   (gäller
inte för Infotainment Columbus) eller med knappen  på multifunktionsratten.
Därefter kan man ange ett röstkommando. Detta påskyndar röststyrningen av-
sevärt.

Stoppa röstkommando
Detta innebär att man har mer tid på sig att ge ett röstkommando (t.ex. i listan
över hittade kontakter).

Inmatningen av röstkommandon kan stoppas genom att man för fingret upp
eller ned över bildskärmen eller vrider på reglaget  (gäller inte för infotain-
ment Columbus)

A

B

C



När processen stoppas växlar symbolen från  till .

Återställa röskommando
Inmatningen av röstkommando kan återställas på ett av följande sätt:
▶ Tryck på funktionsknappen .
▶ Tryck på sensorfältet   i infotainmentsystemet (gäller inte för Infotain-

ment Columbus).
▶ Tryck på knappen  på multifunktionsratten.

Ett röstkommando kan inte uppfattas
Om systemet inte uppfattar ett röstkommando tre gånger på rad stoppas
röststyrningen.

Korrigera ett röstkommando
Ett röstkommando kan korrigeras, ändras eller matas in på nytt genom att man
trycker på sensorfältet   (gäller inte för Infotainment Columbus) eller knap-
pen  på multifunktionsratten. Detta kan dock endast ske så länge som sym-
bolen  visas på bildskärmen.

Man behöver alltså inte vänta tills dess att systemet känner igen röstkomman-
dot.

Röstkommandon som kan användas under röststyrningen
Röstkommando Funktion

"Tillbaka" Återgå till den föregående menyn

"Hjälp" Spela upp och visa möjliga röstkommandon

Röstkommandon som kan användas när man bläddrar bland poster i en lista
Röstkommando Funktion

"Nästa sida"

Bläddra i meny/lista/katalog
"Föregående sida"

"Första sidan"

"Sista sidan"

Tilläggsinformation

Navigation – gäller för infotainment Columbus
Om det språk som är inställt på systemet stämmer överens med det land som
är inställt vid inmatningen av ett mål, kan måladressen anges i ett steg. 
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Man kan avge kommandot "navigera" och därefter genast orten, gatan och
husnumret (såvida denna information ingår i navigationsuppgifterna), special-
målet (POI) eller en kontakt med en tidigare sparad adress.

Navigation – gäller för infotainment Amundsen
För att kunna mata in ett mål ska du först "ange adressen" som röstkomman-
do och därefter följa systemets anvisningar.

Det går inte att ange målet som röstkommando om målet befinner sig i ett
land på vars språk röststyrningsfunktionen inte kan användas.

Sökning efter specialmål online – gäller för infotainment Columbus,
Amundsen
När onlinetjänsterna "Infotainment Online" » sidan 18 är aktiva kan sökning ef-
ter specialmål även ske online genom att man ger röstkommandot "sök spe-
cialmål online".

Radio
För att kunna välja en radiostation med hjälp av röstkommandon måste statio-
nen sparas i listan över tillgängliga stationer » sidan 142 eller i minneslistan
» sidan 142

Uppdatering av programvaran i infotainment

Bild 177 
Tillgängliga programvaruuppda-
teringar på ŠKODAs webbplats

Genom att uppdatera programvaran ser man till att systemet fungerar opti-
malt (t.ex. kompatibilitet med nya telefoner).

Information om tillgängliga programversioner för systemet hittar du på
ŠKODAs webbplats. Skanna QR-koden » bild 177 eller mata in följande adress i
din webbläsare:

http://go.skoda.eu/updateportal

Gäller för Infotainment Columbus, Amundsen, Bolero
▶ För att fastställa programversionen ska du trycka på sensorfältet  , och

därefter på funktionsknappen  → Systeminformation.
▶ För att starta programuppdateringen ska du trycka på sensorfältet  , och

därefter på funktionsknappen  → Systeminformation → Uppdatera programvara.

Gäller för Infotainment Swing
▶ För att fastställa programversionen ska du trycka på knappen  , och där-

efter på funktionsknappen Systeminformation.
▶ För att starta programuppdateringen ska du trycka på knappen  , och

därefter på funktionsknappen Systeminformation → Uppdatera programvara.
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Infotainmentinställningar - Columbus, Amundsen, Bolero

Systeminställningar i infotainment

Ljudinställningar

› Tryck på sensorfältet   och därefter på funktionsknappen .

■ Volym - Volyminställning
■ Radiomeddelanden - Inställning av ljudvolymen för trafikradiomeddelanden

(TP)
■ Nav.meddelanden - Inställning av ljudvolymen för navigeringsmeddelanden

(gäller inte för Infotainment Bolero)
■ Röststyrning - Inställning av ljudvolymen för röstutmatning
■ Max. påslagningsvolym - Inställning av maximal ljudvolym när infotainmentsys-

temet slås på
■ Hastighetsberoende volymanpassning - Inställning av ljudvolymökning när fordo-

nets hastighet ökar
■ Bluetooth-audio: - Inställning av ljudvolymen på den enhet som är ansluten via

Bluetooth®-ljudprofilen
■ Låg - Låg ljudvolym
■ Medel - Medelhög ljudvolym
■ Hög volym - Hög ljudvolym

■ Sänkning entertainment (parkering) - Sänkning av ljudvolymen (t.ex. radiovolym)
när parkeringshjälpen är aktiverad

■ Sänkning entertainment (nav.meddelanden) - Sänkning av ljudvolymen (t.ex. radio-
volym) när ett navigationsmeddelande avges

■ Bas - mellanregister - diskant - Inställning av equalizern
■ Balans - fader - Inställning av ljudvolymförhållandet mellan vänster och höger,

fram och bak
■ CANTON Equalizer - Inställning av equalizern
■ Individual - Inställning av bas, mellanregister, diskant
■ Profil - Inställning av profilen (t.ex. Rock, Klassisk.)

■ CANTON-optimering - Inställning av rumsoptimering av ljudet
■ Alla områden - Optimerad inställning för hela passagerarutrymmet
■ Fram - Optimerad inställning för framstolarna
■ Förare - Optimerad inställning för föraren

■ CANTON Surround - Inställning av surroundnivån ("-9" stereo/"+9" full surround)
■ Subwoofer - Inställning av ljudstyrkan i basen

■ Ljud-fokus - Inställning av rumsoptimering av ljudbild
■ Alla områden - Optimerad inställning för hela passagerarutrymmet
■ Förare - Optimerad inställning för föraren

■ Pekskärmsljud - Till-/frånkoppling av ljudsignal när man rör på bildskärmen
■ Inga navigationsmeddelanden vid telefonsamtal - Till-/frånkoppling av navigations-

meddelanden vid telefonsamtal (gäller ej för Infotainment Bolero)

Bildskärmsinställningar

› Tryck på sensorfältet   och därefter på funktionsknappen  → Bildskärm.

■ Meny: - Inställning av visningen för infotainmentmenyn
■ Horisont. Visning - Horisontell visning » bild 173 på sidan 125
■ Rastervisning - rastervisning » bild 172 på sidan 125

■ Bildskärm av (om 10 s) - Aktivering/avaktivering av automatisk frånslagning av
bildskärmen

■ Visa klocka om skärmen är av - Visning av tid och datum när bildskärmen är fråns-
lagen

■ Ljusstyrka: - Inställning av bildskärmens ljusstyrka
■ Pekskärmsljud - Till-/frånkoppling av ljudsignal när man rör på bildskärmen
■ Menyknappsljud - Till-/frånkoppling av ljudsignal när man trycker på en knapp

intill bildskärmen
■ Handgest - Aktivering/avaktivering av geststyrning med handrörelser ovanför

infotainmentbildskärmen (gäller för Infotainment Columbus)
■ Optisk handgest-feedback - Aktivering/avaktivering av animation när gest identi-

fieras (gäller för Infotainment Columbus)
■ Akustisk handgest-feedback - Aktivering/avaktivering av ljudsignal när gest iden-

tifieras (gäller för Infotainment Columbus)
■ Animation vid närhet - Till-/frånslagning av närhetssensorerna (när funktionen är

tillslagen visas den nedre raden med funktionsknappar när man närmar sig
bildskärmen med fingret i t.ex. huvudmenyn Navigation)

■ Visa klockan i standby-läget - Tid- och datumvisning på bildskärmen när tänd-
ningen är tillslagen och systemet frånslaget

Tids- och datuminställningar

› Tryck på sensorfältet   och därefter på funktionsknappen  → Tid och da-
tum.

■ Källa för tid: - Inställning av tidskällan: manuell/GPS (gäller för Infotainment Co-
lumbus, Amundsen)

■ Klocka: - Tidsinställningar 
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■ Sommartid - Aktivera/avaktivera sommartid
■ Automatisk sommartid - Aktivera/avaktivera automatisk inställning av sommar-

tid
■ Tidszon: - Val av tidszon
■ Tidsformat: - Inställning av tidsformat
■ Datum: - Datuminställningar
■ Datumformat: - Inställning av datumformat

Inställning av infotainmentspråk

› Tryck på sensorfältet   och därefter på funktionsknappen  → Språk / Lan-
guage.

› Välj ett infotainmentspråk.

När man väljer menyn visas för vissa språk funktionsknappen Kvinna resp. Man
med vilken man kan välja en röst för systemets röstmeddelanden.

Observera
■ Om man väljer ett språk som inte stöder röststyrning uppmärksammar sy-
stemet på detta med ett meddelande på bildskärmen.
■ Meddelanden genereras av infotainmentsystemet. Det går inte alltid att ga-
rantera att meddelanden (t.ex. namn på gator och orter) är fullt förståeliga.

Inställning av fler tangentbordsspråk

› Tryck på sensorfältet   och därefter på funktionsknappen  → Fler tangent-
bordsspråk.

I den här menyn kan man lägga till ett tangentbordsspråk för att kunna mata in
tecken på ett annat språk än det som är aktuellt inställt.

Inställning av enheter

› Tryck på sensorfältet   och därefter på funktionsknappen  → Enheter.

■ Avstånd: - Avståndsenheter
■ Hastighet: - Hastighetsenheter
■ Temperatur: - Temperaturenheter
■ Volym: - Volymenheter
■ Bränsleförbrukning: - Förbrukningsenheter
■ Förbrukning CNG: - CNG-förbrukningsenheter
■ Tryck: - Tryckenheter för däcktryck

Inställningar för dataöverföring

När dataöverföringen är aktiverad kan data överföras mellan infotainmentsys-
temet och en extern enhet eller så kan vissa funktioner i systemet manövreras
med hjälp av applikationerna på den externa enheten (t.ex. ŠKODA Media
Command).

› Tryck på sensorfältet   och därefter på funktionsknappen  → Dataöverför-
ing mobila enheter.

■ Aktivera dataöverföring för ŠKODA-appar - Till-/frånslagning av dataöverföringen
■ Manövrering via appar: - Inställning av manövrering av systemet via applikationer

på den externa enheten (gäller för Infotainment Columbus, Amundsen)
■ Avaktivera - Systemet kan inte manövreras via en extern enhet
■ Bekräfta - Infotainmentsystemet kan manövreras efter bekräftelse
■ Tillåt - Infotainmentsystemet kan manövreras utan bekräftelse

Inställning av röststyrningen

› Tryck på sensorfältet   och därefter på funktionsknappen  → Röststyrning.

■ Exempelkommandon (infotainmentsystem) - Slå till/från visning av menyn med röst-
kommandon i infotainmentdisplayen vid aktivering av röststyrning

■ Exempelkommandon (kombiinstrument) - Slå till/från visning av menyn med röst-
kommandon i kombiinstrumentets display vid aktivering av röststyrning

■ Startsignal röststyrning - Slå till/från ljudsignal vid aktivering av röststyrning
■ Slutsignal röststyrning - Slå till/från ljudsignal vid avaktivering av röststyrning
■ Inmatningssignal i taldialog - Slå till/från ljudsignal för inmatning av röstkomman-

don
■ Slutsignal i taldialog - Slå till/från ljudsignal efter inmatning av röstkommandon

Säker borttagning av extern enhet

› Tryck på sensorfältet   och därefter på funktionsknappen  → Säker bort-
tagning: och välj den externa enhet som du vill ta bort.

Återställ till fabriksinställningar

› Tryck på sensorfältet   och därefter på funktionsknappen  → Fabriksinställ-
ningar.

I den här menyn kan alla eller endast utvalda inställningar återställas.
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Bluetooth®-inställningar

› Tryck på sensorfältet   och därefter på funktionsknappen  → Bluetooth.

■ Bluetooth - Aktivera/avaktivera Bluetooth®-funktionen
■ Synlighet: - Aktivera/avaktivera Bluetooth®-enhetens synlighet för andra Blue-

tooth®-enheter
■ Namn: - Ändra namn på Bluetooth®-enheten
■ Kopplade apparater - Visa en lista över kopplade Bluetooth®-apparater
■ Söka apparater - Sök efter tillgängliga Bluetooth®-apparater
■ Bluetooth-audio (A2DP/AVRCP) - Slå till/från alternativet för anslutning av en

Bluetooth®-ljudenhet (t.ex. MP3-spelare, surfplatta, o.dyl.).

WLAN-inställningar

Gäller för Infotainment Columbus, Amundsen.

› Tryck på sensorfältet   och därefter på funktionsknappen  → WLAN.

■ WLAN - Lista över hotspots hos de externa enheterna
■ WLAN - Slå till/från WLAN-funktionen på systemet
■ WPS-snabbanslutning (WPS-knapp) - Upprätta en säker anslutning till hotspoten

på den externa enheten via WPS (gäller för Infotainment Amundsen)
■ Manuella inställningar - Ställ in parametrarna för sökning och anslutning av den

externa enhetens hotspot
■ Nätverksnamn - Mata in hotspotnamnet
■ Nätverkskod - Inställning av lösenordet för inloggning
■ Säkerhetsnivå: - Inställning av aktuellt skydd (WPA2 alltid inställt)
■ Anslut - Upprätta anslutning

■ Sök - Sök/återställ listan över tillgängliga hotspots
■ Mobil hotspot - Ställ in infotainmenthotspots (i funktionsknappen visas symbo-

len  med antalet anslutna externa enheter)
■ Mobil hotspot - Aktivera/avaktivera infotainmenthotspot
■ WPS-snabbanslutning (WPS-knapp) - Upprätta en säker anslutning till infotain-

mentsystemets hotspot via WPS (gäller för Infotainment Amundsen)
■ Inställningar hotspot (WLAN) - Ställ in parametrarna för sökning och anslutning

av infotainmentsystemets hotspot
■ Säkerhetsnivå: - Inställning av aktuellt skydd (WPA2 alltid inställt)
■ Nätverkskod - Inmatning av lösenordet för inloggning
■ SSID: ... - Namn på infotainmentsystemets hotspot

■ Skicka inte nätverksnamnet (SSID) - Slå till/från synligheten för infotainment-
systemets hotspot

■ Spara - Spara de inställda parametrarna för infotainmentsystemets hots-
pot

Nätverksinställningar

Gäller för Infotainment Columbus med SIM-kortet i den externa modulen samt
för Infotainment Amundsen med ansluten CarStick-enhet.

› Tryck på sensorfältet   och därefter på funktionsknappen  → Nätverk.

■ Inställningar nätverk - Inställningar för dataanslutning från tillhörande telefono-
peratör (APN-inställningar)
■ Namn på åtkomstpunkten: ... - Inställning av åtkomstpunktens namn
■ Användarnamn: ... - Inställning av användarnamnet
■ Lösenord: ... - Inställning av lösenord
■ Autentisering: - Inställning av överföringstyp
■ Normal - Utan kontroll
■ Säker - Kontroll krävs

■ Återställ accesspunkt (APN) - Radera parametrarna för nätverksinställningen
■ Spara - Spara parametrarna för nätverksinställningen

■ Nätoperatör: ... - Val av nätoperatör (menypunkten är synlig endast när SIM-kor-
tet sitter i den externa modulen eller i CarStick-enheten)

■ Data-roaming - Slå till/från användning av dataroaming
■ Detaljer för aktuell anslutning - Visning av information om nedladdade data (med

funktionsknappen Återställ raderas informationen)
■ Dataanslutning: - Inställning för användningen av dataanslutningen (interne-

tuppkoppling) i SIM-kortet i den externa modulen eller i CarStick-enheten
■ Av - Dataanslutningen kan inte användas
■ Fråga - Dataanslutningen kan användas, men måste först bekräftas
■ På - Dataanslutningen kan alltid användas

Inställningar för onlinetjänsterna ŠKODA Connect

› Tryck på sensorfältet   och därefter på funktionsknappen  → ŠKODA Con-
nect (onlinetjänster).

■ Administrera tjänster - Information om licenser för onlinetjänsterna, samt möjlig-
het att aktivera eller avaktivera tjänsterna

■ Registrering - Inmatning av lösenordet för aktivering av onlinetjänsterna (häm-
tas i användarprofilen på ŠKODA Connect-portalen).
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Systeminformation

› Tryck på sensorfältet   och därefter på funktionsknappen  → Systeminfor-
mation.

Tillgängliga uppgifter visas, till exempel om hård- och mjukvara för infotain-
ment, version på Bluetooth®, version på navigationsdatabas eller liknande.

› För att uppdatera infotainmentsystemets programvara, version av Blue-
tooth® eller liknande, ska du trycka på funktionsknappen Uppdatera programvara.

› För att uppdatera navigationsdatabasen och de kategorier av specialmål som
skapats i användarprofilen på ŠKODA Connect-portalen ska du trycka på
funktionsknappen Online-uppdatering.

Information om tillgängliga uppdateringar för programvara finns hos en
ŠKODA-partner eller på följande ŠKODA-webbplats:

http://go.skoda.eu/updateportal

Inställningar i menyn Radio

Inställningar för alla radiofrekvenser

› Tryck i huvudmenyn Radio på funktionsknappen .

■ Ljudbild - Ljudinställningar
■ Scan - Automatisk uppspelning av alla tillgängliga stationer inom det aktuella

frekvensområdet
■ Pilknappar: - Inställning av funktionen för funktionsknappar  
■ Minneslista - Växla mellan stationer som lagrats på stationsknappana
■ Stationslista - Växla mellan alla tillgängliga stationer inom det valda frekvens-

området
■ Trafikinformation (TP) - Slå till/från mottagning av TP-trafikinformation
■ Radera minnet - Radera de sparade stationerna
■ Stationslogotyper - Manuell hantering av stationsloggor
■ Radiotext - Aktivera/avaktivera radiotextvisning (FM och DAB)
■ Extra inställningar - Extra inställningar som varierar beroende på valt frekvens-

område (FM och DAB)

Extra inställningar (FM)

› Välj FM-bandet i huvudmenyn Radio och tryck på funktionsknappen  → Extra
inställningar.

■ Automatisk lagring av stationslogotyper - Stationens logga sparas automatiskt
■ Region för stationslogga: - inställning av stationsloggans region
■ Automatiskt frekvensbyte (AF) - Slå till eller från alternativ frekvenssökning för

aktuellt inställd station
■ Radiodatasystem (RDS) - Aktivera/avaktivera RDS-funktionen (mottagning av

extrainformation från stationen)
■ RDS regional: - Aktivera/avaktivera automatisk följning av regionala stationer
■ Fast - Den valda regionala stationen behålls. Vid signalförlust ska en annan

station ställas in manuellt.
■ Automatisk - Den station som för närvarande har bästa mottagning ställs in

automatiskt. Om mottagningen är dålig ställs automatiskt en annan till-
gänglig station in av infotainmentsystemet.

Extra inställningar (DAB)

› Välj DAB-bandet i huvudmenyn Radio och tryck på funktionsknappen  → Ex-
tra inställningar.

■ Automatisk lagring av stationslogotyper - Stationens logga sparas automatiskt
■ DAB-trafikmeddelanden - Slå till/från DAB-trafikmeddelanden
■ Andra DAB-meddelanden - Aktivera/avaktivera andra meddelanden (t.ex. varning-

ar, regionalt väder, sportnyheter, ekonominyheter)
■ DAB -> DAB programspårning - Slå till/från automatisk DAB-stationsspårning på

en annan frekvens eller i andra stationsgrupper
■ Automatisk växling DAB - FM - Slå till/från automatisk växling från DAB till FM-

frekvensområdet vid DAB-signalförlust
■ Växla till liknande station - Slå till/från automatisk växling till en annan station

med liknande innehåll när mottagningen är dålig (gäller för Infotainment Co-
lumbus)

■ L-band - Slå till/från L-bandets tillgänglighet

Automatisk växling från DAB till FM
Vid dålig DAB-mottagning försöker infotainmentsystemet hitta en FM-station.

När stationen tas emot via FM-området visas () efter stationsnamnet. När
motsvarande DAB-station åter kan tas emot, sker automatisk växling från FM
till DAB.

Om en DAB-station med dålig mottagning inte kan hittas inom FM-frekvens-
området heller, slås infotainmentsystemets ljud från. 
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L-band
DAB-sändningarna finns på olika frekvenser i olika länder. I vissa länder är DAB-
sändningarna endast tillgängliga i det s.k. L-bandet.

Om det inte finns någon DAB-mottagning i L-bandet i landet i fråga är det
bättre att slå från L-bandet. Detta påskyndar stationssökningen.

Inställningar i menyn Media

› I huvudmenyn Media ska du trycka på funktionsknappen .

■ Ljudbild - Ljudinställningar
■ Förvalta jukeboxen - Hantering (inspelning/radering) av filer som stöds (au-

dio/video) i infotainmentsystemets interna minne (gäller för Infotainment
Columbus)

■ Mix/repeat inkl. undermapp - Till-/frånslagning av låtuppspelning inklusive under-
mappar

■ Bluetooth - Inställningar för Bluetooth®-funktion
■ WLAN - WLAN-inställningar (gäller för Infotainment Columbus, Amundsen)
■ Inställningar video (DVD) - Inställning av parametrarna för DVD-video (gäller för

Infotainment Columbus)
■ Säker borttagning: - Säker borttagning av extern enhet
■ Trafikinformation (TP) - Aktivera/avaktivera mottagning av trafikinformation

Inställningar i menyn Bilder

› I huvudmenyn Bilder ska du trycka på funktionsknappen .

■ Bildvisning: - Inställning av bildvisning
■ Ljudlös - Visning av maximal bildstorlek med bibehållet storleksförhållande
■ Automatisk - Helskärmsvisning

■ Visningstid: - Inställning av visningstid i bildspel
■ Upprepa slideshowen - Till-/frånslagning av upprepning av bildspel

Inställningar i menyn Video-DVD

Gäller för Infotainment Columbus.

› I huvudmenyn Video-DVD ska du trycka på funktionsknappen .

Beroende på ilagd DVD-skiva visas vissa av följande menypunkter:

■ Format: - Inställning av sidoförhållandet för bildskärmsvisningen
■ Ljudkanal: - Val av ljudkanal

■ Undertext: - Val av undertext
■ Ange/ändra PIN för barnsäkring - Hantering av PIN-koder för barnlås
■ Barnsäkring: - Inställningar för barnlås

Inställningar i menyn Telefon

› I huvudmenyn Telefon ska du trycka på funktionsknappen .

■ Handsfree - Koppla om ett samtal till telefonen/tillbaka till infotainmentsyste-
met (menypunkten visas under ett samtal)

■ Välj mobiltelefon - Sök efter tillgängliga telefoner/lista över anslutna telefo-
ner/val av telefon

■ Bluetooth - Bluetooth®-inställningar » sidan 132
■ Användarprofil - Inställningar för användarprofilen
■ Hantera favoriter - Inställning av funktionsknapparna för favoritkontakter
■ Röstbrevlådenummer: - Inmatning av telefonnummer till röstbrevlåda
■ Nätval - Val av telefonoperatör för SIM-kortet i den externa modulen (gäller

för Infotainment Columbus med SIM-fack i den externa modulen)
■ Prioritering: - Val av prioritet gällande telefonoperatör för SIM-kortet i den

externa modulen (gäller för Infotainment Columbus med SIM-fack i den ex-
terna modulen)
■ Automatisk - Beroende på telefonoperatör
■ Telefonsamtal - Telefonsamtal prioriteras
■ Dataöverföring - Dataanslutning prioriteras

■ Sortera enligt: - Sortering av telefonkontaktlistan
■ Efternamn - Sortering efter kontaktens efternamn
■ Förnamn - Sortering efter kontaktens förnamn

■ Profilnamn: - Ändring av profilnamnet för SIM-kortet i den externa modulen
(gäller för Infotainment Columbus med SIM-fack i den externa modulen)

■ Importera kontakter: - Importera telefonkontakter
■ Välj apparatkontakter - Öppna menyn med kopplade telefoner (gäller för Info-

tainment Columbus med SIM-fack i den externa modulen - såvida SIM-kor-
tet i den externa modulen är isatt)

■ Välj ringsignal - Välj ringsignal (beroende på ansluten telefon)
■ Glöm glöm inte mobiltelefonen - Slå till/från funktionen som varnar så att man

inte glömmer telefonen i fordonet (om telefonen var ansluten till infotain-
mentsystemet)

■ Visa bilder för kontakter - Slå till/från visning av de bilder som är tilldelade kon-
takterna

■ Konferens - Slå till/från funktionen för konferenssamtal 
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■ Samtalsinställningar - Inställning av telefonfunktionerna för SIM-kortet i den ex-
terna modulen under ett samtal (gäller för Infotainment Columbus med SIM-
fack i den externa modulen)
■ Samtal väntar: - Slå till/från visningen av alternativet för mottagning av ett in-

kommande samtal under ett annat samtal, fastställande av den aktuella in-
ställningen för vidarekoppling
■ På - Slå på visningen
■ Av - Stäng av visningen
■ Fråga efter status - Kontrollera inställningen av SIM-kortsfunktionen

■ Skicka eget nummer: - Inställning av visningen av det egna numret för mott-
agaren
■ På - Slå på visningen
■ Av - Stäng av visningen
■ Nätverksberoende - Visning beroende på telefonoperatör
■ Fråga efter status - Kontrollera inställningen av SIM-kortsfunktionen

■ Radera samtal - Radera den valda samtalstyp som skett genom SIM-kortet i
den externa modulen eller genom en telefon som anslutits med infotain-
mentsystemet via Bluetooth®-profilen rSAP (gäller för infotainment Colum-
bus med SIM-fack i den externa modulen)
■ Alla områden - Radera alla samtal
■ Missade samtal - Radera missade samtal
■ !Slagna nummer - Radera utgående samtal
■ Mottagn. - Radera mottagna samtal

■ Inställningar SMS - Inställning av textmeddelanden på SIM-kortet i den externa
modulen eller i en telefon som anslutits med infotainmentsystemet via Blue-
tooth®-profilen rSAP (gäller för Infotainment Columbus med SIM-fack i den
externa modulen)
■ Standardkonto - Inställning för användningen av textmeddelanden (syns en-

dast när SIM-kortet bara används för datatjänster, och en telefon som stö-
der Bluetooth®-profilen MAP samtidigt är ansluten med infotainmentsyste-
met)
■ Ingen standard - Utan prioritet (SIM-kort eller ansluten telefon måste väljas)
■ SIM - Lista över textmeddelanden på SIM-kortet
■ MAP - Lista över textmeddelanden på ansluten telefon

■ Servicecenternummer: - Inställning av numret för telefonoperatörens sms-
tjänster

■ Spara skickade SMS - Slå till/från lagring av sms på SIM-kortet
■ Giltighetstid: - Inställning av den tid då telefonoperatören ska försöka överfö-

ra ett textmeddelande (t.ex. när mottagaren inte kan nås, när infotainment-
systemet är frånslaget)

■ Radera SMS - Radera lagrade textmeddelanden på SIM-kortet
■ Alla - Radera alla textmeddelanden
■ Inkorg - Radera inkommande textmeddelanden
■ Utkorg - Radera utgående textmeddelanden
■ Skickat - Radera skickade textmeddelanden

■ Telefongränssnitt ""Business"" - Slå till/från telefonfunktionen i den externa mo-
dulen (gäller för Infotainment Columbus med SIM-fack i den externa modu-
len)

■ Använd SIM-kortet endast för dataanslutning - Tillslagning - Aktivering av datatjäns-
ter/Frånslagning - Aktivering av data- och telefontjänster på SIM-kortet i
den externa modulen (gäller för Infotainment Columbus med SIM-fack i den
externa modulen)

■ Nätverk - Inställning av telefonoperatörens nätverk i SIM-kortet i den externa
modulen eller i en telefon som är ansluten via Bluetooth®-profilen rSAP (gäl-
ler för Infotainment Columbus med SIM-fack i den externa modulen)/i SIM-
kortet i CarStick-enheten (gäller för Infotainment Amundsen) » sidan 132

■ Inställningar PIN-kod - Inställningar för pinkoden till SIM-kortet i den externa
modulen (gäller för Infotainment Columbus med SIM-fack i den externa mo-
dulen)
■ Automatisk PIN-kod - Slå till/från lagring av pinkoden på SIM-kortet
■ Ändra PIN-kod - Ändra pinkoden på SIM-kortet
■ Lägga till PIN 2 - Mata in SIM-kortets andra pinkod (när funktionen Automatisk

PIN-kod är aktiverad resp. om SIM-kortet stöder dataanslutning via en annan
telefonoperatör)

■ Vidarekoppla samtal - Inställning för vidarekoppling av inkommande samtal (gäl-
ler för Infotainment Columbus med SIM-fack i den externa modulen)
■ Alla samtal - Vidarekoppling av alla inkommande samtal
■ Vid upptaget - Vidarekoppling av inkommande samtal under en telefonsamtal
■ Kan inte nås - Vidarekoppling av inkommande samtal om fordonet befinner

sig utanför telefonsignalens räckvidd
■ När ingen svarar - Vidarekoppling av inkommande samtal när det inkommande

samtalet inte tas emot

Inställningar i menyn SmartLink+

› Tryck i huvudmenyn SmartLink på funktionsknappen . 
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■ Aktivera dataöverföring för ŠKODA-appar - Slå till/från dataöverföringen för
ŠKODA-appar

■ MirrorLink® - Inställningar för systemet MirrorLink®

■ Tillåt visning av MirrorLink®-anvisningar - Slå till/från visningen av meddelanden
för MirrorLink®-applikationer på infotainmentdisplayen

Inställningar i menyn Navigation

Färdvägsalternativ

› I huvudmenyn Navigation ska du trycka på funktionsknappen  → Färdvägsal-
ternativ.

■ Föreslå 3 alternativa färdvägar - slå till/från menyn för alternativa färdvägar (eko-
nomisk, snabb, kort)

■ Färdväg: - inställning av föredragen färdväg
■ Mest använda - visa/dölj menyn med de vanligaste sträckorna i splitscreen
■ Dynamisk färdväg - Aktivera/avaktivera den dynamiska färdvägsberäkningen

med användning av TMC-trafikmeddelanden eller trafikmeddelanden online
■ Undvik motorvägar - slå/till från undvikande av motorvägar vid beräkning av

färdvägen
■ Undvik färjor och biltåg - slå/till från undvikande av färjor och biltåg vid beräk-

ning av färdvägen
■ Undvik betalvägar - slå/till från undvikande av avgiftsbelagda vägar vid beräk-

ning av färdvägen
■ Undvik tunnlar - Aktivera/avaktivera undvikande av tunnlar vid beräkning av

färdvägen
■ Undvik vägar med betalmärke - slå/till från undvikande av vägar där betalmärke

krävs vid beräkning av färdvägen
■ Visa tillgängliga betalmärken - välj de länder för vilka ett giltigt betalmärke finns

(vägar där betalmärke krävs används för ruttberäkningen)
■ Ta hänsyn till släpvagn - slå/till från beaktandet av släpvagn vid beräkning av

färdvägen » sidan 188

Karta

› I huvudmenyn Navigation ska du trycka på funktionsknappen  → Karta.

■ Visa vägmärken - slå till/från visning av vägmärken
■ Rekommenderat körfält - slå till/från visning av rekommenderat körfält
■ Visa favoriter - slå till/från visning av favoriter

■ Visa specialmål - slå till/från visning av specialmål
■ Välj kategorier för specialmål - välj kategorier för visade specialmål
■ Visa märkeslogotyper för specialmål - slå till/från tillgängliga företagslogotyper

vid de visade specialmålen
■ Kartvy i kombi: - Inställningar av kartvisning i digitalt kombiinstrument (gäller

för bilar med infotainment Columbus och digitalt kombiinstrument)
■ 2D norr - tvådimensionell kartvisning, riktning mot norr - kartan roterar inte
■ 2D-visning - tvådimensionell kartvisning, inriktad med hänsyn till färdriktning-

en - kartan roterar
■ 3D-visning - tredimensionell kartvisning

■ Inställningar trafikflöde - inställning av visningen av ett trafikhinder som tagits
emot online från trafikinformationen
■ Visa obehindrad trafik - slå till/från visning av färdvägar med obehindrad trafik
■ Visa köer - slå till/från visning av färdvägar med tät trafik
■ Visa trafikstörningar (symboler på karta) - Aktivera/avaktivera visning av färdvä-

gar med trafikstörningar

Förvalta minne

› I huvudmenyn Navigation ska du trycka på funktionsknappen  → Förvalta min-
net.

■ Sortera kontakter: - Inställning av telefonbokens ordning
■ Efter efternamn - sortering efter kontaktens efternamn
■ Efter förnamn - sortering efter kontaktens förnamn

■ Definiera hemadress - ange hemadress
■ Radera mina specialmål - radera egna kategorier av specialmål (Personal POI)
■ Uppdatera mina specialmål (SD/USB) - importera/uppdatera egna kategorier av

specialmål (Personal POI)
■ Hämta mina specialmål (online) - importera/uppdatera de egna kategorierna av

specialmål som skapats i användarprofilen på ŠKODA Connect-portalen
■ Importera resmål (SD/USB) - importera resmål i vCard-format
■ Radera användardata - radera användardata (tryck på funktionsknappen Radera

och bekräfta raderingen)
■ Senaste resmål - radera listan över senaste resmål
■ Målminne - radera de sparade resmålen
■ Onlineresmål - radera de sparade onlineresmålen
■ Färdvägar - radera sparade färdvägar
■ Mina specialmål (Personal POI) - radera egna kategorier av specialmål
■ Historik orter - radera historik över de orter som redan matats in via en

adress 
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■ Hemadress - radera sparad hemadress
■ Flaggmål - radera flaggmålet
■ Vägpunkter - radera punkter i menyn Vägpunktsläge (gäller för Infotainment

Columbus)
■ Mest använda - radera de mest körda sträckorna

Navigationsmeddelanden

› I huvudmenyn Navigation ska du trycka på funktionsknappen  → Nav.medde-
landen.

■ Volym - Inställning av ljudvolym för navigationsmeddelanden
■ Sänkning entertainment (navigation) - Inställning av sänkning av ljudvolymen (t.ex.

radiovolym) när navigationsmeddelanden avges
■ Navigationsmeddelanden: - Inställning av typen av uppspelning för navigations-

meddelanden (gäller för Infotainment Columbus)
■ Utförliga - Alla navigationsmeddelanden
■ Kortfattade - Kortfattade navigationsmeddelanden
■ Endast v. trafikstörningar - Navigationsmeddelanden endast vid ändring av fär-

dvägen
■ Inga navigationsmeddelanden vid telefonsamtal - Slå till/från navigationsmeddelan-

den vid telefonsamtal
■ Anmärkning: "Mina specialmål" - Aktivera/avaktivera ljudsignal när ett eget mål

närmas (om detta stöds av det importerade egna målet)

Maxhastigheter

› I huvudmenyn Navigation ska du trycka på funktionsknappen  → Maxhastig-
heter.

Maxhastigheterna för det aktuella landet visas:

När funktionen Anmärkning: korsad landsgräns » sidan 137, Extra inställningar är ak-
tiverad visas landspecifika hastighetsbegränsningar när man kör över en lands-
gräns.

Tankningsalternativ

› I huvudmenyn Navigation ska du trycka på funktionsknappen  → Tankningsal-
ternativ.

■ Välj föredraget tankställe - välj föredragen bensinstationskedja (den valda bensin-
stationskedjan visas först på listan vid en sökning)

■ Tankvarning - slå till/från visning av ett varningsmeddelande med möjlighet att
söka efter närmaste tankställe om bränslemängden nått reservtanken

Versionsinformation

› I huvudmenyn Navigation ska du trycka på funktionsknappen  → Versionsin-
formation.

Det visas en lista över de länder, för vilka det finns navigationsdata, tillsam-
mans med den senaste uppdateringen.

Navigationsdata kan uppdateras med funktionsknappen Uppdatering (SD/USB)
resp. Uppdatering (online) (gäller för Infotainment Columbus).

Information om uppdatering av navigationsdata finns hos din ŠKODA-partner
eller på ŠKODAs webbplats:

http://go.skoda.eu/updateportal

Extra inställningar

› I huvudmenyn Navigation ska du trycka på funktionsknappen  → Extra inställ-
ningar.

■ Tidsangivelse: - val av tidsvisning i statusraden
■ - beräknad ankomsttid i målet
■ - beräknad körtid till målet

■ Statusrad: - val av typ av mål för vilken körsträckan och körtiden visas i status-
raden (detta fastställer även vilken typ av resmål som ska visas när man väljer
 →  på kartan)
■ - färdvägsmål
■ - nästa etappmål

■ Anmärkning: korsad landsgräns - slå till/från visningen av de landspecifika hastig-
hetsgränserna när landsgräns korsas

■ Demo-läge - slå till/från navigeringen i demoläge
■ Definiera demo-lägets startpunkt - mata in startpunkt för navigering i demoläge

genom inmatning av adress eller den aktuella fordonspositionen
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Inställningar i infotainmentsystemet - Swing

Systeminställningar i infotainment

Ljudinställningar

› Tryck på knappen   eller   och sedan på funktionsknappen Ljudbild.

■ Volym - Volyminställning
■ Max. påslagningsvolym - Inställning av maximal ljudvolym när infotainmentsys-

temet slås på
■ Meddelanden - Inställning av volymen för trafikradiomeddelanden (TP)
■ Hastighetsberoende volymanpassning - Ljudvolymen höjs i takt med att hastighe-

ten ökar
■ Sänkning entertainment - Sänkning av ljudvolymen (t.ex. radiovolym) när par-

keringshjälpen är aktiverad
■ Sänkning entertainment (Navigation) - Minska ljudvolymen (t.ex. radiovolymen)

vid navigeringsmeddelanden, vars källa är SmartLink-applikationen
■ Bluetooth-Audio: - Inställning av ljudvolymen på den enhet som är ansluten via

Bluetooth®-ljudprofilen
■ Balans - fader - Inställning av ljudvolymförhållandet mellan vänster och höger,

fram och bak
■ Bas - mellanregister - diskant - Inställning av equalizern
■ Pekskärmsljud - Till-/frånkoppling av ljudsignal när man rör på bildskärmen

Bildskärmsinställningar

› Tryck på knappen   och sedan på funktionsknappen Bildskärm.

■ Bildskärm av (om 10 s) - Aktivering/avaktivering av automatisk frånslagning av
bildskärmen

■ Visa klocka om skärmen är av - Visning av tid och datum när bildskärmen är fråns-
lagen

■ Ljusstyrka: - Inställning av bildskärmens ljusstyrka
■ Pekskärmsljud - Till-/frånkoppling av ljudsignal när man rör på bildskärmen
■ Visa klockan i standby-läget - Tid- och datumvisning på bildskärmen när tänd-

ningen är tillslagen och systemet frånslaget

Tids- och datuminställningar

› Tryck på knappen   och sedan på funktionsknappen Tid och datum.

■ Klocka: - Tidsinställningar
■ Tidsformat: - Inställning av tidsformat
■ Sommartid - Aktivera/avaktivera sommartid
■ Automatisk sommartid - Aktivera/avaktivera automatisk inställning av sommar-

tid
■ Datum: - Datuminställningar
■ Datumformat: - Inställning av datumformat

Inställning av infotainmentspråk

› Tryck på knappen   och sedan på funktionsknappen Språk / Language.
› Välj ett infotainmentspråk.

Inställning av fler tangentbordsspråk

› Tryck på knappen   och sedan på funktionsknappen Fler tangentbordsspråk.

I den här menyn kan man lägga till ett tangentbordsspråk för att kunna mata in
tecken på ett annat språk än det som är aktuellt inställt.

Inställning av enheter

› Tryck på knappen   och sedan på funktionsknappen Enheter.

■ Avstånd: - Avståndsenheter
■ Hastighet: - Hastighetsenheter
■ Temperatur: - Temperaturenheter
■ Volym: - Volymenheter
■ Bränsleförbrukning: - Bränsleförbrukningsenheter
■ Förbrukning CNG: - CNG-förbrukningsenheter
■ Tryck: - Tryckenheter för däcktryck

Aktivering/avaktivering av dataöverföring

När dataöverföringen är aktiv går det att överföra data mellan infotainment-
systemet och en ansluten extern enhet.

› Tryck på knappen   och därefter på funktionsknappen Aktivera dataöverför-
ing för ŠKODA-appar.
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Säker borttagning av extern datakälla

› Tryck på knappen   och därefter på funktionsknappen Säker borttagning och
välj den externa enhet som du vill ta bort.

Återställ till fabriksinställningar

› Tryck på knappen   och sedan på funktionsknappen Fabriksinställningar.

I den här menyn kan man återställa enskilda inställningar eller alla inställningar
samtidigt.

Bluetooth®-inställningar

› Tryck på knappen   och sedan på funktionsknappen Bluetooth.

■ Bluetooth - Aktivera/avaktivera Bluetooth®-funktionen
■ Synlighet: - Aktivera/avaktivera Bluetooth®-enhetens synlighet för andra Blue-

tooth®-enheter
■ Förnamn - Ändra namn på Bluetooth®-enheten
■ Kopplade apparater - Visa en lista över kopplade Bluetooth®-apparater
■ Söka apparater - Sök efter tillgängliga Bluetooth®-apparater
■ Bluetooth-audio (A2DP/AVRCP) - Slå till/från alternativet för anslutning av en

Bluetooth®-ljudenhet (t.ex. MP3-spelare, surfplatta, o.dyl.).

Inställningar för onlinetjänsterna ŠKODA Connect

› Tryck på knappen   och därefter på funktionsknappen ŠKODA Connect (onli-
netjänster).

■ Administrera tjänster - Information om licenser för onlinetjänsterna, samt möjlig-
het att aktivera eller avaktivera tjänsterna

■ Registrering - Inmatning av lösenordet för aktivering av onlinetjänsterna (häm-
tas i användarprofilen på ŠKODA Connect-portalen).

Systeminformation

› Tryck på knappen   och sedan på funktionsknappen Systeminformation.

Tillgängliga uppgifter visas, till exempel om hård- och mjukvara för infotain-
ment, version på Bluetooth® osv.

› För att uppdatera infotainmentsystemets programvara, version av Blue-
tooth® eller liknande, ska du trycka på funktionsknappen Uppdatera programvara.

Information om tillgängliga uppdateringar för programvara finns hos en
ŠKODA-partner eller på följande ŠKODA-webbplats:

http://go.skoda.eu/infotainment

Inställningar i menyn Radio

Inställningar för alla radiofrekvenser

› Tryck i huvudmenyn Radio på funktionsknappen .

■ Scan - Automatisk uppspelning av alla tillgängliga stationer inom det aktuella
frekvensområdet

■ Ljudbild - Ljudinställningar
■ Pilknappar: - Inställning av funktionen för funktionsknappar  
■ Minne - Växla mellan stationer som lagrats på stationsknappana
■ Stationer - Växla mellan alla tillgängliga stationer inom det valda frekvensom-

rådet
■ Trafikinformation (TP) - Aktivera/avaktivera mottagning av trafikinformation
■ Radiotext - Aktivera/avaktivera radiotextvisning (FM och DAB)
■ Stationslista: - Sorteringsmetoder för radiostationerna i stationslistan
■ Grupp - Gruppsortering efter sänt program
■ Alfabetisk - sortering i alfabetisk ordning efter stationsnamn

■ Stationslogotyper - Manuell hantering av stationsloggor
■ Radera minnet - Radera stationerna som lagrats under stationsknappar
■ Extra inställningar - Extra inställningar som varierar beroende på valt frekvens-

område (FM och DAB)

Extra inställningar (FM)

› Välj FM-bandet i huvudmenyn Radio och tryck på funktionsknappen  → Extra
inställningar.

■ RDS regional: - Aktivera/avaktivera automatisk följning av regionala stationer
■ Automatisk - Den station som för närvarande har bästa mottagning ställs in

automatiskt. Om mottagningen är dålig ställs automatiskt en annan till-
gänglig station in av infotainmentsystemet.

■ Fast - Den valda regionala stationen behålls. Vid signalförlust ska en annan
station ställas in manuellt.

■ Automatiskt frekvensbyte (AF) - Slå till eller från alternativ frekvenssökning för
aktuellt inställd station 
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■ Radio-datasystem (RDS) - Aktivera/avaktivera RDS-funktionen (mottagning av
extrainformation från stationen)

■ Stationslista: - Sorteringsmetoder för radiostationerna i stationslistan
■ Grupp - Gruppsortering efter sänt program
■ Alfabetisk - sortering i alfabetisk ordning efter stationsnamn

Extra inställningar (DAB)

› Välj DAB-bandet i huvudmenyn Radio och tryck på funktionsknappen  → Ex-
tra inställningar.

■ DAB-trafikmeddelanden - Aktivera/avaktivera DAB-meddelanden
■ Andra DAB-meddelanden - Aktivera/avaktivera andra meddelanden (t.ex. varning-

ar, regionalt väder, sportnyheter, ekonominyheter)
■ DAB - DAB programspårning - Aktivera/avaktivera automatisk DAB-stationsspår-

ning på en annan frekvens eller i andra stationsgrupper
■ Automatisk växling DAB - FM - till-/frånkoppling av automatisk växling från DAB

till FM-frekvensområdet vid DAB-signalförlust

DAB-programspårning
Om en DAB-station ingår i flera stationsgrupper och den aktuella stationsgrup-
pen inte är tillgänglig på någon annan frekvens, söks automatiskt efter samma
station i en annan stationsgrupp om mottagningen är dålig.

Automatisk växling från DAB till FM
Vid dålig DAB-mottagning försöker infotainmentsystemet hitta en FM-station.

När stationen tas emot via FM-området visas () efter stationsnamnet. När
motsvarande DAB-station åter kan tas emot, sker automatisk växling från FM
till DAB.

Om en DAB-station med dålig mottagning inte kan hittas inom FM-frekvens-
området heller, slås infotainmentsystemets ljud från.

Inställningar i menyn Media

› I huvudmenyn Media ska du trycka på funktionsknappen .

■ Ljudbild - Ljudinställningar
■ Mix/repeat inkl. undermapp - Till-/frånslagning av låtuppspelning inklusive under-

mappar
■ Bluetooth - Inställningar för Bluetooth®-funktion
■ Trafikinformation (TP) - Aktivera/avaktivera mottagning av trafikinformation
■ Säker borttagning - Säker borttagning av extern enhet

Inställningar i menyn Telefon

› I huvudmenyn Telefon ska du trycka på funktionsknappen .

■ Handsfree - Koppla om ett samtal till telefonen/tillbaka till infotainmentsyste-
met (menypunkten visas under ett samtal)

■ Välj mobiltelefon - Sök efter tillgängliga telefoner/lista över anslutna telefo-
ner/val av telefon
■ Sök - Sök efter tillgängliga telefoner

■ Bluetooth - Bluetooth®-inställningar » sidan 139
■ Användarprofil - Inställningar för användarprofilen
■ Hantera favoriter - Inställning av funktionsknapparna för favoritkontakter
■ Sortera enligt: - Sortering av telefonkontaktlistan
■ Efternamn - Sortering efter kontaktens efternamn
■ Förnamn - Sortering efter kontaktens förnamn

■ Imp. kontakter: - Import av telefonkontakter
■ Välj ringsignal - Välj ringsignal (beroende på ansluten telefon)

■ Glöm glöm inte mobiltelefonen - Slå till/från funktionen som varnar så att man inte
glömmer telefonen i fordonet (om telefonen var ansluten till infotainment-
systemet)

■ Parallella samt. - Aktivera/avaktivera möjligheten att föra två telefonsamtal
samtidigt

Inställningar i menyn SmartLink+

› Tryck i huvudmenyn SmartLink på funktionsknappen .

■ Aktivera dataöverföring för ŠKODA-appar - Slå till/från dataöverföringen för
ŠKODA-appar

■ MirrorLink® - Inställningar för systemet MirrorLink®

■ Automatisk anslutning via Bluetooth - Aktivera/avaktivera möjligheten att koppla
och ansluta den externa enheten med hjälp av Bluetooth®

■ Tillåt visning av MirrorLink®-anvisningar - Slå till/från visningen av meddelanden
för MirrorLink®-applikationer på infotainmentdisplayen
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Radio

Manövrering

Introduktion till ämnet

Beroende på fordonets utrustning och typen av infotainmentsystem kan analo-
ga radiosignaler i FM- och AM-frekvensbanden samt digitala radiosignaler DAB
tas emot.

VIKTIGT
■ På fordon med fönsterantenner ska rutorna inte förses med film eller metall-
belagda etiketter – det kan störa mottagningen av radiosignalen.
■ Parkeringshus, tunnlar, höga byggnader eller berg kan störa radiosignalen så
att mottagningen försvinner helt.

Huvudmeny

Bild 178 
Radio: Huvudmeny (DAB)

› Visning av huvudmenyn genom att trycka på sensorfältet/knappen  .
› eller: Tryck på sensorfältet   och därefter på funktionsknappen .

Huvudmeny » bild 178
Vald station (frekvens eller beteckning)
Radiotext (FM)/beteckning för gruppen (DAB)
Stationsknappar för favoritstationer
Val av frekvensområde (FM/AM/DAB)
Val av minnesgrupp för favoritstationer
Stationsbyte

Lisa över tillgängliga stationer
Manuell/halvautomatisk stationssökning

A

B

C

D

E

 




Radiotexter (DAB)/presentation av bilder (DAB)
Inställningar för menyn Radio » sidan 133 resp. » sidan 139

Informationssymboler i statusraden

Symbol Betydelse

 Trafikradiosignal är tillgänglig

  Trafikradiosignal är inte tillgänglig

 Signal inte tillgänglig (DAB)

Om ett genomgående byte av ett visat stationsnamn sker, är det möjligt att
låsa den aktuella texten genom en lång tryckning på bildskärmen i området för
stationsnamnet. För att visa hela stationsnamnet igen ska man trycka på nytt i
området kring stationsnamnet med ett finger.

Sök station och välj frekvens

Söka stationer
› Tryck i huvudmenyn Radio på funktionsknappen  eller .

Beroende på inställning  → Pilknappar: visas en tillgänglig station ur stationslis-
tan eller en på stationsknapparna sparad station i det aktuella frekvensområ-
det.

Välja frekvens
› För att visa värdet för den aktuellt valda frekvensen ska du i huvudmenyn

Radio trycka på funktionsknappen .
› För inställning av önskat frekvensvärde, använd skjutreglaget eller funk-

tionsknapparna   i det nedre bildskärmsområdet, eller vrid reglaget (gäl-
ler inte för infotainment Columbus)

Spela upp stationer efter varandra (Scan)
Med denna funktion spelas alla tillgängliga stationer i det aktuella frekvensom-
rådet upp i tur och ordning i några sekunder.

› För att starta den automatiska uppspelningen av tillgängliga stationer ska du
i huvudmenyn Radio trycka på funktionsknappen  → Scan.

› För att avsluta den automatiska uppspelningen ska du trycka på funktions-
knappen .
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Lista över tillgängliga stationer

Bild 179 Exempel på lista över FM/DAB-stationer

Gäller för Infotainment Columbus, Amundsen, Bolero
› Visa listan över tillgängliga stationer i det valda frekvensområdet genom att i

huvudmenyn Radio trycka på funktionsknappen .
› Spela upp en station genom att trycka funktionsknappen för önskad station.
› Sortera (FM) stationerna i alfabetisk ordning, efter grupp eller genre genom

att trycka på funktionsknappen A  » bild 179 » .

Gäller för Infotainment Swing
› Visa listan över tillgängliga stationer i det valda frekvensområdet genom att i

huvudmenyn Radio trycka på funktionsknappen .
› Spela upp en station genom att trycka funktionsknappen för önskad station.
› Filtrera stationerna efter programtyp (t.ex. kultur, musik, sport) i FM-sta-

tionslistan (när RDS-funktionen är aktiverad) och i DAB-stationslistan (när al-
fabetisk sortering av stationslista har valts) med funktionsknappen A
» bild 179.

Informationssymboler
Symbol Betydelse

 Station som är lagrad under en stationsknapp

 Aktuellt uppspelad station

 Trafikradiostation

(t.ex.)  Typ av utsänt program (FM)

(t.ex.)  Typ av regionalsändning (FM)

 Stationsmottagning inte tillgänglig (DAB)

Symbol Betydelse


Stationsmottagning inte stabil (DAB) (gäller för Infotainment
Amundsen, Bolero, Swing)


Station med bildvisning (DAB) (gäller inte för Infotainment
Swing)

Uppdatera lista
Beroende på infotainmentsystem uppdateras stationslistan på följande sätt:

Frekvens Columbus Amundsen, Bolero Swing

FM Automatiskt Automatiskt Automatiskt

AM Automatiskt Manuellt Manuellt

DAB Automatiskt Manuellt Manuellt

▶ För manuell uppdatering ska du trycka på funktionsknappen  » bild 179.

VIKTIGT
För att stationerna ska kunna sorteras efter genre måste funktionerna RDS
och AF vara aktiva. De här funktionerna kan aktiveras/avaktiveras i huvudme-
nyn Radio i FM-området genom att man trycker på funktionsknappen  → Ex-
tra inställningar.

Stationsknappar för favoritstationer

I varje frekvensområde finns stationsknappar där man kan lagra sina favoritsta-
tioner C . De är uppdelade i vardera tre undergrupper E  » bild 178 på si-
dan 141

› Spara aktuell avlyssnad station i huvudmenyn i huvudmenyn Radio genom
att hålla önskad funktionsknapp C  intryckt tills det hörs en akustisk signal.

› Spara en station i lista över tillgängliga stationer genom att hålla funktions-
knappen för önskad station intryckt, välja minnesgrupp och trycka på önskad
stationsknapp.

Stationsloggor - Columbus, Amundsen, Bolero

I infotainmentminnet finns stationsloggor som tilldelas automatiskt av syste-
met när man sparar stationerna på stationsknapparna. 
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Tilldela stationslogga automatiskt
› För avaktivering/aktivering ska du i huvudmenyn Radio trycka på funktions-

knappen  → Extra inställningar → Automatisk lagring av stationslogotyper.

Tilldela stationslogga manuellt
› Tryck i huvudmenyn Radio på funktionsknappen  → Stationslogotyper.
› Tryck på en upptagen stationsknapp och välj databärare (SD-kort, USB).
› Sök efter önskad stationslogga på respektive databärare och välj den.

Ta bort stationslogga manuellt
› Tryck i huvudmenyn Radio på funktionsknappen  → Stationslogotyper.
› Tryck på den stationsknapp från vilken du vill ta bort loggan.

Observera
■ Följande bildformat stöds: jpg, gif, png, bmp.
■ Vi rekommenderar en bildupplösning på upp till 500 x 500 pixel.

Stationsloggor - Swing

Stationsknappen för en favoritstation kan utöver beteckningen även innehålla
stationsloggan.

Tilldela stationslogga
› Tryck i huvudmenyn Radio på funktionsknappen  → Stationslogotyper.
› Tryck på en upptagen stationsknapp och välj databärare (SD-kort, USB).
› Sök efter önskad stationslogga på respektive databärare och välj den.

Ta bort stationslogga
› Tryck i huvudmenyn Radio på funktionsknappen  → Stationslogotyper.
› Tryck på den stationsknapp från vilken du vill ta bort loggan.
› eller: Tryck på funktionsknappen  Alla områden för att ta bort logotyperna

från alla stationsknappar samtidigt.
› Bekräfta/avbryt borttagningen.

Observera
■ Följande bildformat stöds: jpg, png.
■ Vi rekommenderar en bildupplösning på upp till 400x240 pixel.

TP-trafikinformation

› Slå till/från trafikövervakningen genom att i huvudmenyn Radio trycka på
funktionsknappen  → Trafikinformation (TP).

När ett trafikmeddelande avges går det att avbryta meddelandet eller att
avaktivera trafikövervakningen.

Observera
■ Om denna station inte sänder trafikmeddelanden eller om dess signal inte är
tillgänglig söker systemet automatiskt efter en annan trafikradiostation i bak-
grunden.
■ Under uppspelning i menyn Media eller av en station på AM-bandet tas tra-
fikinformation från den senast valda stationen i FM-frekvensen emot.
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Media

Manövrering

Huvudmeny

Bild 180 
Media: Visningsexempel
för huvudmenyn

› Visa huvudmenyn genom att trycka på sensorfältet/knappen  .
› eller: Tryck på sensorfältet   och därefter på funktionsknappen  .

Huvudmeny » bild 180
Information om den låt som spelas upp
Tidsaxel för uppspelning med ett skjutreglage
Val av ljudkälla
Vald ljudkälla/Albumbild/Albumöversikt
Beroende på typen av ljudkälla:
▶ Mapp-/spellista
▶ Multimediadatabas
Inställningar för menyn Media » sidan 134 resp. » sidan 140

Observera
■ Uppgifterna om den låt som spelas upp visas på bildskärmen om de finns
sparade som så kallad ID3-etikett på ljudkällan. Om det inte finns någon ID3-
etikett visas endast låtens namn.
■ För låtar med variabel bitrate (VBR) måste den indikerade resterande spelti-
den inte motsvara den faktiska resterande speltiden.
■ När en ljudkälla sticks in eller ansluts, söker Infotainment Columbus efter in-
formation om den uppspelade låten (t.ex. albumnamn, artist, genre, albumbild
eller liknande) i den lokala Gracenote®-databasen. När denna information inte
är tillgänglig och tjänsten "Infotainment Online" » sidan 18 är aktiv, söker info-
tainmentsystemet efter dessa uppgifter i Gracenote®-Online-databasen.

A

B

C

D





Styrning av uppspelning - Columbus, Amundsen, Bolero

Funktion Åtgärd

Uppspelning/paus Tryck på 

Uppspelning av aktuell låt från början

Tryck på  efter 3 sekunder från och
med det att låten börjar spelas upp

Genom att flytta fingret åt höger på
bildskärmsområdet A » bild 180 på
sidan 144 efter 3 sekunder från och
med det att låten börjar spelas upp

Snabbsökning bakåt i låten Genom att trycka in 

Snabbsökning framåt i låten Genom att trycka in 

Uppspelning av föregående låt

Tryck på  inom 3 sekunder från och
med det att låten börjar spelas upp

Genom att flytta fingret åt höger på
bildskärmsområdet A  » bild 180 på
sidan 144 inom 3 sekunder från och
med det att låten börjar spelas upp

Uppspelning av nästa låt

Tryck på 

Fingerrörelser åt vänster i bild-
skärmsområdet A  » bild 180 på si-

dan 144
Aktivera/avaktivera slumpvis upprep-
ning av aktuellt album/aktuell mapp

Tryck på 

Aktivera/avaktivera upprepning av ak-
tuellt album/aktuell mapp

Tryck på 

Aktivera/avaktivera upprepad upp-
spelning av den konkreta låten

Tryck på 

Sök (gäller för källor med visningsbar
multimediadatabas) (gäller för Info-

tainment Columbus)
Tryck på 

Slå till/från uppspelning av liknande lå-
tar enligt informationen ur den så kal-
lade ID3-etiketten (gäller för Infotain-

ment Columbus)

Tryck på  
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Man kan förflytta sig inom en låt genom att röra tidsaxeln B  » bild 180 på si-
dan 144 med fingret.

Styrning av uppspelning - Swing

Funktion Åtgärd

Uppspelning/paus Tryck på 

Uppspelning av föregående låt
Tryck på  inom 3 sekunder från och

med det att låten börjar spelas upp

Uppspelning av aktuell låt från början
Tryck på  efter 3 sekunder från och

med det att låten börjar spelas upp

Snabbsökning bakåt i låten Genom att trycka in 

Snabbsökning framåt i låten Genom att trycka in 

Uppspelning av nästa låt Tryck på 

Aktivera/avaktivera slumpvis upprep-
ning av aktuellt album/aktuell mapp

Tryck på 

Aktivera/avaktivera upprepning av ak-
tuellt album/aktuell mapp

Tryck på 

Aktivera/avaktivera upprepad upp-
spelning av den konkreta låten

Tryck på 

Man kan förflytta sig inom en låt genom att röra tidsaxeln B  » bild 180 på si-
dan 144 med fingret.

Mapp-/spellista

Bild 181 
Mapp-/spellista

› Visa mapp-/spellistan i huvudmenyn Media genom att trycka på funktions-
knappen  (när denna indikering stöds av den aktuella källan).

› Välj en låt för att spela upp.

Mapp-/spellista » bild 181
Vald ljudkälla/ljudkällans mapp (man kan navigera inom mappen genom att
trycka på funktionsknappen för mappen)
Alternativ för uppspelning av mapp/låt
Visning av multimediadatabasen (finns endast i källkatalogen) (gäller inte
för Infotainment Swing)
Val av ljudkälla
Mapp
Spellista

Aktuell låt/stoppad uppspelning av låt
Låten kan inte spelas upp (orsaken kan visas genom att man trycker på
funktionsknappen).

Observera
■ I listan visas de första 1000 posterna (låtar, kataloger o.dyl.) med det äldsta
datumet för skapande.
■ Mapp-/spellistans läshastighet är beroende av typen av ljudkälla, uppkopp-
lingshastigheten och av datamängden.

Multimediadatabas

Bild 182 
Multimediadatabas

› Visa multimediadatabasen i huvudmenyn Media genom att trycka på funk-
tionsknappen  (när denna indikering stöds av den aktuella källan).

Ljudfiler sorteras i enskilda kategorier B  efter deras egenskaper.

› För uppspelning, välj en kategori och sedan låten.

Multimediadatabas » bild 182
Vald ljudkälla/vald kategori/mapp för ljudkälla
Sorteringskategorier 

A

B

C







  


A

B
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Visning av mapp-/spellistan (finns endast i källkatalogen)
Val av ljudkälla

Ljudkällor

Introduktion till ämnet

VIKTIGT
■ Lagra inte viktiga eller ej säkerhetskopierade data på anslutna ljudkällor.
ŠKODA ansvarar inte för filer eller anslutna ljudkällor som tappas bort eller
skadas.
■ När en ljudkälla byts ut eller ansluts kan det förekomma plötsliga variationer i
ljudvolymen. Sänk därför ljudvolymen innan du byter ut eller ansluter en ljud-
källa.
■ När en extern ljudkälla ansluts kan det visas informationsmeddelanden från
den externa källan på displayen. Beakta och bekräfta vid behov dessa medde-
landen (t.ex. godkännande av dataöverföring).

Observera
Gällande nationella bestämmelser gällande upphovsrätt ska beaktas.

CD/DVD

Gäller för Infotainment Columbus.

Bild 183 CD/DVD-fack

CD/DVD » bild 183-facket befinner sig i en extern modul i handskfacket på
frampassagerarsidan.

C



› Lägg i en CD/DVD-skiva med textsidan uppåt så långt in i CD-facket att den
dras in automatiskt.

› För att mata ut skivan, tryck på knappen , CD/DVD-skivan förs till utmat-
ningsläget.

Om den utmatade CD/DVD-skivan inte tas bort inom 10 sekunder dras den av
säkerhetsskäl in igen. Systemet växlar dock inte till CD/DVD-källan.

VARNING
■ CD/DVD-spelaren är en laserprodukt.
■ Denna laserprodukt överensstämmer vid tillverkningstillfället med de na-
tionella/internationella standarderna DIN EN 60825-1: 2008-05 och DHHS
Rules 21 CFR, Subchapter J och klassificeras som laserprodukt av klass 1.
Laserstrålen i denna klass-1-laserprodukt är så svag att den inte utgör nå-
gon fara om produkten används för avsett ändamål.
■ Produkten är utformad så att laserstrålen begränsas till systemets insida.
Detta innebär dock inte att lasern som är inbyggd i huset inte skulle kunna
klassas som en laserprodukt i en högre klass utan sitt hus. Av denna anled-
ning får infotainmentsystemets hus under inga omständigheter öppnas.

VIKTIGT
■ Ta alltid ut den ilagda CD/DVD-skivan innan du försöker skjuta in en ny
CD/DVD-skiva. I annat fall kan infotainmentsystemets skivenhet skadas.
■ I CD/DVD-enheten får endast CD/-DVD-skivor i original eller standard CD-
R/RW- resp. DVD±R/RW-skivor användas
■ Undvik att klistra något på CD/DVD-skivan!
■ Vid för hög eller för låg yttertemperatur kan CD/DVD-uppspelningen eventu-
ellt sluta fungera.
■ Vid kyla eller hög luftfuktighet kan det komma in fukt (kondens) i infotain-
mentsystemet. Detta kan orsaka hopp i uppspelningen eller förhindra uppspel-
ning. När fukten har avdunstat fungerar uppspelningen som vanligt igen.

Observera
■ När du trycker på knappen  tar det några sekunder innan CD/DVD-skivan
matas ut.
■ Dåliga eller ojämna vägar kan göra så att CD-skivan ”hoppar”.
■ Om CD/DVD-skivan är skadad, inte kan läsas eller har lagts i felaktigt, visas
följande meddelande på bildskärmen Fel: CD/DVD.
■ Kopieringsskyddade CD/DVD-skivor kan ibland vara svåra att spela upp eller
kan inte spelas upp alls.
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SD-kort

Bild 184 
Columbus, Amundsen, Bolero:
Skjuta in SD-kort

Bild 185 
Swing: Skjuta in SD-kort

Skjuta in kortet
› Skjut in SD-kortet i facket i pilens riktning (med det avfasade hörnet åt hö-

ger) tills kortet "snäpper in" i rätt läge » bild 184 resp.» bild 185.

Uttagning
› Innan du tar ut SD-kortet ska du i huvudmenyn Media trycka på funktions-

knappen  → Säker borttagning.
› Tryck på det inskjutna SD-kortet. SD-kortet "hoppar" ut i utmatningsläge.

VIKTIGT
■ Använd inte SD-kort där "omkopplaren" för skrivskydd är sönder – risk för
skador på SD-kortläsaren!
■ Om du använder SD-kort med adapter kan SD-kortet falla ur adaptern på
grund av vibrationer från fordonet under körning.

USB-ingång

USB-ingångens placering och information om dess användning » sidan 92.

På USB-ingången kan en ljudkälla anslutas direkt eller med en anslutningskabel.

› Anslut USB-ljudkällan i motsvarande ingång.
› Koppla från USB-ljudkällan genom att i huvudmenyn Media trycka på funk-

tionsknappen  → Säker borttagning.
› Dra ut ljudkällan från respektive USB-ingång.

Laddning av USB-ljudkälla
Om tändningen är påslagen börjar laddningen automatiskt när USB-ljudkällan
ansluts (gäller för ljudkällor som kan laddas via USB-kontakten).

Laddningen kan ta längre tid jämfört med laddning via det vanliga strömnätet.

Beroende på typen av ansluten extern enhet och hur ofta den används, kan det
hända att laddningsströmmen inte räcker till för att ladda batteriet på den an-
slutna enheten.

Vissa anslutna ljudkällor kan eventuellt inte identifieras och laddas.

VIKTIGT
USB-förlängningskablar eller förgreningsdosor kan påverka funktionen hos
den anslutna ljudkällan negativt.

Observera
Vi rekommenderar användning av anslutningskablar ur sortimentet ŠKODA ori-
ginaltillbehör.

Bluetooth®-spelare

Infotainmentsystemet kan spela upp ljudfiler från en ansluten Bluetooth®-spe-
lare med hjälp av ljudprofilen A2DP resp. AVRCP.

Med systemet kan flera enheter anslutas via Bluetooth® men bara en av dem
kan användas som Bluetooth®-spelare.

Ansluta/avbryta anslutning
› För att ansluta Bluetooth®-spelaren med infotainmentsystemet ska du följa

samma anvisningar som för koppling av systemet med en telefon » sidan 157.
› För att koppla från Bluetooth®-spelaren ska du avbryta anslutningen i listan

över kopplade externa enheter » sidan 159.

Byta ut Bluetooth®-spelare (gäller för Infotainment Amundsen, Bolero)
Om man vill ersätta en Bluetooth®-spelare som samtidigt är ansluten med sy-
stemet som telefon, visas ett motsvarande meddelande på infotainmentdisp-
layen. 
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› Avbryt anslutningen med den anslutna Bluetooth®-spelaren och upprepa
kopplingen » sidan 159, Hantering av kopplade externa enheter.

VIKTIGT
Om en extern enhet är ansluten till infotainmentsystemet genom Apple
CarPlay eller Android Auto kan ingen anslutning upprättas via Bluetooth ®.

Jukebox

Gäller för Infotainment Columbus.

I jukeboxen (i det interna infotainmentminnet) går det att importera ljud-
» Tab. Ljudfilformat som stöds på sidan 149 och videofiler» Tab. Videofilformat
som stöds på sidan 153 som stöds från anslutna, externa enheter.

Importera filer
› I huvudmenyn Media ska du trycka på funktionsknappen  → Förvalta jukebox-

en → Importera.
› Välj önskad källa.
› Välj önskad mapp eller önskade filer.
› Tryck på funktionsknappen .

Ta bort filer
› I huvudmenyn Media ska du trycka på funktionsknappen  → Förvalta jukebox-

en → Radera.
› Välj önskade mappar eller filer i den valda kategorin.
› Tryck på funktionsknappen  → Radera.

Visa datamängden i infotainmentsystemets minne
› I huvudmenyn Media ska du trycka på funktionsknappen  → Förvalta jukebox-

en.

Det visas information om de upptagna och lediga platserna i systemets minne,
samt det antal filer som fortfarande kan importeras.

Observera
■ Filer som redan kopierats identifieras automatiskt och är inte tillgängliga för
ny kopiering (visas i grått).
■ Det går inte att kopiera ljud- resp. videofiler i CD/DVD-spelaren samtidigt
som uppspelning sker.

WLAN

Gäller för Infotainment Columbus, Amundsen.

Infotainmentsystemet kan spela upp ljudfiler från en extern enhet som är an-
sluten till systemet via WLAN.

› Anslut en extern enhet som stöder DLNA-tekniken (Digital Living Network
Alliance) med systemets WLAN » sidan 168.

› På den anslutna enheten ska du om tillämpligt starta den UPnP-applikation
(Universal Plug and Play) som möjliggör uppspelning.

› Välj ljudkällan  WLAN.

Ljudkällor och filformat som stöds - Columbus, Amundsen, Bolero

Ljudkällor som stöds

Källa Gränssnitt Typ Specifikation Filsystem

SD-kort SD-läsare
Standard-

storlek
SD, SDHC, SDXC

FAT16
FAT32
exFAT
NTFS

USB-
enheter

USB 1.x, 2.x
och 3.x el-
ler högre
med stöd
av USB 2.x

MSC

USB-minne;
HDD (utan speciell pro-

gramvara);
USB-enheter som stö-

der MSC-drift

MTP

Enheter med operativ-
systemen Android eller
Windows Phone (mo-
biltelefon, surfplatta)

Apple
Enheter med operativ-
systemet iOS (iPhone,

iPod) 
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Källa Gränssnitt Typ Specifikation Filsystem

CD/DVD
(gäller för
infotain-
ment Co-
lumbus)

CD/DVD-
enhet

Audio-CD
(upp till 80

min);
CD-R/RW

(upp till
700 MB);

DVD±R/RW;
DVD-Audio,
DVD-video

ISO9660;
Joliet (Level 1,2,3);

UDF 1.x;
UDF 2.x

-

Blue-
tooth®-
spelare

- -
Bluetooth-protokoll

A2DP och AVRCP (1,0 -
1,5)

-

Ljudfilformat som stöds

Codec-typ
(Filformat)

Filändelse Max. bi-
trate

Max.
samp-

lingsfrek-
vens

Multika-
nalera) Spellistor

Windows Media
Audio

9 och 10
wma 384 kbit/s

96 kHz

nej

m3u
pls
wpl

m3u8
asx

WAV wav

Definieras
av forma-

tet (ca
1,5 Mbit/s)

MPEG-1,2 och
2,5

Layer 3
mp3

320 kbit/s

48 kHz
MPEG-2 och 4

aac; mp4;
m4a

ja
FLAC;

OGG-Vorbis
flac; ogg

Definieras
av forma-

tet (ca
5,5 Mbit/s)

a) Gäller för Infotainment Columbus med ljudsystemet CANTON.

De ljudkällor som delas in i områden med GPT-standarden (GUID Partition Tab-
le) stöds inte av systemet.

Filer som skyddas genom DRM-metoden stöds inte av systemet.

Ljudkällor och filformat som stöds - Swing

Ljudkällor som stöds

Källa Gränssnitt Typ Specifikation Filsystem

SD-kort SD-läsare
Standard-

storlek
SD, SDHC, SDXC

FAT16
VFAT

FAT32
exFAT

USB-
enheter

USB 1.x, 2.x
och 3.x el-
ler högre
med stöd
av USB 2.x

MSC

USB-minne;
HDD (utan speciell pro-

gramvara);
USB-enheter som stö-

der MSC-drift

MTP

Enheter med operativ-
systemen Android eller
Windows Phone (mobil-

telefon, surfplatta)

Apple
Enheter med operativ-
systemet iOS (iPhone,

iPod)

Blue-
tooth®-
spelare

- -
Bluetooth-protokoll

A2DP och AVRCP (1,0 -
1,5)

-

Ljudfilformat som stöds

Codec-typ
(Filformat) Filändelse Max. bitrate

Max. samp-
lingsfrek-

vens
Spellistor

Windows Media
Audio 9 och 10

wma 384 kbit/s 96 kHz m3u
pls
wpl
asx

MPEG-1; 2 och 2,5
(Layer-3)

mp3 320 kbit/s 48 kHz

De ljudkällor som delas in i områden med GPT-standarden (GUID Partition Tab-
le) stöds inte av systemet. 
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Filer som skyddas genom DRM-metoden stöds inte av systemet. Bilder

Bildvisare

Huvudmeny

Gäller för Infotainment Columbus, Amundsen, Bolero.

Bild 186 
Bilder: Huvudmeny

› För att visa huvudmenyn ska du trycka på sensorfältet   och därefter
funktionsknappen .

Huvudmeny » bild 186
Val av bildkälla

Mapp-/bildlista
Visning av föregående bild
Aktivera slideshow
Avaktivera slideshow
Visning av nästa bild
Inställningar för menyn Bilder » sidan 134
Rotera bilden 90° åt vänster
Rotera bilden 90° åt höger
Visning av utgångsbildstorlek (med bibehållet sidoförhållande)
Navigering till GPS-koordinater (visning sker endast så länge bilden inne-
håller GPS-koordinaterna) (gäller för Infotainment Columbus, Amundsen)
» sidan 183

A
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Kontrollera visningen

Funktion Åtgärd

Visning av nästa bild
Flytta fingret över bildskärmen åt vänster

(vid utgångsvisning)

Tryck på 

Visning av föregående bild
Flytta fingret över bildskärmen åt höger (vid

utgångsvisning)

Tryck på 

Förstorad visning
Rör bildskärmen med två fingrar och dra isär

Vrid reglaget  åt höger (gäller inte för info-
tainment Columbus)

Förminskad visning

Rör bildskärmen med två fingrar och för
samman

Vrid reglaget  åt vänster (gäller inte för in-
fotainment Columbus)

Förflyttning av bilden vid för-
storad visning

Flytta fingret i önskad riktning över bildskär-
men

Rotera 90°

Rör bildskärmen med två fingrar och flytta
fingrarna medurs/moturs (vid utgångsvis-

ning)

Tryck på  eller 

Maximerad visning Två fingertryckningar på bildskärmen

Visning av utgångsbildstorlek
(med bibehållet sidoförhållan-

de)

Två fingertryckningar på nytt på bildskärmen

Tryck på reglaget  (gäller inte för infotain-
ment Columbus)

VIKTIGT
Visning av bilder på infotainmentdisplayen stöds inte av anslutna externa App-
le-apparater.

Bildkällor och filformat som stöds

Bildkällor som stöds

Källa Typ Specifikation Filsystem

SD-kort Standardstorlek SD, SDHC, SDXC FAT16
VFAT

FAT32
exFAT
NTFS

USB-enheter
USB-minne,

HDD (utan speci-
ell programvara)

USB 1.x, 2.x och
3.x eller högre

med stöd av USB
2.x

CD/DVD (gäller för
Infotainment Co-

lumbus)

CD-R/RW (upp
till 700 MB);
DVD±R/RW

ISO9660;
Joliet (Level 1,2,3)

;
UDF 1.x;
UDF 2.x

-

Filformat som stöds

Codec-typ
(Filformat)

Filändelse Max. upplösning
(Megapixel)

BMP bmp 4

JP(E)G jpg; jpeg 4; 64

GIF gif 4

PNG png 4

Observera
■ Den största bildstorlek som stöds är 20 MB.
■ De ljudkällor som delas in i områden med GPT-standarden (GUID Partition
Table) stöds inte av systemet.
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Video-DVD

Videospelare

Huvudmeny

Gäller för Infotainment Columbus.

Bild 187 
Video-DVD: Huvudmeny

› För att visa huvudmenyn ska du sätta i en CD/DVD-skiva i respektive fack i
den externa modulen.

› eller: Välj önskad videokälla i huvudmenyn Media, visa mapp-/spellistan och
starta videofilen.

Huvudmeny » bild 187
Val av videokälla
Tidsaxel för uppspelning
Information om den valda videofilen (t.ex. videotitel, kapitel)
Visning av menyn Video-DVD
Inställningar i menyn Video-DVD » sidan 134

Observera
Av säkerhetsskäl stängs bildvisningen av vid körning i hastigheter över 5 km/h.
Endast ljuduppspelningen fortsätter. På displayen visas motsvarande medde-
lande.

A

B

C





Kontrollera uppspelningen

Funktion Åtgärd

Uppspelning/paus Tryck på /

Uppspelning av föregående video
Tryck på  inom 3 sekunder från och
med det att videon börjar spelas upp

Uppspelning av aktuell video från bör-
jan

Tryck på  efter 3 sekunder från och
med det att videon börjar spelas upp

Snabbspolning bakåt Genom att trycka in a)

Uppspelning av nästa video Tryck på 

Snabbspolning framåt Genom att trycka in a)

Fram-/tillbakaspolning av videon till
önskad tidpunkt

Tryck på tidsaxeln för uppspelning B
» bild 187 på sidan 152

a) Ju längre funktionsknappen hålls intryckt desto snabbare är spolningen framåt/bakåt.

DVD-meny

Bild 188 
DVD-meny

› För att visa DVD-menyn i huvudmenyn Video-DVD ska du trycka på funk-
tionsknappen  » bild 187 på sidan 152.

Beskrivning av DVD-menyn » bild 188
Manöverfält
Exempel på visad meny

Funktionsknappar på manöverfältet

Symbol Funktion

 /  Flytta manöverfältet åt vänster/höger

 /  Visa/dölj helskärmsvisning av manöverfältet 

A

B
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Symbol Funktion

 Stäng manöverfältet

    Navigation i EPG/text-tv

 Bekräftelse

Huvudmeny Tillbaka till huvudmenyn Video-DVD

Videokällor och filformat som stöds

Videokällor som stöds

Källa Gränssnitt Typ Specifikation Filsystem

SD-kort SD-läsare Standardstorlek SD, SDHC, SDXC
FAT16
VFAT

FAT32
exFAT
NTFS

USB-
enheter

USB 1.x, 2.x
och 3.x el-
ler högre
med stöd
av USB 2.x

MSC

USB-minne;
HDD (utan speci-
ell programvara);
USB-enheter som
stöder MSC-drift

CD/DVD CD/DVD-
enhet

CD-R/RW (upp till
700 MB);

DVD±R/RW;
standard-DVD;

DVD-video;

ISO9660;
Joliet (Level 1,2,3)

;
UDF 1.x;
UDF 2.x

-

Videofilformat som stöds

Codec-typ
(Filformat) Filändelse Max. inspelningar

per sekund Max. upplösning

MPEG-1
.mpeg

30 352 x 288

MPEG-2

25 720 x 576

MPEG-4 .mp4

QuickTime .mov

Matroska .mkv

DivX; XviD
.avi

MJPEG

Media Command

Manövrering

Introduktion till ämnet

Gäller för Infotainment Columbus, Amundsen.

Bild 189 
Applikation ŠKODA Media Com-
mand

Med funktionen Media Command kan man från infotainmentsystemet styra
uppspelningen av ljud- eller videofiler i upp till två surfplattor som är anslutna
till systemet via WLAN.

Funktionen Media Command gör det möjligt att styra surfplattor med opera-
tivsystemet Android eller iOS.

Förutsättning för funktionen Media Command är aktiverad dataöverföring, den
i surfplattan installerade applikationen "ŠKODA Media Command" liksom god-
kända infotainmentmanövrering med hjälp av applikationen » sidan 126.

Applikation "ŠKODA Media Command"
Applikationen kan hämtas online från App Store och Google Play.

Genom att mata in följande adress i din webbläsare kan du öppna webbsidan
med information om ŠKODA mobila applikationer.

http://go.skoda.eu/service-app

Installera applikation "ŠKODA Media Command"
› Läs in QR-koden » bild 189.

Ansluta surfplatta med infotainmentsystemet
› Slå på infotainmentsystemets hotspot (tryck på sensorfältet  , och där-

efter på funktionsknappen  → WLAN → Mobil hotspot → Mobil hotspot ).
› Aktivera WLAN på surfplattan. 
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› Upprätta en WLAN-anslutning på surfplattan » sidan 167, Upprätta anslut-
ning via WLAN.

› Starta applikationen "ŠKODA Media Command" i surfplattan.

VIKTIGT
■ Om flera enheter är anslutna till infotainmentsystemet via WLAN finns risk
för att WLAN överbelastas så att Media Command slutar fungera.
■ Uppspelning av video i hög upplösning (t.ex. HD) kan leda till problem med
uppspelningen eller med anslutningen av surfplattan till infotainmentsystemet.

Huvudmeny

Bild 190 En surfplatta/två surfplattor

› För att visa huvudmenyn Media Command ska du trycka på sensorfältet 
och därefter på funktionsknappen .

Huvudmeny » bild 190
Information om den låt som spelas upp
Tidsaxel för uppspelning med ett skjutreglage
Kontrollera uppspelningen
Bild ur den video som återges
Namn på den manövrerade surfplattan/växla till huvudmenyn för två surf-
plattor (vid visning av symbolen )

Höj/sänk ljudvolymen på surfplattan
Visning av huvudmenyn och manövrering av den första surfplattan (symbol
)
Visning av huvudmenyn och manövrering av den andra surfplattan (symbol
)

A

B

C

D

E

  
F

G

Välj källa för uppspelning
WLAN-inställningar » sidan 132

Välj källa och kontrollera uppspelningen

› Välj källa för uppspelning i huvudmenyn genom att trycka på funktionsknap-
pen  och välja källsurfplattan.

› För uppspelning, välj en kategori och sedan låten.

Om två surfplattor är anslutna startar uppspelningen av låten i de båda surf-
plattorna vid samma tidpunkt.

Uppspelningen kan styras från infotainmentsystemet eller från någon av surf-
plattorna, oberoende av varandra. På så sätt kan man spela upp olika låtar på
surfplattorna på samma gång.

Kontrollera uppspelningen

Funktion Åtgärd

Uppspelning/paus Tryck på 

Uppspelning av aktuell låt från början
Tryck på 

efter 3 sekunder från och med det att
låten börjar spelas upp

Uppspelning av föregående låt
Tryck på 

inom 3 sekunder från och med det att
låten börjar spelas upp

Uppspelning av nästa låt Tryck på 

Man kan förflytta sig inom en låt genom att röra tidsaxeln B  » bild 190 på si-
dan 154 med fingret.

Observera
På vissa typer av surfplattor kan man spela upp ljud- eller videofiler även från
ett SD-kort som är isatt i surfplattan. Uppspelningen kan då vara begränsad.
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Filformat som stöds

Typ Format Operativsystem
Android

Operativsystem
iOS

Video

MPEG-4 Part 2  

MPEG-4 Part 10
(H264)

 

XVID  

Ljud

MPEG-1,2 och
2,5

Layer 3 (mp3)
 

AAC  (4,1+) 

M4A  (4,1+) 

OGG  

FLAC  

WAV  (4,1+) 

Telefon

Inledande information

Introduktion till ämnet

VARNING
Beakta alltid gällande allmänna nationella bestämmelser för användning av
mobiltelefoner i fordonet.

Huvudmeny

Gäller för Infotainment Columbus, Amundsen, Bolero.

Bild 191 
Telefon: Huvudmeny

Huvudmenyn Telefon visas när en telefon är ansluten till infotainmentsystemet
eller när ett SIM-kort med aktiverade telefontjänster har satts i den externa
modulen.

› Visa menyn genom att trycka på sensorfältet  .
› eller: Tryck på sensorfältet   och därefter på funktionsknappen .

Huvudmeny » bild 191
Namn på den anslutna telefonen (tryck för att visa listan över kopplade te-
lefoner)
Stationsknappar för favoritkontakter
Val av minnesgrupp för favoritkontakter
Namn på telefonoperatör (om roamingfunktionen är aktiv visas följande
symbol framför namnet: ) 

A

B

C

D
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Symbol för huvudtelefonen
▶  - en telefon som är ansluten via Bluetooth®

▶  - ett SIM-kort med aktiverade telefontjänster, isatt i den externa mo-
dulen

Lista med kopplade telefoner som är tillgängliga som källa för telefonkon-
takter
▶  - ingen telefon för telefonkontakter är ansluten
▶  - en telefon för telefonkontakter är ansluten
Byte av huvudtelefonen till extratelefonen
Inmatning av telefonnummer
Lista med telefonkontakter
Meny med textmeddelanden (SMS)
Samtalslista
Inställningar i menyn Telefon » sidan 134

Symboler i statusraden
Telefonnätets signalstyrka, ev. typ av dataanslutning
En telefon som är ansluten via Bluetooth® (gäller för Infotainment Co-
lumbus)
Telefonbatteriets laddningsnivå
Missat samtal
Pågående samtal
Mottaget sms
Kod för telefonens trådlösa laddningsfunktion » sidan 91 (gäller för info-
tainment Columbus)
Pinkod för SIM-kort har inte angetts

E

F













G















Huvudmeny

Gäller för Infotainment Swing.

Bild 192 
Telefon: Huvudmeny

Huvudmenyn Telefon visas om en telefon är ansluten till infotainmentsyste-
met.

› Visa huvudmenyn med knappen  .

Om den meny som senast var öppen visas, kan du visa huvudmenyn Telefon
genom att trycka på knappen   igen.

Huvudmeny » bild 192
Namn på huvudtelefonen (tryck för att visa listan över kopplade telefo-
ner)
Stationsknappar för favoritkontakter
Val av minnesgrupp för favoritkontakter
Namn på telefonoperatör (om roamingfunktionen är aktiv visas följande
symbol framför namnet: )
Inmatning av telefonnummer
Lista med telefonkontakter » sidan 161
Samtalslista (om det finns missade samtal visas antalet missade samtal
intill funktionsknappen)
Slå på röststyrningen för den anslutna telefonen (t.ex. Apple Siri, Google
Voice)
Inställningar i menyn Telefon » sidan 140

Symboler i statusraden
Telefonnätets signalstyrka
Telefonbatteriets laddningsnivå 

A

B

C

D















156 Infotainment



Missat samtal
Pågående samtal

Koppling och anslutning

Introduktion till ämnet

För att ansluta en telefon med infotainmentsystemet, måste de båda enheter-
na kopplas med varandra via Bluetooth®.

Beroende på infotainmenttyp kan upp till 20 externa enheter kan kopplas till
systemet. När det högsta antalet enheter har nåtts kommer den enhet som
inte använts under längst tid att tas bort nästa gång en ny enhet kopplas.

Anslutning till en redan kopplad telefon upprättas automatiskt när tändningen
slås på. Telefonen kan även sökas i listan över kopplade apparater.

Räckvidden för anslutningen mellan telefon och infotainmentsystemet är be-
gränsad till fordonets passagerarutrymme.

Kompatibilitet och uppdatering
Genom att läsa in QR-koden » bild 161 på sidan 119 eller genom att mata in föl-
jande adress i din webbläsare, kan du visa information om kompatibilitet för te-
lefoner samt tillgängliga uppdateringar för Bluetooth® i infotainmentsystemet.

http://go.skoda.eu/compatibility

Villkor för koppling

Tändningen är tillslagen.
Bluetooth®-funktionen på infotainmentsystemet och på telefonen är akti-
verad.
Infotainmentsystemets och telefonens synlighet har aktiverats.
Telefonen befinner sig inom räckvidden för infotainmentsystemets Blue-
tooth®-signal.
Telefonen är kompatibel med infotainmentsystemet.
Ingen extern enhet är ansluten till infotainmentsystemet via Apple CarPlay.

Koppling och anslutning

Koppla telefonen med infotainmentsystemet
› Sök efter tillgängliga externa Bluetooth®-enheter i telefonen.
› Välj namnet på infotainmentsystemet.

















Namnet på infotainmentsystemet kan kontrolleras i huvudmenyn Telefon med
funktionsknappen  → Bluetooth i menypunkten Namn:.

› Bekräfta pinkoden (ange och bekräfta vid behov).

Telefonen ansluts till infotainmentsystemet eller kopplas endast, beroende på
antalet externa enheter som redan är anslutna med apparaten och på använd-
ningen av SIM-kortet i den externa modulen (gäller för Infotainment Colum-
bus) » sidan 158.

Koppla infotainmentsystemet med telefonen
› Om ingen telefon är ansluten till infotainmentsystemet ska du trycka på

knappen/sensorfältet   och sedan på funktionsknappen Sök telefon, resp.
sensorfältet   och sedan på funktionsknappen  → Sök telefon.

› Om en telefon är ansluten till infotainmentsystemet, ska du i huvudmenyn
Telefon trycka på funktionsknappen  → Sök telefon.

› Om det finns ett SIM-kort med aktiverade telefontjänster i den externa mo-
dulen i Infotainment Columbus, ska du i huvudmenyn Telefon trycka på funk-
tionsknappen  → Sök telefon.

› Välj önskad telefon i listan över funna externa Bluetooth®-enheter.
› Bekräfta pinkoden (ange och bekräfta vid behov).

VARNING
Koppling och anslutning av en telefon med infotainmentsystemet får inte
utföras under körning - olycksrisk!

Ansluta telefon med hjälp av rSAP-profil

Gäller för Infotainment Columbus med SIM-fack i den externa modulen.

En telefon som är ansluten via Bluetooth®-profilen rSAP (fjärröverföring av
SIM-data) kan användas för telefon- och datatjänster.

Ansluta telefonen med infotainmentsystemet
› Slå på tändningen och infotainment.
› I huvudmenyn Telefon ska du aktivera funktionen  → Telefongränssnitt "Busi-

ness".
› I telefonen ska du aktivera Bluetooth® och synligheten och tillåta anslutning

via Bluetooth®-profilen rSAP.
› Sök efter telefonen och anslut den till infotainmentsystemet » sidan 157,

Koppla infotainmentsystemet med telefonen. 
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Om Bluetooth®-profilen rSAP stöds av den telefon som ska anslutas försöker
infotainmentsystemet att ansluta sig till telefonen främst via denna profil.

Funktionsinskränkning
I följande fall kan telefonen inte anslutas till infotainmentsystemet via Blue-
tooth®-profilen rSAP.

▶ I den externa modulen finns inget SIM-kort.
▶ En extern enhet är ansluten till infotainmentsystemet via Apple CarPlay eller

Android Auto.

Observera
För mottagning av mobilsignalen för den anslutna telefonen används fordon-
santenner.

Möjliga anslutningstyper

Beroende på antalet anslutna Bluetooth®-enheter, anslutningstyp samt användningen av SIM-kortet i den externa modulen kan följande funktioner användas.

Gäller för Infotainment Columbus

Anslut-
nings-

varianter

Första enhet (huvudtelefon) Andra enhet (extratelefon)

Tredje enhet Fjärde enhet
Telefon

SIM-kort
(i den externa modu-

len)
Telefon

SIM-kort
(i den externa modu-

len)

1.

rSAP
inkommande/utgående

samtal, SMS,
telefonkontakter,

dataanslutning,
Bluetooth®-spelarea)

-
HFP (inkommande

samtal),
Bluetooth®-spelarea)

- Bluetooth®-spelarea) -

2.

HFP (inkommande/ut-
gående

samtal), SMS,
telefonkontakter,

Bluetooth®-spelarea)

-
HFP (inkommande

samtal),
Bluetooth®-spelarea)

Dataanslutning Bluetooth®-spelarea) - 
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Anslut-
nings-

varianter

Första enhet (huvudtelefon) Andra enhet (extratelefon)

Tredje enhet Fjärde enhet
Telefon

SIM-kort
(i den externa modu-

len)
Telefon

SIM-kort
(i den externa modu-

len)

3.

HFP (inkommande/ut-
gående

samtal), SMS,
telefonkontakter,

Bluetooth®-spelarea)

- -
inkommande samtal,

sms,
dataanslutning

Bluetooth®-spelarea) -

4. -

inkommande/utgående
samtal, SMS,

telefonkontakterb),
dataanslutning

HFP (inkommande
samtal),

sms,
Bluetooth®-spelarea)

-
telefonkontakterb),

Bluetooth®-spelarea) Bluetooth®-spelarea)

a) I varje anslutningsvariant finns möjlighet att ansluta endast en extern enhet med infotainmentsystemet som Bluetooth®-spelare.
b) Om telefonkontakter importeras från den tredje enheten till infotainmentsystemet, går det inte att använda telefonkontakterna från det SIM-kort som är isatt i den externa modulen.

Gäller för Infotainment Amundsen, Bolero

Första enhet (huvudtelefon) Andra enhet (extratelefon)

HFP (inkommande/utgående samtal),
sms,

telefonkontakter,
Bluetooth®-spelarea)

HFP (inkommande samtal),
Bluetooth®-spelarea)

a) Endast en extern enhet kan anslutas som Bluetooth®-spelare till infotainmentsystemet.

Gäller för Infotainment Swing

Första enhet (huvudtelefon) Andra enhet (extratelefon)

HFP (inkommande/utgående samtal),
telefonkontakter,

Bluetooth®-spelarea)

Bluetooth®-spelarea)

a) Endast en extern enhet kan anslutas som Bluetooth®-spelare till infotainmentsystemet.

Hantering av kopplade externa enheter

› I huvudmenyn Telefon ska du trycka på funktionsknappen  → Bluetooth →
Kopplade apparater.

I listan över kopplade externa apparater kan följande symboler visas vid de en-
skilda externa enheterna:

Gäller för Infotainment Columbus, Amundsen, Bolero

Symbol Symbol-
färg

Funktion


Grå Extern enhet kan anslutas som telefon.

Grön Extern enhet är ansluten som telefon.


Grå Extern enhet kan anslutas som Bluetooth®-spelare.

Vit Extern enhet är ansluten som Bluetooth®-spelare.

Gäller för Infotainment Columbus med SIM-kort i den externa modulen

Symbol Symbol-
färg Funktion



Grå
Extern enhet kan anslutas för användning av telefon-
kontakterna och funktionen för textmeddelanden hos
denna externa enhet

Blå
Extern enhet är ansluten och telefonkontakterna och
funktionen för textmeddelanden hos denna externa
enhet kan användas 
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Gäller för Infotainment Swing

Symbol Symbol-
färg Funktion


Vit Extern enhet kan anslutas som telefon

Grön Extern enhet är ansluten som telefon.


Vit Extern enhet kan anslutas som Bluetooth®-spelare.

Grön Extern enhet är ansluten som Bluetooth®-spelare.

Upprätta anslutning
▶ Välj önskad extern enhet i listan över kopplade externa enheter.
▶ Välj önskad profil i listan över tillgängliga Bluetooth®-profiler.

Om externa Bluetooth®-enheter redan är anslutna med infotainmentsystemet,
visas meddelanden och alternativ för möjlig anslutningstyp under anslutnings-
processen (t.ex. ersättning av den anslutna externa Bluetooth®-enheten).

Avbryta anslutning
▶ Välj önskad extern enhet i listan över kopplade externa enheter.
▶ Välj önskad profil i listan över tillgängliga Bluetooth®-profiler.

Ta bort den kopplade externa enheten
▶ Tryck på någon av följande funktionsknappar:

- radera alla externa enheter
- radera önskad extern enhet

▶ Bekräfta raderingen genom att trycka på funktionsknappen Radera.

 Radera alla resp. Alla områden


Användning av SIM-kort i extern modul

Gäller för Infotainment Columbus med SIM-fack i den externa modulen.

Bild 193 Sätt i SIM-kortet i den externa modulen

Använd ett SIM-kort av storleken "mini" (standardstorlek 25x15 mm).

SIM-kortet kan användas för telefon- och datatjänster.

Facket för SIM-kortet befinner sig i en extern modul i förvaringsfacket på
frampassagerarsidan » bild 193.

Aktivera/avaktivera användningen av SIM-kortet i den externa modulen
› I huvudmenyn Telefon ska du aktivera funktionen  → Telefongränssnitt "Busi-

ness".

Sätta i SIM-kort
› Skjut in SIM-kortet i tillhörande fack » bild 193 med det avfasade hörnet

vänt åt vänster och kontakterna pekandes nedåt tills det "snäpper" in i rätt
läge.

Använda SIM-kortet för första gången
När du använder SIM-kortet för första gången i den externa modulen ska du
välja typ av användning.

Även telefonsamtal - aktiverar data- och telefontjänsterna.

Endast dataanslutningar - aktiverar endast datatjänsterna.

Ställ vid behov in nätverksparametrarna för internetanslutningen » sidan 167.

När SIM-kortet används för telefontjänster avbryts anslutningen till de anslut-
na telefonerna. 
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Ange och spara pinkod
› Om ditt SIM-kort skyddas av en pinkod ska du mata in pinkoden.
› Bekräfta den inmatade pinkoden genom att trycka på  .
› eller: Tryck på funktionsknappen  , pinkoden sparas och bekräftas.

Ändra pinkod
› Pinkoden kan ändras i huvudmenyn Telefon i menypunkten  → Inställningar

PIN-kod → Ändra PIN-kod.

Ändra användningen av SIM-kortet
› I huvudmenyn Telefon ska du trycka på funktionsknappen  → Använd SIM-kor-

tet endast för dataanslutning.

Ta ut SIM-kort
› Tryck på det inskjutna SIM-kortet och ta ut det.

VIKTIGT
■ Om ett SIM-kort av felaktig storlek sätts i finns risk för skador på den exter-
na modulen.
■ Undvik att använda SIM-kort med adapter eftersom SIM-kortet kan falla ur
adaptern på grund av vibrationer från fordonet under körning - risk för skador
på den externa modulen.

Telefonfunktioner

Mata in och ring upp telefonnummer

Mata in och ringa telefonnummer
› I huvudmenyn Telefon ska du trycka på funktionsknappen .

Funktionsknappar på det numeriska tangentbordet
Infoga senast slagna nummer/ring upp det inmatade telefonnumret

Nödsamtal (gäller endast för vissa länder)
Servicesamtal i nödfall
Infosamtal (information gällande produkter och tjänster från ŠKODA)
Uppringning av röstbrevlådenummer (funktionen stöds inte av Infotain-
ment Swing)
Radera den senast inmatade siffran
Visning av funktionsknapparna   för förflyttning av markören i inmat-
ningsraden



  


  




  

Söka kontakt med hjälp av det numeriska tangentbordet
Man kan använda det numeriska tangentbordet även för att söka efter en kon-
takt.

Om t.ex. siffrorna 32 matas in visas intill den numeriska knappsatsen kontakter
med bokstavsordningen DA, FA, EB och dylikt.

Röstbrevlåda (gäller inte för Infotainment Swing)
▶ För att välja röstbrevlådenummer ska du trycka på funktionsknappen  .

Om röstbrevlådenumret inte har importerats eller om det inte matats in, kan
det matas in eller ändras på följande sätt.

▶ I huvudmenyn Telefon ska du trycka på funktionsknappen  → Användarprofil
→ Röstbrevlådenummer: .

▶ Ange numret för din röstbrevlåda.

Lista med telefonkontakter

Bild 194 Lista med telefonkontakter/kontaktuppgifter

› I huvudmenyn Telefon ska du trycka på funktionsknappen  . En lista med
telefonkontakter visas » bild 194.

Om huvudtelefonen är ansluten till infotainmentsystemet används telefonkon-
takterna från denna telefon.

Om det finns ett SIM-kort med aktiverade telefontjänster i den externa modu-
len i Infotainment Columbus är telefonkontakterna i SIM-kortet tillgängliga.
Vid behov kan ytterligare en extern enhet väljas för import av telefonkontak-
terna med funktionsknappen F  » bild 191 på sidan 155. 
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Funktionsknappar
Sök kontakt
Ring upp ett telefonnummer i telefonkontaktlistan (om en telefonkontakt
innehåller flera telefonnummer visas en meny med telefonnumren när man
väljer denna kontakt)
Visning av kontaktuppgifter
Ring upp kontaktens telefonnummer
Redigering av kontaktens telefonnummer före uppringning

Infotainment Columbus, Amundsen, Bolero:
Uppläsning av kontaktens namn av infotainmentsystemet
Öppna menyn för att skicka ett textmeddelande (sms)

Infotainment Columbus, Amundsen:
Starta navigering till kontaktadressen

Importera lista
När huvudtelefonen resp. SIM-kortet (gäller för Infotainment Columbus) har
anslutits med infotainmentsystemet för första gången börjar telefonkontak-
terna att importeras till systemets minne. Importen kan ta flera minuter.

I infotainmentsystemets telefonbok finns upp till 4000 (gäller för Infotainment
Columbus) resp. 2000 (gäller för Infotainment Amundsen, Bolero, Swing) ledi-
ga minnesplatser för importerade telefonkontakter. Varje kontakt kan innehålla
upp till 5 telefonnummer.

Antalet importerade kontakter kan kontrolleras i menypunkten → Användar-
profil → Importera kontakter:. resp. Imp. kontakter.

Om det uppstår fel under importen visas ett meddelande om detta på bildskär-
men.

Uppdatera lista
När telefonen ansluts på nytt med infotainmentsystemet, uppdateras listan au-
tomatiskt.

Uppdateringen kan även genomföras manuellt på följande sätt:

▶ I huvudmenyn Telefon ska du trycka på funktionsknappen  → Användarprofil
→ Importera kontakter: resp. Imp. kontakter.

A

B



C









Hantering av favoritkontakter (favoriter)

Bild 195 
Favoritkontakter

Tilldela favorit
› I huvudmenyn Telefon ska önskad ledig funktionsknapp A  » bild 195 tryckas

in.
› Välj önskad kontakt (ev. ett av kontaktnumren).

Upprätta anslutning till en favorit
Med funktionsknapparna för favoritkontakter kan man direkt ringa upp tele-
fonnumret till en kontakt.

Det finns två olika minnesgrupper för favoriter.

› För att växla minnesgrupp ska du trycka på funktionsknappen B  » bild 195.
› För val, tryck på upptagen funktionsknapp A  » bild 195.

Ändra tilldelad favorit
› I huvudmenyn Telefon ska du hålla önskad funktionsknapp A  » bild 195 in-

tryckt.
› Välj önskad kontakt (ev. ett av kontaktnumren).

Radera favorit
› I huvudmenyn Telefon ska du trycka på funktionsknappen → Användarprofil→

Hantera favoriter.
› Tryck på önskad funktionsknapp för favoritkontakten och bekräfta radering-

en.

Alla favoritkontakter kan raderas samtidigt genom att man trycker på funk-
tionsknappen  Radera alla/Alla områden och bekräftar raderingen. 
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Funktionsknapp för nödsamtal 
Om fordonet inte är utrustat med knappar för tjänsten Care Connect » si-
dan 17visas vid positionen för den sista funktionsknappen i den första favorit-
gruppen funktionsknappen för nödsamtal . Funktionen kanske inte är
tillgänglig i vissa länder.

Funktionsknappen kan tilldelas ett annat nummer till favoritkontakten.

För att återupprätta nödsamtalsnumret måste du ta bort telefonen ur listan
över kopplade externa enheter » sidan 159 och koppla och ansluta den på nytt.

Samtalslista

Bild 196 Samtalslista/kontaktdetaljer

› I huvudmenyn Telefon ska du trycka på funktionsknappen  . En samtalslista
visas » bild 196.

Samtalslistan kan visas även under ett telefonsamtal.

Funktionsknappar
Inställning av visningen beroende på typen av samtal
▶ Alla områden - Lista över alla samtal
▶ Missade samtal/Missade - lista över missade samtal
▶ !Slagna nummer - Lista över slagna nummer
▶ Mottagna samtal/Mottagn. - Lista över mottagna samtal
Val av kontaktnummer/telefonnummer
Symboler för samtalstyper
▶  - Mottaget samtal
▶  - Utgående samtal
▶  - Missat samtal

A

B

Redigering av telefonnumret före uppringning (gäller inte Infotainment
Swing)
Visning av kontaktuppgifter » bild 196
▶ C  - Val av kontaktnummer

Telefonsamtal

Beroende på samtalets kontext kan följande funktioner utföras:

Avsluta uppringningen/avvisa inkommande samtal/avsluta samtal
Ta emot inkommande samtal/återgå till det parkerade samtalet
Aktivera/avaktivera ringsignal
Parkera samtal
Aktivera/avaktivera mikrofon

Infotainment Columbus, Amundsen, Bolero:
Upprätta konferens
Visa uppringarens uppgifter (om kontakten finns sparad i listan)

Aktivera/avaktivera handsfreeanordningen (koppla om samtal till
telefonen/infotainmentsystemet)
▶ Avaktivera handsfreeanordningen genom att i huvudmenyn Telefon trycka på

funktionsknappen  → Handsfree under ett pågående samtal.
▶ För att aktivera handsfreeanordningen, tryck på funktionsknappen  under

ett pågående samtal.

Konferens

Gäller för Infotainment Columbus, Amundsen, Bolero.

Konferens är ett gemensamt telefonsamtal med minst tre och högst sex delta-
gare.

Starta konferens/bjud in fler deltagare
› Ring nästa samtal under det att konferens eller samtal pågår.
› eller: Ta emot ett nytt inkommande samtal med funktionsknappen .
› För att starta konferensen resp. återgå till konferensen ska du trycka på

funktionsknappen .

Pågående konferens
Under en pågående konferens visas tiden som samtalet pågått på bildskärmen.
Följande funktioner kan väljas beroende på sammanhanget: 
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Parkera konferens - lämna konferensen tillfälligt (den fortsätter i bak-
grunden)
Återgå till den parkerade konferensen
Aktivera/avaktivera mikrofon
Avsluta konferens
Visa konferensdetaljer

Konferensdetaljer
▶ Under pågående konferens ska du trycka på funktionsknappen .

En lista med övriga konferensdeltagare visas. Följande funktioner kan väljas be-
roende på telefontyp:

Visa deltagarlista
Samtal med en deltagare utanför konferensen
Avsluta samtal med en konferensdeltagare

Textmeddelanden (SMS)

Huvudmeny

Gäller för Infotainment Columbus, Amundsen, Bolero.

Bild 197 
Huvudmeny Textmeddelanden

› I huvudmenyn Telefon ska du trycka på funktionsknappen . Huvudmenyn
för textmeddelanden visas » bild 197.

› Ange ev. om SIM-kortet i den externa modulen eller telefonen (gäller för In-
fotainment Columbus) ska användas som källa för textmeddelanden.

Beroende på typ av ansluten mobiltelefon kan följande funktioner utföras:

Öppna lista med förlagor för snabbt svar
Nytt SMS - Skapa och skicka meddelande

















A



Inkorg - Öppna en lista med mottagna meddelanden
Skickat - Öppna en lista med skickade meddelanden
Utkorg - Öppna en lista med meddelanden som inte har skickats
Utkast - Öppna en lista med utkast (meddelanden under bearbetning)
Raderat - Öppna en lista med raderade meddelanden
Skicka kontaktinformation - Skicka kontaktuppgifter (visitkort) (gäller för Info-
tainment Columbus)
Val av källa för textmeddelanden (gäller för infotainment Columbus)

Ställa in visningen av vald källa för textmeddelanden (gäller för
Infotainment Columbus med SIM-fack i den externa modulen)
Om det finns ett SIM-kort som endast används för datatjänster i den externa
modulen och en telefon som stöder Bluetooth®-profilen MAP samtidigt är an-
sluten med infotainmentsystemet, kan man ställa in ur vilken källa som det ska
visas en meny med textmeddelanden när man trycker på funktionsknappen  i
huvudmenyn Telefon.

▶ I huvudmenyn Telefon ska du trycka på funktionsknapparna  → Inställningar
SMS → Standardkonto.

▶ Välj önskad menypunkt.

Nytt textmeddelande

Skapa och skicka meddelande
› I huvudmenyn för textmeddelanden ska du trycka på funktionsknappen 

» bild 197 på sidan 164.
› Skriv ett textmeddelande och bekräfta det, en vy med textmeddelandet vi-

sas.
› Tryck på funktionsknappen   .
› Välj meddelandets mottagare från kontaktlistan som visas genom att trycka

på funktionsknappen  och ange telefonnumret.
› För att lägga till ytterligare mottagare, tryck på funktionsknappen   .
› För att skicka textmeddelandet ska du trycka på funktionsknappen .

Visning av textmeddelande
När visningen av meddelandet har öppnats kan följande funktioner utföras:

Uppläsning av texten av infotainmentsystemet
Spara texten som utkast 
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Öppna en lista med förlagor med möjlighet att ersätta den inmatade tex-
ten med vald förlaga.

Öppna kontaktlistan

Meddelandet kan redigeras när man pekar på textområdet inom visningen.

Kontaktlista
När kontaktlistan har öppnats kan följande funktioner utföras:

Infoga en kontakt i mottagarlistan
Inmatning av telefonnummer
Tillbaka till visning av meddelande

Tryck på funktionsknappen Sök för att visa en lista över tillgängliga telefonkon-
takter.

När man har valt ett kontaktnummer eller matat in ett telefonnummer visas
mottagarlistan på bildskärmen.

Mottagarlista
Följande funktioner kan utföras genom att man trycker på en funktionsknapp:

Visa kontaktlistan med möjlighet att lägga till/ta bort mottagare för
meddelandet (för att gå tillbaka till mottagarlistan, tryck på funktionsknap-
pen )
Ta bort kontakt från mottagarlistan
Skicka meddelandet
Tillbaka till visning av meddelande

Mottaget textmeddelande

När ett nytt meddelande tas emot visas antalet nya meddelanden i funktions-
knappen , och i statusraden visas samtidigt symbolen .

› Öppna listan med mottagna meddelanden genom att i huvudmenyn Telefon
trycka på funktionsknappen  → .

› Välj ett meddelande.

Meddelandets innehåll och följande meny visas:



  







  







Uppläsning av texten av infotainmentsystemet
Visa en meny med fler alternativ
▶ Svara med förlaga - Svara med hjälp av en förlaga
▶ Radera aktuellt SMS - Ta bort det visade textmeddelandet (gäller för Info-

tainment Columbus när SIM-kortet är isatt i den externa modulen eller
telefonen är ansluten via Bluetooth®-profilen rSAP)

▶ Visa nummer - Identifiering av telefonnumren i meddelandet inkl. kontakt-
nummer (identifierade nummer kan ringas upp direkt resp. redigeras
före uppringning, eller så kan ett meddelande skickas till dessa nummer)

Vidarebefordra ett meddelande med alternativet att anpassa meddelandet
innan det skickas
Svara avsändaren med ett meddelande
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Dataanslutning

Internetanslutning

Anslut Infotainment Columbus

Bild 198 WLAN (Wi-Fi) / Bluetooth® / SIM-kort

Möjliga anslutningstyper » bild 198
Via WLAN genom anslutning av infotainmentsystemet med den externa
enhetens hotspot » sidan 168, Ansluta infotainmentsystemet med den ex-
terna enhetens hotspot.
Genom anslutning med en mobiltelefon (som är uppkopplad mot internet)
via Bluetooth®-profilen rSAP » sidan 167, Ansluting till telefon med hjälp
av Bluetooth®-profil rSAP.
Via ett SIM-kort med datatjänster » sidan 167, Anslutning med hjälp av ett
SIM-kort i extern modul.

A

B

C

Ansluta Infotainment Amundsen

Bild 199 WLAN (Wi-Fi) / Carstick

Möjliga anslutningstyper » bild 199
Via WLAN genom anslutning av infotainmentsystemet med den externa
enhetens hotspot » sidan 168, Ansluta infotainmentsystemet med den ex-
terna enhetens hotspot.
Via USB-enhetens CarStick » sidan 166.

Upprätta anslutning via CarStick-enheten

Gäller för Infotainment Amundsen.

USB-enheten CarStick kan köpas som originaltillbehör.

› Sätt i ett SIM-kort med aktiverade datatjänster i CarStick-enheten.

Nödvändig storlek på SIM-kortet liksom korrekt förfarande när det sätts i
framgår av bruksanvisningen till ŠKODA originaltillbehöret CarStick.

› Slå på tändningen och infotainment.
› Skjut in CarStick i den främre USB-ingången» bild 102 på sidan 92.
› Vänta ca en minut tills en annan kontrollampa än den röda lyser permanent på

CarStick-enheten (om den röda kontrollampan lyser ska du dra ut CarStick-
enheten och skjuta in den igen).

› Om ditt SIM-kort skyddas av en pinkod ska du mata in pinkoden.
› Bekräfta den inmatade pinkoden genom att trycka på  .
› eller: Tryck på funktionsknappen  , pinkoden sparas och bekräftas.
› Ställ vid behov in det nödvändiga nätverket för datatjänstoperatören. 

A

B
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Om din dataleverantör inte finns med på den visade listan, kan du kontrollera
med din leverantör om du kan använda någon av de leverantörer som visas.

Parametrarna för telefonoperatörens nätverk kan ställas in i menypunkten 
→  → Nätverk → Inställningar nätverk.

VIKTIGT
Om ett SIM-kort av felaktig storlek sätts i eller om det sätts in i fel riktning,
finns risk för skador på CarStick-enheten.

Anslutning med hjälp av ett SIM-kort i extern modul

Gäller för Infotainment Columbus med SIM-fack i den externa modulen.

Använd ett SIM-kort av storleken "mini" (standardstorlek 25x15 mm) med akti-
verade datatjänster.

› Slå på tändningen och infotainment.
› I huvudmenyn Telefon ska du aktivera funktionen  → Telefongränssnitt "Busi-

ness".
› I den externa modulen i förvaringsfacket på frampassagerarsidan ska du sät-

ta in ett SIM-kort i tillhörande fack» bild 193 på sidan 160.

Skjut in SIM-kortet med det avfasade hörnet vänt åt vänster och kontakter-
na pekandes nedåt tills det "snäpper" in i rätt läge.

› Ändra SIM-kortets användningstyp:

Även telefonsamtal - aktiverar data- och telefontjänsterna.

Endast dataanslutningar - aktiverar endast datatjänsterna.

› Om ditt SIM-kort skyddas av en pinkod ska du mata in pinkoden.
› Bekräfta den inmatade pinkoden genom att trycka på  .
› eller: Tryck på funktionsknappen  , pinkoden sparas och bekräftas.
› Bekräfta vid behov det nödvändiga nätverket för datatjänstoperatören och

internetanslutningen.

Om din dataleverantör inte finns med på den visade listan, kan du kontrollera
med din leverantör om du kan använda någon av de leverantörer som visas.

Parametrarna för telefonoperatörens nätverk kan ställas in i menypunkten 
→  → Nätverk → Inställningar nätverk.

Du kan ställa in dataanslutningen med hjälp av SIM-kortet i menypunkten 
→  → Nätverk → Dataanslutning: .

VIKTIGT
Om ett SIM-kort av felaktig storlek sätts i eller om det sätts in i fel riktning,
finns risk för skador på den externa modulen.

Ansluting till telefon med hjälp av Bluetooth®-profil rSAP

Gäller för Infotainment Columbus med SIM-fack i den externa modulen.

Förutsättning för att internetanslutning ska kunna upprättas är att en telefon
med SIM-kort med aktiva datatjänster används.

› Slå på tändningen och infotainment.
› Aktivera "Business"-funktionen i infotainmentsystemet, tryck på sensorfältet
  och därefter på funktionsknappen  →  → Telefongränssnitt "Business".

› Aktivera Bluetooth®, tryck på sensorfältet   och därefter på funktions-
knappen  → Bluetooth → Bluetooth.

› Slå på infotainmentsystemets synlighet, tryck på sensorfältet  , och där-
efter på funktionsknappen  → Bluetooth → Synlighet: → Synlig.

› Aktivera Bluetooth® i telefonen och dess synlighet.
› Koppla telefonen och anslut den till infotainmentsystemet » sidan 157.

Upprätta anslutning via WLAN

Introduktion till ämnet

Gäller för Infotainment Columbus, Amundsen.

WLAN kan användas för uppkoppling mot Internet, för uppspelning av ljudfiler
i menyn Media eller för manövrering av infotainmentsystemet med hjälp av en
applikation i den externa enheten (t.ex. "ŠKODA Media Command").

Det går att ansluta upp till 8 externa enheter med infotainmentsystemets hots-
pot och samtidigt ansluta infotainmentsystemet med en annan hotspot.

Aktivera/avaktivera infotainmentsystemets hotspot

› Slå på tändningen.
› Aktivera/avaktivera hotspot i menypunkten   →  → WLAN → Mobil hotspot

→ Mobil hotspot.

Ställa in infotainmentsystemets hotspot

Infotainmentsystemets hotspot är inställd från fabriken. 
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Inställningen kan ändras i menypunkten   →  → WLAN → Mobil hotspot → In-
ställningar hotspot.

■ Säkerhetsnivå: - typ av åtkomstskydd (WPA2 alltid inställt)
■ Nätverkskod - lösenordet för inloggning
■ SSID: ... - Hotspot-namn
■ Skicka inte nätverksnamnet (SSID) - Aktivera/avaktivera synligheten för hotspot

▶ Spara de inställda parametrarna med funktionsknappen Spara.

Ansluta extern enhet med infotainmentsystemets hotspot

› Slå på tändningen.
› Aktivera WLAN i den externa enheten och sök infotainmentsystemets hots-

pot.
› Välj infotainmentsystemets hotspot och ange lösenordet.
› Bekräfta upprättandet av anslutningen.

Observera
Namnet på infotainmentsystemets hotspot (SSID) och lösenordet för inlogg-
ning finns i menypunkten   →  → WLAN → Mobil hotspot → Inställningar hotspot.

Ansluta infotainmentsystemet med den externa enhetens hotspot

Bild 200 
Huvudmeny för infotainment-
systemets WLAN

Infotainmentsystemet kan endast anslutas med en hotspot med åtkomsts-
kyddet WPA2.

› Slå på tändningen.
› Om infotainmentsystemets WLAN inte är aktiveras, kan den aktiveras i me-

nypunkten   →  → WLAN → WLAN → WLAN.

I området A  » bild 200 visas en lista över tillgängliga eller tidigare anslutna
hotspots.

Hotspotlistan kan uppdateras med funktionsknappen B .

› Välj hotspot och ange lösenordet.

Om hotspoten inte är tillgänglig kan anslutning till den upprättas manuellt.

› Tryck på funktionsknappen Manuella inställningar.
› Ställ in nödvändiga parametrar för hotspoten.
› Tryck på funktionsknappen Anslut.

Symboler och funktionsknappar i listan över tillgängliga hotspots A
» bild 200

Ansluten hotspot
Signalstyrka på ansluten hotspot
Radera hotspot

Rekommendationer angående hotspot-anslutning
▶ Lämna endast den hotspot som ska anslutas inkopplad, koppla från övriga

hotspots.
▶ För vissa hotspots tar anslutningen längre tid, invänta avslutad anslutning.
▶ Vid avbrott i anslutningen, sök tillgängliga hotspots på nytt och upprepa an-

slutningen.
▶ Radera hotspots som inte används. Detta gör att den tid som behövs för att

upprätta anslutningen förkortas.

Observera
■ Infotainmentsystem Columbus kan inte anslutas med den externa enhetens
hotspot, så länge det finns ett SIM-kort med aktiverade datatjänster i den ex-
terna modulen för infotainment eller en telefon är ansluten med infotainment-
systemets hotspot via Bluetooth®-profilen rSAP.
■ E anslutning av infotainment Amundsen med hotspot på den externa appara-
ten är inte möjlig, så länge som det finns en aktiv anslutning med hjälp av
CarStick-apparaten.

Anslutning via WPS

Gäller för Infotainment Amundsen.

För anslutning via WPS krävs inget lösenord.

Ansluta infotainmentsystemet med den externa enhetens hotspot
› Slå på tändningen.
› I den externa enheten ska du slå på hotspot, dess synlighet samt alternativet

för anslutning via WPS. 
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› I infotainmentsystemet aktiverar du WLAN i menypunkten   →  → WLAN
→ WLAN → WLAN.

› Tryck på funktionsknappen WPS-snabbanslutning (WPS-knapp).

Ansluta extern enhet med infotainmentsystemets hotspot
› Slå på tändningen.
› Slå på infotainmentsystemets hotspot i menypunkten   →  → WLAN → Mo-

bil hotspot → Mobil hotspot.
› Tryck på funktionsknappen WPS-snabbanslutning (WPS-knapp).
› I den externa enheten ska du slå på alternativet för anslutning via WPS.

SmartLink+

Inledande information

Introduktion till ämnet

Bild 201 
Information om SmartLink på
ŠKODAs webbplats

Med SmartLink kan certifierade applikationer på en extern enhet som är anslu-
ten via USB visas och manövreras på infotainmentdisplayen.

SmartLink stöder följande kommunikationssystem:

▶ "Android Auto"
▶ "Apple CarPlay"
▶ "MirrorLink®"

Med hjälp av applikationerna i den anslutna externa enheten kan man t.ex. an-
vända navigationen, ringa samtal, lyssna på musik eller liknande.

Av säkerhetsskäl kan vissa applikationer endast manövreras i begränsad om-
fattning eller inte alls under körning.

Genom att läsa in QR-koden » bild 201 eller genom att mata in följande adress i
din webbläsare, kan du öppna webbsidan med information om systemet
SmartLink.

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

Beroende på typen av ansluten extern enhet kan vissa applikationer styras via
infotainmentsystemet, med rösten eller med knapparna på multifunktionsrat-
ten.

Röststyrningen för den anslutna externa enheten kan aktiveras genom att man
håller knappen   resp.   eller knappen  på multifunktionsratten in-
tryckt. 
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VIKTIGT
För att anslutning ska kunna upprättas måste datumet och tiden i infotain-
mentsystemet vara korrekt inställda. Om datum och tid ställs in via GPS-signa-
len, kan det uppstå problem med att upprätta anslutningen när GPS-signalmot-
tagningen är dålig.

Observera
■ Vi rekommenderar användning av anslutningskablar ur sortimentet ŠKODA
originaltillbehör.
■ För att funktionen SmartLink ska fungera korrekt tillsammans med vissa an-
slutna externa enheter måste respektive externa enhet vara "upplåst".

Huvudmeny

Bild 202 Kommunikationssystem som stöds/exempel på tillgängliga
kommunikationssystem för den anslutna externa enheten

› Visa huvudmenyn SmartLink genom att trycka på sensorfältet   resp.
 .

› eller: Tryck på sensorfältet   och därefter på funktionsknappen .

Om ingen extern enhet är ansluten visas en meny med kompatibla kommunika-
tionssystem SmartLink A  » bild 202.

Huvudmeny » bild 202
Kommunikationssystem som stöds
Tillgängliga kommunikationssystem för den anslutna externa enheten
Visa information om SmartLink
Koppla från den aktiva anslutningen
Inställningar för menyn SmartLink » sidan 135 resp. » sidan 140

A

B







Android Auto

Upprätta/avbryta anslutning

Förutsättningar för att upprätta en anslutning
Den externa enheten som ska anslutas måste stödja kommunikationssys-
temet "Android Auto".
I den externa enheten som ska anslutas måste applikationen "Android
Auto" vara installerad.
Vissa applikationer kräver att dataanslutningen i den anslutna externa en-
heten är tillslagen.

En lista på de externa enheter, regioner och applikationer som stöder "Android
Auto"-anslutningen finns på webbplatsen för Google, Inc..

Upprätta anslutning
› Slå på tändningen.
› Slå på infotainmentsystemet.
› Slå på den externa enheten.
› Anslut den externa enheten till USB-ingången via en kabel » sidan 92.
› Välj anslutning med hjälp av "Android Auto" B  » bild 202 på sidan 170.

Koppla från den aktiva anslutningen
› Tryck i huvudmenyn "Android Auto" på funktionsknappen  .
› Tryck på funktionsknappen "ŠKODA" för att återgå till huvudmenyn

SmartLink.
› Tryck på funktionsknappen  .
› eller: Koppla från kabeln från USB-ingången. Vid förnyad anslutning ansluts

den externa enheten automatiskt.

Funktionsbegränsning av infotainment
Under tiden anslutningen är upprättad kan den externa enheten inte användas
som ljudkälla i menyn Media.

När den externa enheten ansluts via "Android Auto" kopplas alla aktuellt an-
slutna Bluetooth®-enheter från, och den externa enheten ansluts automatiskt
som huvudtelefon.

Under tiden anslutningen är upprättad kan inga Bluetooth-enheter anslutas
med infotainmentsystemet. SIM-kortet i den externa modulen kan endast an-
vändas för dataanslutningen. 
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Om navigation just pågår med hjälp av infotainmentsystemet kan denna av-
brytas när navigationen i "Android Auto"-applikationen startas. Vice versa, om
navigation just pågår i "Android Auto"-applikationen, kan denna avslutas ge-
nom att navigation via infotainmentsystemet startas.

Huvudmeny

Bild 203 
Android Auto: Huvudmeny

Huvudmeny » bild 203
Navigationsapplikationer
Telefonapplikationer
Översikt över aktiva applikationer, telefonsamtal, mottagna textmeddelan-
den, uppgifter i arbetsmappen, väder eller liknande.
Musikapplikationer
Visning av fler tillgängliga applikationer samt alternativet att återvända till
huvudmenyn SmartLink
Aktivering av röststyrningen (Google Voice)

Om det intill funktionsknappen i området A  visas symbolen , kan man visa
en lista med ytterligare applikationer genom att trycka på funktionsknappen
en gång till.













Apple CarPlay

Upprätta/avbryta anslutning

Förutsättningar för att upprätta en anslutning
Den externa enheten som ska anslutas måste stödja kommunikationssys-
temet "Apple CarPlay".
Dataanslutningen av den externa enheten som ska anslutas måste vara ak-
tiv.
Röststyrning (Siri) av den externa enheten som ska anslutas måste vara ak-
tiv.

En lista på de externa enheter, regioner och applikationer som stöder "Apple
CarPlay"-anslutningen finns på webbplatsen för Apple Inc..

Upprätta anslutning
› Slå på tändningen.
› Slå på infotainmentsystemet.
› Slå på den externa enheten.
› Anslut den externa enheten till USB-ingången via en kabel » sidan 92.
› Välj anslutning med hjälp av "Apple CarPlay" B  » bild 202 på sidan 170.

Koppla från den aktiva anslutningen
› Tryck i huvudmenyn "Apple CarPlay" på knappen för "ŠKODA"-applikationen,

huvudmenyn SmartLink visas.
› Tryck på funktionsknappen  .
› eller: Koppla från kabeln från USB-ingången. Vid förnyad anslutning ansluts

den externa enheten automatiskt.

Funktionsbegränsning av infotainment
Under tiden anslutningen är upprättad kan den externa enheten inte användas
som ljudkälla i menyn Media.

När den externa enheten ansluts via "Apple CarPlay" kopplas alla aktuellt an-
slutna Bluetooth®-enheter från.

Under tiden anslutningen är upprättad kan inga Bluetooth-enheter anslutas
med infotainmentsystemet. SIM-kortet i den externa modulen kan endast an-
vändas för datatjänster. 
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Om navigation just pågår med hjälp av infotainmentsystemet, avbryts denna
när navigationen i "Apple CarPlay"-applikationen startar. Vice versa, om navi-
gation just pågår i "Apple CarPlay"-applikationen, avslutas denna genom att
navigation via infotainmentsystemet startas.

Observera
Vissa telefonfunktioner i den anslutna externa enheten kan manövreras från
kombiinstrumentets display » sidan 55.

Huvudmeny

Bild 204 
Apple CarPlay: Huvudmeny

Huvudmeny » bild 204
Lista över tillgängliga applikationer
Fler sidor med applikationer
Beroende på hur länge funktionsknappen trycks:
▶ Tryck - Gå tillbaka till huvudmenyn "Apple CarPlay"
▶ Håll intryckt - Aktivera röststyrningen (Siri)

MirrorLink®

Upprätta/avbryta anslutning

Förutsättningar för att upprätta en anslutning
Den externa enheten som ska anslutas måste stödja kommunikationssys-
temet "MirrorLink®".
Den externa enhet som ska anslutas måste ha minst en "MirrorLink®"-appli-
kation installerad.
Vissa applikationer kräver att dataanslutningen i den anslutna externa en-
heten är tillslagen.

A

B









Upprätta anslutning
› Slå på tändningen.
› Slå på infotainmentsystemet.
› Slå på den externa enheten.
› Anslut den externa enheten till USB-ingången via en kabel » sidan 92.
› Välj anslutning med hjälp av "MirrorLink®" B  » bild 202 på sidan 170.

Koppla från den aktiva anslutningen
› I huvudmenyn "MirrorLink®", tryck på knappen,  huvudmenyn SmartLink vi-

sas.
› Tryck på funktionsknappen  .
› eller: Koppla från kabeln från USB-ingången. Vid förnyad anslutning ansluts

den externa enheten automatiskt.

Funktionsbegränsning av infotainment
Gäller för Infotainment Columbus, Amundsen, Bolero: Om man vill använda
den enhet som ska anslutas i menyn Telefon ska den externa enheten kopplas
och anslutas innan anslutningen med infotainmentsystemet upprättas » si-
dan 157.

Gäller för Infotainment Swing: När den externa enheten ansluts kopplas alla
aktuellt anslutna Bluetooth®-enheter från, och den externa enheten ansluts au-
tomatiskt som huvudtelefon. Beroende på den enhet som ansluts kan det vara
nödvändigt att bekräfta anslutningen.

Under tiden anslutningen är upprättad kan den externa enheten inte användas
som ljudkälla i menyn Media.

Huvudmeny

Bild 205 
MirrorLink®: Huvudmeny 
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Huvudmeny » bild 205
Tillbaka till huvudmenyn SmartLink » sidan 170
Lista över pågående applikationer
Visning av senast använda applikationen i den anslutna externa enheten
Inställningar för menyn SmartLink » sidan 135 resp. » sidan 140
Lista över applikationer
Fler sidor med applikationer
Applikationerna kan inte användas under färd

Visning av funktionsknappen medan applikationen pågår
Tillbaka till huvudmenyn "MirrorLink®"

Visa funktionsknappar upptill/nedtill (gäller för Infotainment Amund-
sen, Bolero)

Förflytta funktionsknapparna i önskat hörn på bildskärmen (gäller
för Infotainment Swing)

För att visa/dölja funktionsknapparna ska du trycka på reglaget  (gäller för
Infotainment Amundsen, Bolero).

Funktionsproblem

Om det uppstår problem med "MirrorLink®"-anslutningen kan något av följande
meddelanden visas på bildskärmen:

■ Fel: överföring - koppla från den externa enheten och anslut den igen
■ MirrorLink®-audio är inte tillgängligt. - koppla från den externa enheten och anslut

den igen
■ MirrorLink® är endast begränsat tillgänglig med den här mobila apparaten. - den anslutna

enheten kan inte användas under färd eller så är enheten endast begränsat
tillgänglig (gäller Infotainment Swing)

■ Den mobila enheten är spärrad. Lås upp den mobila apparaten för att använda MirrorLink® -
"lås upp" den anslutna externa enheten

■ Appen kan inte startas eller fungerar inte. - koppla från den externa enheten och an-
slut den igen









A

B





  

      

Applikation "ŠKODA OneApp"

Inledande information

Bild 206 
Information om ŠKODA OneApp
på ŠKODAs webbplats

Med applikationen "ŠKODA OneApp" kan man bearbeta och utvärdera kördata
på en mobiltelefon som är ansluten till infotainmentsystemet.

Genom att mata in följande adress i din webbläsare kan du öppna webbsidan
med information om ŠKODA mobila applikationer.

http://go.skoda.eu/service-app

Applikationen "ŠKODA OneApp" kan hämtas från App Store och Google Play.

Installera applikationen "ŠKODA OneApp"
› Läs in QR-koden » bild 206.

För att "ŠKODA OneApp" ska fungera i full omfattning, måste dataöverföring-
en för externa enheter vara aktiverad.

Gäller för Infotainment Columbus, Amundsen, Bolero
▶ För aktivering av dataöverföringen i externa enheter, tryck på sensorfältet
  och sedan på funktionsknappen →  → Dataöverföring mobila enheter → Akti-

vera dataöverföring för ŠKODA-appar.

Gäller för Infotainment Swing
▶ För aktivering av dataöverföringen i externa enheter, tryck på knappen
  och sedan på funktionsknappen Aktivera dataöverföring för ŠKODA-appar.

Observera
Vissa funktioner i applikationen är inte är tillgängliga i alla länder, och funktio-
nerna kan eventuellt begränsas under färd » sidan 119, Mobila enheter och ap-
plikationer.
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Upprätta anslutning till infotainment

Mobiltelefonen kan anslutas med infotainmentsystemet med hjälp av funktio-
nen SmartLink eller WLAN.

Anslutning via SmartLink
› Slå på tändningen.
› Upprätta anslutning via SmartLink (t.ex. "MirrorLink®") » sidan 169.
› I listan över tillgängliga applikationer ska du välja applikationen "ŠKODA

OneApp".

Beroende på typen av ansluten mobiltelefon kan vissa applikationer styras med
rösten, från infotainmentsystemet eller med knapparna på multifunktionsrat-
ten.

När anslutningen upprättats kan applikationens innehåll visas på infotainment-
bildskärmen.

Om det finns en anslutning mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet
via WLAN, avslutas denna när anslutningen med SmartLink upprättats.

Anslutning via WLAN (gäller för Infotainment Columbus, Amundsen)
› Slå på tändningen.
› Upprätta WLAN-anslutningen » sidan 167.
› Starta applikationen "ŠKODA OneApp" i mobiltelefonen.

Avbryta anslutning
Anslutningen kan avbrytas på något av följande sätt:

› Slå från tändningen längre än 5 s (vid fordon med startknapp ska du stänga
av motorn och öppna förardörren).

› Avsluta anslutningen i applikationen "ŠKODA OneApp".
› Koppla mobiltelefonen från USB-porten resp. avsluta WLAN-anslutningen.

Navigation

Inledande information

Navigation - funktionssätt

Gäller för Infotainment Columbus, Amundsen.

Navigeringen startas på följande sätt:

› Ange/sök ett nytt resmål eller välj ett av de sparade resmålen.
› Bekräfta starten av färdsvägsberäkningen i uppgifterna om resmålet, ställ in

färdsvägsalternativen vid behov.
› Välj önskad färdsvägstyp om infotainmentsystemet ber om detta.

Färdvägen beräknas och navigeringen startar.

Navigering sker med hjälp av grafiska körrekommendationer och navigations-
anvisningar.

Under navigering har man möjlighet att mata in fler resmål i rutten eller att an-
passa rutten.

Om en trafikradiostation är tillgänglig kan infotainmentsystemet utvärdera in-
formation om trafikstörningar och om nödvändigt erbjuda en alternativ färd-
väg.

Om man avviker från färdvägen, beräknas den på nytt.

GPS-satellitsignal

Infotainmentsystemet navigerar med hjälp av GPS-satellitsignaler (Global
Positioning System).

Om infotainmentsystemet är utanför räckvidden för GPS-satellitsignalen (t.ex.
i tät beväxning, i tunnlar, underjordsgarage etc.), klarar systemet navigeringen
endast i begränsad omfattning med hjälp av sensorer på fordonet.

I splitscreen Position » bild 209 på sidan 177 i infotainmentsystemet kan man
visa följande information om den aktuella geografiska fordonspositionen samt
om satellitsignalen:

Geografisk breddgrad
Geografisk längdgrad
Höjd över havet
Antal mottagna/tillgängliga satelliter 
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Om ingen GPS-satellitsignal är tillgänglig visas inga värden.

Navigationsdata

Navigationsdatakälla Columbus
Navigationsuppgifterna är sparade i infotainmentsystemets interna minne.

Navigationsdatakälla Amundsen
Navigationsdata är sparade på ett SD-kort i original.

För att navigationsfunktionen ska arbeta korrekt är det viktigt att original-SD-
kortet med navigationsdata är isatt i respektive fack i den externa modulen
» sidan 121.

Om original-SD-kortet skadas eller tappas bort kan man köpa ett nytt original-
SD-kort från ŠKODA originaltillbehör.

Navigeringen fungerar inte om SD-kortet inte är original.

Fastställa version på navigationsdata
› I huvudmenyn Navigation ska du trycka på funktionsknappen  → Versionsin-

formation.

Uppdatera navigationsdata
Vi rekommenderar att regelbundet uppdatera navigationsdata.

Infotainment kan ge felaktiga köranvisningar om vägtillståndet eller trafiksitu-
ationen inte överensstämmer med navigeringsmeddelanden. Detta kan leda till
att navigeringen utförs med användning av en annan färdväg eller föreslår ett
byte av körriktning på en enkelriktad gata. Observera därför alla vägmärken
under färd, vilka alltid prioriteras före körrekommendationerna.

Information om uppdatering av navigationsdata finns hos din ŠKODA-partner
eller på ŠKODAs webbplats:

http://go.skoda.eu/updateportal

Om onlinetjänsterna "Infotainment Online" » sidan 14 är aktiva kan navigations-
data för Infotainment Columbus uppdateras online » sidan 175, Importe-
ra/uppdatera navigationsdata och kategorier av specialmål online.

Importera/uppdatera navigationsdata och kategorier av specialmål
online

Manuell uppdatering
Om onlinetjänsterna "Infotainment Online" » sidan 14 är aktiva finns möjlighet
att ladda ned/uppdatera navigationsdata (gäller för Infotainment Columbus) el-
ler att ladda ned de kategorier av specialmål som skapats i användarprofilen på
"ŠKODA Connect Portal".

▶ I huvudmenyn Navigation ska du trycka på funktionsknappen  → Versionsin-
formation → Uppdatering (online) → Hämta

▶ eller: Tryck på sensorfältet   och därefter på funktionsknappen  → .

En meny för import/uppdatering av navigationsdata och kategorier av special-
mål visas.

▶ Tryck på funktionsknappen  och välj en av följande menypunkter:

■ Alla - importera alla tillgängliga navigationsdata
■ Favoriter - importera navigationsdata för föredragna länder/regioner (gäller för

Infotainment Columbus)
■ Specialmål - importera de kategorier av specialmål som skapats i användarpro-

filen på "ŠKODA Connect Portal" » sidan 183
■ Kartor - importera tillgängliga navigationsdata för respektive länder/regioner

(gäller för Infotainment Columbus)

▶ Välj önskad poster på listan.
▶ Tryck på funktionsknappen Hämta och bekräfta att du vill ladda ned.

Automatisk uppdatering
Gäller för bilar med Infotainment Columbus: när onlinetjänsten "Infotainment
Online" » sidan 14 är aktiverad och en uppdatering av navigationsdata för bi-
lens aktuella position eller färdvägsmål finns tillgänglig, visas automatiskt ett
meddelande om detta i infotainmentsystemet så att uppdateringen kan ge-
nomföras.

Infotainmentsystemet kan användas som vanligt medan uppdateringen pågår.

För att slutföra uppdateringen av navigationsdata ska du slå från tändningen
och infotainment i minst 30 min.
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Huvudmeny

Bild 207 Navigation: Huvudmeny

› Visa menyn genom att trycka på sensorfältet  .
› eller: Tryck på sensorfältet   och därefter på funktionsknappen .

Beskrivning av funktionsknapparna A  » bild 207
Beroende på sammanhanget:
Ingen navigering sker - sök/ange ett nytt resmål
Navigering sker - följande meny visas:
▶ Färdvägsplan - visa färdvägsplanen » sidan 189
▶ Ändra färdväg på kartan - visa en meny för ändring av färdvägen på kartan

(gäller för Infotainment Columbus) » sidan 190
▶ Kö längre fram - manuell inställning av trafikstörningen » sidan 195
▶ Ange resmål - sök/ange ett nytt resmål/etappmål » sidan 177
▶ Stoppa navigeringen - navigeringen stoppas » sidan 189
Följande meny visas:
▶ Akt. position sparas - spara den aktuella fordonspositionen som flaggmål

» sidan 181
▶ Färdvägar - visa listan med sparade färdvägar » sidan 191
▶ Resmål - visa listan med sparade resmål » sidan 180
▶ Senaste resmål - visa lista med de senaste resmål, till vilka navigering har

skett » sidan 180
▶ Hemadress - navigering till hemadress » sidan 181
Sökning efter specialmål i kategorierna ,  och 
Inställningar för kartvisningen » sidan 184

Uppspelningsstyrning Media/Radio (gäller inte för fordon med infotain-
ment Amundsen och digitalt kombiinstrument)









  

Visa volyminställningen för navigationsmeddelanden/upprepa navigations-
meddelande» sidan 189
Inställningar för navigering » sidan 136
Växla kartvisning mellan digitalt kombiinstrument och infotainmentdisplay
(gäller för fordon med infotainment Amundsen och digitalt kombiinstru-
ment)

Karta

Bild 208 
Kartbeskrivning

På kartan kan följande uppgifter och funktionsknappar visas: » bild 208
Fordonsposition
Färdväg
Funktionsknappar för användning av kartan » sidan 184
Funktionsknapp för specialmålet
Funktionsknapp för specialmålslista
Funktionsknapp för visning av trafikstörning » sidan 195
Information om högsta tillåtna hastighet
Resmålets position
Position för etappmål
Målposition Hemadress
Favoritposition

Information i statusraden
Gatunamn/gatunummer för den aktuella fordonspositionen
Körsträcka till målet
Körsträcka till etappmål
Beräknad körtid till målet 





B

A
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G
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Beräknad körtid till etappmålet
Beräknad ankomsttid i resmålet/i etappmålet

Splitscreen

Bild 209 
Splitscreen

Gäller för bilar med infotainment Amundsen och digitalt kombiinstrument:
När kartvisning sker i digitala kombiinstrumentet visas alltid splitscreen och
kan inte döljas.

› Slå till/från funktionen genom att i menyn Navigation trycka på funktions-
knappen  → Splitscreen.

› Välj innehåll i splitscreen A  » bild 209 genom att trycka på funktionsknap-
pen  och välja en av följande menyer, beroende på sammanhanget:

■ Ljud - Manövrering av radio-/media-uppspelning
■ Kompass - Visning av aktuell fordonsposition i relation till väderstrecken
■ Mest körda Färdvägar - Visning av de tre mest körda färdvägarna (när ingen na-

vigering sker) » sidan 189
■ Manöver - Visning av grafiska körrekommendationer (när navigering sker) » si-

dan 188
■ Position - Visning av geografiska koordinater för aktuell fordonsposition
■ Karta - Visning av förhandsgranskningskarta (gäller bilar med infotainment

Columbus utan digitalt kombiinstrument) » sidan 186




Sök och mata in resmål

Välja typ av målsökning/målinmatning

Bild 210 
Välja typ av målsökning/målin-
matning

› Ingen navigering sker - i huvudmenyn Navigering ska du trycka på funk-
tionsknappen  →  .

› Navigering sker - i huvudmenyn Navigering ska du trycka på funktionsknap-
pen  → Ange resmål →  .

Funktionsknappar » bild 210
Sökning efter ett mål eller ett specialmål (POI) efter namn » sidan 177
Målinmatning genom adress » sidan 178
Onlinesökning av specialmål » sidan 177
Sökning efter ett specialmål längs färdvägen (fungerar endast när naviger-
ingen är aktiv) » sidan 177
Målinmatning genom kartpunkt/med hjälp av GPS-koordinater » sidan 179

Resmål/sök specialmål

Bild 211 
Meny för målsökning 

A

B

C

D

E
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Bild 212 Lista med hittade resmål: i navigationsdata/online

Med denna funktion kan man utföra en fulltextsökning av resmål eller special-
mål (POI) genom att ange nyckelord.

Visa meny
› Ingen navigering sker - i huvudmenyn Navigering ska du trycka på funk-

tionsknappen  →  .
› Navigering sker - i huvudmenyn Navigering ska du trycka på funktionsknap-

pen  → Ange resmål.
› Tryck sedan på funktionsknappen för en av menypunkterna för målsökningen

A , C  eller D » bild 210 på sidan 177.

Funktionsknappar » bild 211 och » bild 212
Inmatningsrad
Beroende på sökläge visas följande symboler:
 - Visa kartan och listan över uppsökta resmål i navigeringsdatabasen
 - Visa kartan och listan över uppsökta resmål online
 - Val av målsökning/målinmatning » sidan 177
Lista över de senaste målen (om inget tecken har matats in)/lista över ut-
valda mål
Tangentbord
Status för onlinetjänsterna

Sök resmål
▶ Ange namnet eller kategorin för specialmålet (POI), ange ev. ort, gata resp.

husnummer/postkod.

I området D  » bild 211 visas en lista med hittade resmål.

▶ Välj önskat mål så visas målets detaljer.
▶ eller: Tryck på funktionsknappen B  » bild 211.

A

B

C

D

E

F

Det visas en karta med följande symboler och en lista över hittade resmål.

Mål som hittats i navigationsdata » bild 212 - .
Mål som hittats online » bild 212 - .

▶ Välj önskat mål så visas målets detaljer.

Ange resmål via adress

Bild 213 Ange mål via adress: Huvudmeny/Lista över hittade orter

Visa meny
› Ingen navigering sker - i huvudmenyn Navigering ska du trycka på funk-

tionsknappen  .
› Navigering sker - i huvudmenyn Navigering ska du trycka på funktionsknap-

pen  → Ange resmål.
› Tryck därefter på funktionsknappen  → B  » sidan 177.

Ange resmål
› Ange måladressen och bekräfta inmatningen » bild 213 - .
› Tryck på funktionsknappen  , resmålets detaljer visas.

Medan du matar in uppgifterna föreslås respektive namn (t.ex. ort, gata) i in-
matningsraden, beroende på sammanhanget. Det föreslagna resmålets posi-
tion kan visas på genom att man trycker på funktionsknappen Karta.

Beroende på antalet hittade orter kan en karta med en lista över hittade orter
visas automatiskt » bild 213 - .

Kartan med listan över hittade orter kan visas manuellt genom att man trycker
på funktionsknappen  .
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Ange mål via kartpunkt och med hjälp av GPS-koordinater

Bild 214 Ange resmål: via kartpunkt/med hjälp av GPS-koordinater

Visa meny
› Ingen navigering sker - i huvudmenyn Navigering ska du trycka på funk-

tionsknappen  .
› Navigering sker - i huvudmenyn Navigering ska du trycka på funktionsknap-

pen  → Ange resmål.
› Tryck därefter på funktionsknappen  → E  » bild 210 på sidan 177.

Ange mål via kartpunkt
› Rör på bildskärmen och förflytta önskat resmål i hårkorset » bild 214 - .
› Tryck på funktionsknappen  , resmålets detaljer visas.

Ange mål via GPS-koordinater
› Mata in GPS-koordinaternas värden och ställ in dem efter varandra » bild 214

- .
› Tryck på funktionsknappen  , resmålets detaljer visas.

Om det finns information om den inmatade punkten i infotainmentsystemets
navigationsdata, visas denna information istället för GPS-koordinaterna (t.ex.
adress A  » bild 214).

Mata in resmål via kartpunkt

Bild 215 
Meny när man trycker på kart-
punkten

När man trycker på kartan visas symbolen  samt en meny med följande me-
nypunkter (beroende på sammanhanget) » bild 215.

Visa uppgifter om resmålet » sidan 187
Visning av detaljer för specialmålet/visning av lista med specialmål
(funktionsknapp )
Starta navigering till vald punkt
Infoga vald punkt som nästa mål i den pågående navigeringen
Starta navigeringen efter favoriten
Starta navigering till hemadressen
Målsökning i närheten av den valda punkten » sidan 177
Definiera startpunkten för Demo-läge (om detta är aktivt) » sidan 188

Söka bensinstation, restaurang eller parkeringsplats

Bild 216 Lista över hittade bensinstationer: i navigationsdata/online 

A

B











C
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Bild 217 Lista över hittade parkeringsplatser: i navigationsdata/online

Med infotainmentsystemet är det möjligt att snabbsöka efter bensinstationer,
restauranger eller parkeringsplatser i navigationsdata eller att söka efter ben-
sinstationer och parkeringsplatser online.

› I huvudmenyn Navigation ska du trycka på funktionsknappen  .
› Tryck på funktionsknappen för önskad kategori.
› eller: Tryck på sensorfältet   och därefter på funktionsknappen  → 

resp. .

Söka resmål i navigationsdata
Beroende på sammanhanget nedan visas en lista med hittade specialmål i vald
kategori.

▶ Ingen navigering sker - de närmaste resmålen inom en radie på 200 km från
fordonets aktuella position visas.

▶ Navigering sker - resmål på färdvägen eller i omedelbar närhet av färdvägen
visas.

Sök resmål online
När onlinetjänsterna "Infotainment Online" » sidan 14 är aktiva visas en lista
över hittade specialmål i den valda kategorin inom den aktuella fordonspositio-
nens radie, oberoende av om navigering sker eller inte.

När sökningen efter resmål är genomförd går det att växla mellan listan över
resmål som hittats i navigationsdata och resmål som hittats online, genom att
man trycker på följande funktionsknappar i positionen A  » bild 216 resp.
» bild 217.

Visning av lista över resmål som hittats i navigationsdata.
Visning av lista över resmål som hittats online.





Observera
När funktionen  → Tankningsalternativ → Välj föredraget tankställe är aktiv, visas de
föredragna tankställena vid de tre första positionerna i samband med sökning
efter tankställen.

Sparade resmål

Senaste mål

Lista över senaste resmål
› I huvudmenyn Navigation ska du trycka på funktionsknappen  → Senaste res-

mål.

Detaljer för senaste resmål (gäller inte för infotainment Columbus)
› I huvudmenyn Navigation ska du trycka på sensorfältet  .

Om ingen navigering sker visas uppgifterna för det senaste resmål, till vilket
navigering skedde. Om navigering sker visas uppgifterna för det slutgiltiga
resmålet.

Senaste resmål i menyn för sökning av mål/specialmål
I menyn för målsökning i området D  » sidan 177 visas en kort lista över de se-
naste resmålen.

Funktionsknappar i listan över de senaste resmålen
- Sökning av resmål efter namn (funktionsknappen visas om det finns
mer än 5 poster)
- Visning av detaljer för det valda resmålet » sidan 187

Målminne

Bild 218 Lista över sparade mål/kategorier av sparade mål 

Sök
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Lista över sparade resmål
› I huvudmenyn Navigation ska du trycka på funktionsknappen  → Resmål.
› Tryck på funktionsknappen A  » bild 218 och välj en av följande kategorier av

sparade resmål B  » bild 218.

Alla sparade resmål
▶  - flaggmål (fordonsposition vid tidpunkten då målet sparades)
▶  - sparat resmål (manuellt sparat resmål/resmål importerat i vCard-

format)
▶  - favorit (resmål med favoritegenskaper)
Favoriter (favoritplatsen visas på kartan med symbolen .
Adresser till telefonkontakter i den anslutna telefonen resp. det isatta
SIM-kortet.
Resmål online som skapats i användarprofilen på "ŠKODA Connect Portal"
eller i applikationen "ŠKODA Connect" » sidan 183

Funktionsknappar i listan över sparade resmål
- Sökning av resmål efter namn (funktionsknappen visas om det finns
flera poster på nästa sida av listan)
- Visa detaljer om resmålet » sidan 187

Spara resmål
▶ I huvudmenyn Navigation ska du trycka på funktionsknappen  → Senaste res-

mål.
▶ Tryck på funktionsknappen  vid det önskade resmålet, uppgifter om resmå-

let visas.
▶ Tryck på funktionsknappen Spara.
▶ Ändra vid behov namn på resmålet och bekräfta att du vill spara.

Spara "flaggmål" (aktuell fordonsposition)
▶ I huvudmenyn Navigation ska du trycka på funktionsknappen  → Akt. position

sparas.
▶ Tryck därefter på funktionsknappen Ändra namn för att ändra namn på flagg-

målet och spara det som resmål i målminnet.

När man sparar nästa flaggmål skrivs det senast sparade flaggmålet över. För
att bibehålla det befintliga flaggmålet, måste detta mål sparas i infotainment-
systemets minne.

Spara/ta bort mål som favorit
Det går inte att spara en kontaktadress, ett vCard-mål eller ett bildmål som fa-
vorit.
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▶ I huvudmenyn Navigation ska du trycka på funktionsknappen  → Resmål.
▶ Tryck på funktionsknappen  och välj önskad mållista.
▶ Visa målets detaljer genom att trycka på funktionsknappen  vid önskat mål.
▶ Tryck på funktionsknappen Bearbeta.
▶ Tryck på funktionsknappen Favorit.

Radera resmål
▶ I huvudmenyn Navigation ska du trycka på funktionsknappen  → Resmål.
▶ Tryck på funktionsknappen  och välj önskad mållista.
▶ Visa målets detaljer genom att trycka på funktionsknappen  vid önskat mål.
▶ Tryck på funktionsknappen Bearbeta.
▶ Tryck på funktionsknappen Radera och bekräfta att du vill radera.

Hemadress

Definiera hemadress
Om hemadressen inte har matats in ska du gå tillväga på följande sätt:

› I huvudmenyn Navigation ska du trycka på funktionsknappen  → Hemadress.
› Fastställ hemadressen med hjälp av den aktuella fordonspositionen eller

adressinmatningen.

Ändra hemadress
› I huvudmenyn Navigation ska du trycka på funktionsknappen  → Förvalta min-

net → Definiera hemadress.
› Tryck på funktionsknappen Bearbeta.
› Bearbeta resp. fastställ hemadressen med hjälp av den aktuella fordonsposi-

tionen eller adressinmatningen.

Ta bort hemadress
› I huvudmenyn Navigation ska du trycka på funktionsknappen  → Förvalta min-

net → Radera användardata → Hemadress.
› Tryck på funktionsknappen Radera och bekräfta att du vill radera.
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Importera egna resmål

Introduktion till ämnet

Bild 219 
MyDestination-applikation på
ŠKODAs webbplats

Bild 220 
Webbplats ŠKODA Connect

De egna resmålen kan skapas med ŠKODA-applikationen "MyDestination", i
användarprofilen på "ŠKODA Connect Portal" eller i applikationen "ŠKODA
Connect".

Genom att läsa in QR-koden » bild 219 eller genom att mata in följande adress i
din webbläsare, kan du visa mer information om applikationen
"MyDestination".

http://go.skoda.eu/my-destination

Åtkomst till "ŠKODA Connect-portalen" sker genom webbplatsen "ŠKODA
Connect". Gå till webbplatsen genom att skanna QR-koden » bild 220 eller
mata in följande adress i din webbläsare:

http://go.skoda.eu/skoda-connect

Egna resmål i vCard-format

Du kan importera ett eget resmål i vCard-format (*.vcf) från ett SD-kort eller
en USB-källa till infotainmentminnet.

Import
› Sätt i SD-kortet i den externa modulen eller anslut ett USB-minne som inne-

håller det egna resmålet.
› I huvudmenyn Navigation ska du trycka på funktionsknappen  → Förvalta min-

net → Importera resmål (SD/USB).
› Välj källan och bekräfta importen.

Navigering
› I huvudmenyn Navigation ska du trycka på funktionsknappen  → Resmål →
 → .

› Sök sedan efter önskat importerat mål och välj det.

Radera det egna målet
› I huvudmenyn Navigation ska du trycka på funktionsknappen  → Resmål →
 → .

› Tryck på funktionsknappen  vid önskat eget mål.
› I resmålets detaljer ska du trycka på funktionsknappen Bearbeta → Radera och

bekräfta att du vill radera.

Kategorier av specialmål som skapats i "MyDestination"

Import/uppdatering
› Sätt i SD-kortet i den externa modulen eller anslut ett USB-minne som inne-

håller kategorierna av specialmål.
› I huvudmenyn Navigation ska du trycka på funktionsknappen  → Förvalta min-

net → Uppdatera mina specialmål (SD/USB).

Om det redan finns en kategori av egna specialmål med samma namn i info-
tainmentsystemets minne kommer denna att skrivas över under importen.

Visa kategorier av specialmål på kartan
› I huvudmenyn Navigation ska du trycka på funktionsknappen  → Karta → Välj

kategorier för specialmål → Mina specialmål (Personal POI).
› Välj den importerade kategorin av specialmål.

Navigera till specialmålet
› Klicka på symbolen för kategorin av specialmål på kartan.

Detaljer för det valda resmålet visas » sidan 187. 

182 Infotainment



Radera alla kategorier av specialmål
› I huvudmenyn Navigation ska du trycka på funktionsknappen  → Förvalta min-

net → Radera mina specialmål.
› Tryck på funktionsknappen Radera och bekräfta att du vill radera.

Kategorier av specialmål som skapats i "ŠKODA Connect-portalen"

De egna kategorier av specialmål som skapats i användarprofilen på "ŠKODA
Connect Portal" kan importeras till infotainmentsystemets minne.

Förutsättning för att en kategori av specialmål ska kunna importeras är att
tjänsterna "Infotainment Online" är aktiverade » sidan 14.

Importera kategorier av specialmål
I huvudmenyn Navigation ska du trycka på funktionsknappen  → Versionsinfor-
mation → Uppdatering (online).

› eller: Tryck på sensorfältet   och därefter på funktionsknappen  → .

En meny för import/uppdatering av navigationsdata och kategorier av special-
mål visas.

› Tryck på funktionsknappen  → Specialmål → Hämta.

Om nya kategorier av specialmål är tillgängliga, visas antalet samt filstorleken i
infotainment.

› Tryck på funktionsknappen Starta för att starta importen.
› För att slutföra importen ska du trycka på funktionsknappen Nästa och be-

kräfta importen.

Visa kategorier av specialmål på kartan
› I huvudmenyn Navigation ska du trycka på funktionsknappen  → Karta → Välj

kategorier för specialmål → Mina specialmål (Personal POI).
› Välj den importerade kategorin av specialmål.

Navigering till ett resmål i de importerade kategorierna av specialmål
› Klicka på symbolen för kategorin av specialmål på kartan.

Detaljer för det valda resmålet visas » sidan 187.

Radera alla kategorier av specialmål
› I huvudmenyn Navigation ska du trycka på funktionsknappen  → Förvalta min-

net → Radera mina specialmål.
› Tryck på funktionsknappen Radera och bekräfta att du vill radera.

Resmål som skapats i användarprofilen i "ŠKODA Connect-
portalen"

Resmål som skapats i användarprofilen på "ŠKODA Connect Portal" eller i ap-
plikationen "ŠKODA Connect" kan importeras till infotainmentminnet.

Förutsättning för att resmål ska kunna importeras är att tjänsterna
"Infotainment Online" är aktiverade » sidan 14.

Importera resmål
› I huvudmenyn Navigation ska du trycka på funktionsknappen  → Resmål →
 → .

› eller: Tryck på sensorfältet   och därefter på funktionsknappen  → .
› Tryck på funktionsknappen Uppdatera.
› Om nya resmål är tillgängliga ska du bekräfta importen av dessa.

Om ett resmål har skapats i användarprofilen på "ŠKODA Connect Portal" eller
i applikationen "ŠKODA Connect" och sedan skickats till infotainment, kommer
ett meddelande om ett nytt resmål att visas på infotainmentbildskärmen när
tändningen slås på. Man kan då välja att importera resmålet.

Navigering till ett onlinemål
› I huvudmenyn Navigation ska du trycka på funktionsknappen  → Resmål →
 → .

› Välj önskat resmål i listan över onlineresmål.

Radera onlineresmål
› Radera alla onlineresmål i huvudmenyn Navigation genom att trycka på funk-

tionsknappen  → Förvalta minnet → Radera användardata → Onlineresmål.
› Radera ett onlineresmål i huvudmenyn Navigation genom att trycka på funk-

tionsknappen  → Resmål →  →  →  → Bearbeta → Radera.

Bild med GPS-koordinater

Bild 221 
Bild med GPS-koordinater 
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Med infotainmentsystemet kan man navigera till de sparade GPS-koordinater-
na på bilden.

› Tryck på sensorfältet   och därefter på funktionsknappen Bilder.
› Välj den anslutna källan och öppna bilden med GPS-koordinater.
› Tryck på funktionsknappen  » bild 221 på bilden. Det visas en meny där du

kan välja att starta navigeringen.

Bilden kan erhållas från en extern enhet, i vilken GPS-koordinater lagras när bil-
den skapas. Vid behov kan detta skapas vid användning av "MyDestination" och
importeras » bild 219 på sidan 182.

Karta

Alternativ för kartvisning

Bild 222 
Alternativ för kartvisning

› I huvudmenyn Navigation ska du trycka på funktionsknappen .

Följande funktionsknappar visas » bild 222:
2D - tvådimensionell visning av kartan
3D - tredimensionell visning av kartan
Visa färdvägen från den aktuella fordonspositionen till målet
Visa positionen för resmålet resp. nästa etappmål på kartan (beroende på
inställningen för menypunkten)  → Extra inställningar → Statusrad:)
Automatisk kartvisning vid körning i dagsljus/mörker (beroende på den ak-
tuella påslagna fordonsbelysningen)
Kartvisning vid körning i dagsljus
Kartvisning vid körning i mörker









A

B

C

Aktivera/avaktivera visning av splitscreen » sidan 177 (gäller inte fordon
med infotainment Amundsen om kartvisning sker i det digitala kombiin-
strumentet)
Aktivera/avaktivera visning av valda kategorier av specialmål » sidan 179,
Mata in resmål via kartpunkt

Om skalan på 2D-kartan resp. 3D-kartan är mindre än 10 km, visas kartan auto-
matiskt i 2D och riktas in mot norr. Om skalan förstoras över detta värde åter-
ställs den ursprungliga kartvisningen.

Kartskala

Bild 223 
Funktionsknappar för
ändring av kartskalan:
Infotainment Columbus

Bild 224 Funktionsknappar för ändring av kartskalan: Infotainment
Amundsen

Det är möjligt att ändra kartskalan manuellt eller att aktivera automatisk änd-
ring av skalan.

› Tryck på funktionsknappen A  » bild 223 resp. » bild 224.

I området B  » bild 223 resp. » bild 224 visas funktionsknappar för ändring av
kartskalan. 

D
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Typer av manuell ändring av skalan
▶ Berör bildskärmen med två fingrar och för ihop resp. dra isär dem.
▶ Vrid reglaget  (gäller inte för infotainment Columbus).
▶ Tryck på funktionsknappen A  » bild 223 och använd skjutreglaget eller funk-

tionsknappen /  inom området B  » bild 223 (gäller infotainment Colum-
bus).

Slå till/från den automatiska ändringen av skalan
Om den automatiska skalan är aktiverad, ändras kartskalan automatiskt be-
roende på vilken väg man kör (motorväg - liten skala/tätort - stor skala) samt
på den kommande manövern.

▶ Slå till den automatiska ändringen av skalan genom att i huvudmenyn Navi-
gation trycka på funktionsknappen  → .

Funktionsknappen  grönmarkeras.

Den automatiska skalan är endast aktiverad om kartan är centrerad på for-
donspositionen (funktionsknappen  visas inte).

▶ Slå från den automatiska ändringen av skalan genom att i huvudmenyn Navi-
gation trycka på funktionsknappen  → .

Funktionsknappen  vitmarkeras.

Funktionen slås från även när kartan förskjuts resp. kartskalan ändras manuellt.

Kartvy i förminskad skala
▶ I huvudmenyn Navigation ska du trycka på funktionsknappen A  → .

Kartskalan förminskas under några sekunder och återställs sedan.

Ändring av kartinriktning

Bild 225 
Ändring av kartans inriktning

Kartans inriktning kan ändras under följande villkor:

Kartan befinner sig i 2D-läge.
Kartan är centrerad (funktionsknapp  visas inte).
Kartskalan är max 10 km.

› För att ändra kartans inriktning ska du i huvudmenyn Navigation trycka på
funktionsknappen  A  » bild 225.

Karta riktad mot norr
Symbolen  för fordonspositionen roterar, kartan och symbolen för polstjär-
nan  roterar inte.

Om kartskalan är större än 10 km riktas kartan automatiskt in mot norr.

Karta riktad i förhållande till körriktningen
Kartan och symbolen för polstjärnan  roterar, symbolen  för fordonsposi-
tionen roterar inte.

Kartcentrering

Bild 226 
Kartcentrering

Den förskjutna kartan kan centreras på fordons-, mål- eller färdvägspositionen.

› För kartcentrering ska du trycka på funktionsknappen  A  » bild 226.
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Alternativ för visning i splitscreen

Gäller bilar med infotainment Columbus utan digitalt kombiinstrument.

Bild 227 Karta i splitscreen

› Tryck på funktionsknappen A  » bild 227 i splitscreen.

Beroende på sammanhanget visas vissa av följande funktionsknappar i områ-
det B .

Kartvisning med färdvägen från den aktuella fordonspositionen till målet
Ändring av kartans inriktning
2D - tvådimensionell visning av kartan
3D - tredimensionell visning av kartan
Slå till/från den automatiska ändringen av skalan

Alternativ för kartvisning i digitalt kombiinstrument

Gäller bilar med infotainment Columbus med digitalt kombiinstrument.

För kartvisning i det digitala kombiinstrumentet måste tändningen vara tillsla-
gen.

Gäller för Infotainment Columbus
Kartan kan visas samtidigt i det digitala kombiinstrumentet och i infotainment.

Typ av karta som ska visas i det digitala kombiinstrumentet väljs i huvudmenyn
Navigation i menypunkt  → Karta → Kartvy i kombi:.

Kartskalan kan ändras med inställningsvredet EN  på multifunktionsratten » si-
dan 39.











Gäller för Infotainment Amundsen
Kartan kan visas i det digitala kombiinstrumentet eller i infotainmentdisplayen.

▶ För att växla visning, tryck i huvudmenyn Navigation på funktionsknappen B
» bild 207 på sidan 176.

Typ av karta som ska visas i det digitala kombiinstrumentet kan ändras i huvud-
menyn Navigation i menypunkt  .

Ändring av kartans skala kan genomföras på ett av följande sätt.

▶ Med funktionsknapparna i infotainment » sidan 184.
▶ Genom att vrida på reglaget .
▶ Med inställningsvredet A  på multifunktionsratten » sidan 39.

Visning av specialmål

I infotainmentsystemet har du möjlighet att visa specialmålens symboler på
kartan på infotainmentsdisplayen.

› Aktivera/avaktivera visningen genom att i huvudmenyn Navigation trycka
på funktionsknappen  → Specialmål.

› För att välja de specialmål som ska visas, ska du i huvudmenyn Navigation
trycka på funktionsknappen  → Karta → Välj kategorier för specialmål och välja
önskade kategorier (högst 10).

Visning av vägmärken

På infotainmentsystemets bildskärm har man under navigationen möjlighet att
visa vägmärken som sparats i navigationsuppgifterna eller som registrerats av
frontkameran G  » bild 208 på sidan 176.

› Slå till/från visningen av trafikmärken genom att i huvudmenyn Navigation
trycka på funktionsknappen  → Karta → Visa vägmärken.

På vissa fordon kan man ställa in en varning när den högsta tillåtna hastighe-
ten som anges på ett vägmärke överskrids.

› Tryck på sensorfältet   och därefter på funktionsknappen  → Förarstödsys-
tem → Hastighetsvarning: .

Vid körning med släpvagn rekommenderar vi att man slår på identifieringen av
de vägmärken som gäller för släpvagn.

› Tryck på sensorfältet   och därefter på funktionsknappen  → Förarstödsys-
tem → Visa vägmärken relevanta för släpvagnar.
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Navigering

Introduktion till ämnet

När man startar navigeringen till ett mål skapas en färdväg. I färdvägen kan
man infoga ytterligare etappmål.

Navigeringen sker på följande sätt:
▶ Genom grafiska körrekommendationer på infotainmentdisplayen samt på

kombiinstrumentets display.
▶ Genom navigationsmeddelanden.

Infotainmentsystemet försöker möjliggöra en fortsatt navigering även i de fall
då navigationsdata är ofullständiga eller om det till och med helt saknas upp-
gifter om det angivna området.

Färdvägen beräknas på nytt varje gång som du ignorerar körrekommendatio-
nerna eller avviker från färdvägen.

VIKTIGT
Navigationsmeddelandena kan avvika från den faktiska situationen (exempelvis
på grund av vägarbeten eller ej aktuella navigationsdata).

Uppgifter om resmålet

Bild 228 Uppgifter om resmål som hittats i navigationsdata/online

I resmålsuppgifterna » bild 228 visas följande menypunkter och information.

Område med funktionsknappar
Detaljerad resmålsinformation
Målposition på kartan

A

B

C

Utförlig information om målet (om tillgängligt)
Status för onlinetjänsterna

Visa detaljer om resmålet
Uppgifter om resmålet kan visas på ett av följande sätt:

▶ Medan resmålet matas in.
▶ Genom att man trycker på funktionsknappen  i mållistan.
▶ Tryck på sensorfältet   i huvudmenyn Navigation (gäller inte för Infotain-

ment Columbus) för att visa detaljer om det senaste resmålet.

Funktionsknappar
Med hjälp av funktionsknapparna i området A  kan man beroende på samman-
hanget utföra följande funktioner:

▶ Starta/stoppa navigeringen.
▶ Sök efter ett resmål i närheten » sidan 177.
▶ Ställ in färdvägsalternativ.
▶ Spara resmål.
▶ Bearbeta resmål (resmålet kan raderas, sparas under ett nytt namn eller som

favorit).
▶ Ring upp nummer för specialmål (om en telefon är ansluten till infotainment-

systemet » sidan 157, Koppling och anslutning)

Beräkning av färdvägen och starta navigationen

Bild 229 
Alternativa färdvägar

Beräkningen av färdvägen baseras på de inställda alternativen för färdvägen.
De här färdvägsalternativen kan ställas in:  → Färdvägsalternativ.

Alternativa färdvägar
När funktionen för alternativa färdvägar är aktiverad visas följande meny efter
beräkningen av en ny färdväg » bild 229: 
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 - ekonomisk färdväg med minsta möjliga körtid och kortast möjliga kör-
sträcka - visas med grönt
 - snabbaste vägen till målet, även om den innebär längre körsträcka - vi-
sas med rött
 - kortaste färdvägen till målet, även om den kräver en längre körtid - vi-
sas med orange

På funktionsknapparna för de alternativa färdvägarna visas information om fär-
dvägens längd samt den beräknade körtiden och följande symboler (gäller för
Infotainment Columbus).

Användning av en tullbelagd motorväg
Användning av ett tåg/en färja
Användning av en tunnel
Användning av en tullbelagd landsväg
Användning av en landsväg med betalmärke

Det finns möjlighet att välja en redan beräknad alternativ färdväg, innan beräk-
ningen av återstående färdvägar är avslutad.

Välj färdvägstyp för att starta navigationen.

Om du inte har valt någon färdväg inom 30 sekunder efter beräkning av alla
färdvägar startas navigeringen automatiskt efter den inställda föredragna fär-
dvägstypen.

Färdvägsberäkning för körning med släpvagn

Vid körning med släpvagn respektive annan utrustning som är ansluten till släp-
vagnens uttag rekommenderar vi att du aktiverar släpvagnsregistreringen och
om tillämpligt ställer in den högsta tillåtna hastigheten för körning med släp-
vagn.

› För att beräkna färdvägen vid körning med släpvagn ska du i huvudmenyn
Navigation trycka på funktionsknappen  → Färdvägsalternativ → .

› För att ställa in den högsta hastigheten för körning med släpvagn ska du
trycka på sensorfält   och därefter på funktionsknappen  → Förarstödsys-
tem → Släpvagnsregistrering → Maxhastighet för släpvagn.

Demoläge

Demoläget visar en simulerad körning till det inmatade resmålet. Funktionen
gör det möjligt att köra den beräknade färdvägen "på prov".

A

B

C











Om demoläget är påslaget visas en meny för navigering i demoläget eller i nor-
malt läge innan navigeringen startar.

› Slå till/från funktionen genom att i menyn Navigation trycka på funktions-
knappen  → Extra inställningar → Demo-läge.

När demoläget är aktiverat kan färdvägens startpunkt definieras.

› I huvudmenyn Navigation ska du trycka på funktionsknappen  → Extra inställ-
ningar → Definiera demo-lägets startpunkt.

› Definiera startpunkten genom att ange adressen eller den aktuella fordons-
positionen.

› Så länge demoläget är aktivt kan startpunkten för demoläget även ställas in
genom att man trycker på önskad kartpunkt och väljer menypunkten Definiera
demo-lägets startpunkt » sidan 179, Mata in resmål via kartpunkt.

Grafiska körrekommendationer

Bild 230 Körrekommendationer/upplysningar om körrekommendation

De grafiska körrekommendationerna visas i splitscreen Manöver och på kom-
biinstrumentets display.

I extrafönstret Manöver visas följande körrekommendationer » bild 230:

Gatunamn/gatunummer för den aktuella fordonspositionen
Körrekommendationer med gatunamn/gatunummer, med körsträcka och
körtid till manöverorten
Detaljer om körrekommendationen (visas i närheten av manövern)
Rekommenderat körfält

Infotainmentsystemet informerar i splitscreen Manöver även om trafikstörning-
ar som tagits emot via TMC samt om motorvägar, parkeringsplatser, bensin-
stationer och restauranger. 

A

B

C

D
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Hastighetsbegränsningar
När funktionen  → Extra inställningar → Anmärkning: korsad landsgräns är aktiverad
visas landspecifika hastighetsbegränsningar när man kör över en landsgräns.

Visa dessa hastighetsbegränsningar genom att trycka på funktionsknappen 
→ Maxhastigheter i huvudmenyn Navigation.

Navigationsmeddelanden

Infotainmentsystemet avger navigationsmeddelanden under navigation.

Meddelandena genereras av infotainmentsystemet. Det går inte alltid att ga-
rantera att meddelanden (t.ex. namn på gator och orter) är fullt förståeliga.

Det senaste navigeringsmeddelandet kan upprepas genom att man i huvudme-
nyn Navigation trycker på funktionsknappen  →  igen.

När navigationsmeddelandena avges beror på typen och väg och fordonets
hastighet.

Typen av navigationsmeddelanden kan ställas in:  → Nav.meddelanden.

Observera
Navigation på den mest körda färdvägen sker utan navigationsmeddelanden.

Mest körda sträckor

Infotainmentsystemet sparar automatiskt de mest körda sträckorna. Av dessa
föreslår systemet upp till tre sträckor, vilka bäst stämmer överens med den ak-
tuella tiden, veckodagen och fordonets position.

Navigation till en av de mest körda sträckorna kan startas såvida ingen naviga-
tion pågår.

› För att visa menyn med de mest körda färdvägarna, ska du i splitscreen
trycka på Mest körda Färdvägar → Visa på karta.

› Välj önskad sträcka.

Den valda sträckan beräknas och navigeringen startar.

I huvudmenyn Navigation kan man genom att trycka på funktionsknappen  →
Färdvägsalternativ → Mest körda Färdvägar aktiveras/avaktiveras.

Mest körda sträckor som sparats kan raderas i huvudmenyn Navigation med
funktionsknappen  → Förvalta minnet → Radera användardata → Mest körda Färdvägar
raderas.

Observera
Navigation på den mest körda färdvägen sker utan navigationsmeddelanden.

Avsluta navigeringen

Navigeringen kan avslutas på ett av följande sätt:

› Det slutliga resmålet nås.
› I huvudmenyn Navigation ska du trycka på funktionsknappen  → Stoppa navi-

geringen.
› Slå från tändningen längre än 120 min.

Avbrott i navigeringen

Om tändningen slås från och åter slås på, fortsätter navigeringen, beroende på
avbrottets längd på ett av följande sätt:

▶ Upp till 15 min - navigeringen fortsätter under beaktande av beräknad färd-
väg.

▶ Mellan 15 min och 120 min - när man har bekräftat meddelandet på infotain-
mentdisplayen fortsätter navigeringen enligt den beräknade färdvägen.

▶ Efter 120 min - navigeringen avbryts.

Färdväg

Färdvägsplan

Bild 231 Färdvägsplan: ett färdvägsmål/flera färdvägsmål

Färdvägsplanen (information om den aktuella färdvägen) kan visas under navi-
geringen.

› I huvudmenyn Navigation ska du trycka på funktionsknappen  → Färdvägsplan. 
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Ett färdvägsmål
I färdvägsplanen visas följande uppgifter » bild 231 -  vid resmålet:

Område med funktionsknappar
Resmålsinformation

Beräknad ankomsttid i resmålet/återstående körtid till resmålet
Återstående sträcka till målet
Vald färdvägstyp (ekonomisk, snabbaste, kortaste)
Aktuell fordonsposition (adress/GPS-koordinater)

Visningen av ankomsttiden eller återstående körtid kan ställas in på följande
sätt:

▶ I huvudmenyn Navigation ska du trycka på funktionsknappen  → Extra inställ-
ningar → Tidsangivelse: .

Flera färdvägsmål
I färdvägsplanen visas följande uppgifter » bild 231 -  vid respektive resmål:

Område med funktionsknappar
Etappmål (med löpande nummer)
Slutgiltigt resmål
Beräknad ankomsttid i resmålet/i etappmålet
Körsträcka till resmål/etappmål
Byta ut resmål sinsemellan
Radera resmålet
Fortsätt navigationen från och med det valda resmålet (föregående eta-
ppmål hoppas över)
Visa uppgifter om resmålet » sidan 187

Infoga mål i färdvägen
▶ I området A  ska du trycka på funktionsknappen Ange resmål och ange ett nytt

mål.
▶ eller: I området A  ska du trycka på funktionsknappen Resmål och välja ett

mål i listan över sparade resmål.

Varje ytterligare mål infogas i listan som första efterföljande färdvägsmål.

Byt ut resmål sinsemellan
▶ Håll respektive funktionsknapp  intryckt och flytta målet till önskad posi-

tion.

A

B





C

D

A

















Vid redan uppnådda resmål utefter färdvägen visas under namnen på resmålen
meddelandet Framme vid resmålet. Det är inte möjligt att byta ut resmål som re-
dan nåtts mot varandra.

Spara färdväg
▶ I området A  ska du trycka på funktionsknappen Spara.
▶ Spara den bearbetade färdvägen som ny färdväg eller ersätt den befintliga

sparade färdvägen.

Färdvägen sparas i färdvägslistan » sidan 191.

Avsluta navigering
▶ I området A  ska du trycka på funktionsknappen Stoppa.

Ändring av färdväg på kartan

Gäller för Infotainment Columbus.

Bild 232 Ändring av färdväg på kartan/genomfartspunkt i färdvägen

En färdväg som inte innehåller några etappmål kan ändras under navigeringen
genom att en genomfartspunkt infogas.

Infoga genomfartspunkt
› I huvudmenyn Navigation ska du trycka på funktionsknappen  → Ändra färd-

väg på kartan.
› Berör bildskärmen i färdvägens område och flytta korspunkten till önskat

ställe på kartan (t.ex. A  » bild 232).

Genomfartspunkten B  » bild 232 infogas i färdvägen.

› Tryck på funktionsknappen .

Den valda sträckan beräknas om och navigeringen startar. 
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Anpassa genomfartspunkt
› I huvudmenyn Navigation ska du trycka på funktionsknappen  → Ändra färd-

väg på kartan.
› Rör på genomfartspunkten B  och flytta den till en annan plats på kartan.
› Tryck på funktionsknappen .

Den valda sträckan beräknas om och navigeringen startar.

Ta bort genomfartspunkt
› I huvudmenyn Navigation ska du trycka på funktionsknappen  → Ändra färd-

väg på kartan.
› Tryck på funktionsknappen Radera vägpunkt.
› Tryck på funktionsknappen .

Den valda sträckan beräknas om och navigeringen startar.

Färdvägslista

I färdvägslistan finns möjlighet att skapa, importera, spara och radera färdvä-
gar eller att starta navigeringen.

Ny färdväg
› I huvudmenyn Navigation ska du trycka på funktionsknappen  → Färdvägar →

Ny färdväg.

Infoga ett färdvägsmål på något av följande sätt:

› Tryck på funktionsknappen Ange resmål och ange ett nytt resmål.
› eller: Tryck på funktionsknappen Resmål och välj ett mål i listan med sparade

resmål.
› Spara färdvägen med funktionsknappen Spara.
› Tryck på funktionsknappen Starta för att starta navigeringen.

Importera färdvägar
Förutsättning för att färdvägar ska kunna importeras är att tjänsterna
"Infotainment Online" är aktiverade » sidan 14.

En färdväg som skapats i användarprofilen på "ŠKODA Connect Portal" och
som skickats till Infotainment kan importeras till infotainmentsystemets minne
redan innan tändningen slagits på.

Om färdvägen skickades till infotainmentsystemet medan tändningen var pås-
lagen, kommer man att kunna importera färdvägen från infotainment först
nästa gång tändningen slagits från (i minst 15 minuter) och sedan slagits till
igen.

› Slå på tändningen. Om det finns en ny färdväg visas automatiskt ett medde-
lande på infotainmentbildskärmen gällande möjligheten att importera denna
färdväg.

Om du inte vill importera färdvägen direkt kan du importera den manuellt vid
ett senare tillfälle på följande sätt:

› I huvudmenyn Navigation ska du trycka på funktionsknappen  → Färdvägar
för att kontrollera om en ny färdväg är tillgänglig.

› eller: Tryck på sensorfältet   och därefter på funktionsknappen  → .
› Tryck på funktionsknappen Importera färdvägar.

Om en ny färdväg är tillgänglig, visas ett meddelande om detta på infotain-
mentsystemet.

› Tryck på funktionsknappen Hämta för att starta importen av färdvägen.

Efter korrekt import visas färdvägen i listan över sparade färdvägar.

Hantering av sparade färdvägar
› I huvudmenyn Navigation ska du trycka på funktionsknappen  → Färdvägar.
› Välj önskad färdväg och därefter en av följande funktioner:

- radera sparad färdväg
- bearbeta färdväg » sidan 189, Färdvägsplan

- beräkna färdväg och starta navigationen » sidan 187, Beräkning av fär-
dvägen och starta navigationen

Vägpunktsläge

Introduktion till ämnet

Gäller för Infotainment Columbus.

Detta läge används för navigering utanför vägnätet eller i områden som inte
omfattas av kartmaterialet.

Infotainmentsystemet gör det möjligt att spela in den körda vägpunktssträck-
an med hjälp av automatiskt eller manuellt inställda vägpunkter.

Därefter kan man starta navigeringen till den sparade vägpunktssträckan eller
spara vägpunktssträckan på SD-kortet.

Radera
Bearbeta
Starta
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Huvudmeny

Bild 233 
Vägpunktsläge: Huvud-
meny

› I huvudmenyn Navigation ska du trycka på funktionsknappen  → Aktivera
vägpunktsläge.

Huvudmenyn visas » bild 233.

Om navigering pågår avslutas den när man väljer menyn Vägpunktsläge.

Beskrivning av funktionsknapparna A  » bild 233
Beroende på sammanhanget:
▶ Ingen navigering sker - Starta inspelning av vägpunktssträcka/Visa han-

tering av sparade vägpunktssträckor/Lämna menyn
▶ Registrering av en vägpunktssträcka sker - Stoppa inspelning av väg-

punktssträcka/Ställ in vägpunkt manuellt/Lämna menyn
▶ Navigering sker - Avsluta navigeringen/Hoppa över nästa väg-

punkt/Lämna menyn
Inställning av kartvisningen/Visa eller dölj splitscreen/Slå till eller från vis-
ningen av specialmål på kartan

Manövrering av radio-/media-uppspelning
Inställningen Navigation är inte tillgänglig i menyn Vägpunktsläge









Spela in vägpunkter

Bild 234 
Spela in en vägpunkts-
sträcka

Starta inspelning av vägpunktssträcka
▶ I huvudmenyn Vägpunktsläge ska du trycka på funktionsknappen  → Spela in

vägpunktssträcka.

Välj en av följande inspelningstyper:

■ Välj på karta - ange målet på kartan och starta inspelningen av vägpunkten
■ Starta inspelning - starta inspelning av vägpunkten utan inmatning av mål

Spela in en vägpunktssträcka
När inspelningen av en vägpunktssträcka har startats kan följande uppgifter vi-
sas, beroende på sammanhanget » bild 234:

Automatiskt inställda vägpunkter
Manuellt inställda vägpunkter
Splitscreen Vägpunkter med antalet redan inställda vägpunkter/högsta tillåt-
na antal vägpunkter

Sätt vägpunkt manuellt
▶ I huvudmenyn Vägpunktsläge ska du trycka på funktionsknappen  → Sätt

vägpunkt manuellt.

Avsluta inspelningen
▶ I huvudmenyn Vägpunktsläge ska du trycka på funktionsknappen  → Stoppa

inspelning.

Inspelningen avslutas också när man lämnar menyn Vägpunktsläge.

När en vägpunktssträcka har spelats in sätts de inspelade vägpunkterna sam-
man och sparas i minnet för vägpunktssträckor.

När inspelningen har avslutats kan den inte längre fortsättas. En ny inspelning
måste då startas.

A

B

C
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Köra sparad vägpunktssträcka

Bild 235 Visa en vägpunktssträcka/köra vägpunktssträcka

Starta navigering
› I huvudmenyn Vägpunktsläge ska du trycka på funktionsknappen  → Väg-

punktsminne.
› Välj önskad färdväg i listan som visas.
› Tryck på funktionsknappen .
› Välj en av följande menyer A  » bild 235.

■ Vänd sträcka - vänd ordningen på vägpunkterna (när du vill köra en vägpunkts-
sträcka i omvänd riktning)

■ Nästa vägpunkt - hoppa till nästa vägpunkt
■ Starta - starta navigeringen

Navigering
När du kör på en vägpunktsträcka ger infotainmentsystemet inga navigations-
anvisningar.

Följ därför vägpunktssträckan på infotainmentdisplayen mycket noggrant.

När du kör på en vägpunktssträcka visas i splitscreen Vägpunkter riktningen och
avståndet till nästa vägpunkt, det löpande numret på nästa vägpunkt samt det
totala antalet vägpunkter B  » bild 235.

Vägpunktssträckan från fordonets position till nästa vägpunkt "minskar" suc-
cessivt under "körning" C  » bild 235.

Om man kör förbi nästa vägpunkt tillräckligt nära, fortsätter navigeringen till
nästa vägpunkt.

Om man kör förbi en vägpunkt och denna "inte försvinner" ur vägpunkts-
sträckan (t.ex. eftersom avståndet till denna vägpunkt är för stort), kan man
"hoppa över" denna vägpunkt och fortsätta navigeringen till efterföljande väg-
punkt.

▶ I huvudmenyn Vägpunktsläge ska du trycka på funktionsknappen  → Hoppa
över vägpunkt.

Avsluta navigering
▶ I huvudmenyn Vägpunktsläge ska du trycka på funktionsknappen  → Avsluta

navigering.

Navigeringen avslutas också när man lämnar vägpunktsläget.

Hantera minne för vägpunktssträckor

› Visa en lista med sparade och importerade vägpunktssträckor i huvudme-
nyn Vägpunktsläge genom att trycka på funktionsknappen  → Vägpunktsmin-
ne.

I funktionsknappen för vägpunktssträckan visas namnet på vägpunktssträckan,
datumet och tiden då den sparades samt antalet vägpunkter.

› Välj den sparade vägpunktssträckan och därefter en av följande menypunk-
ter:

Spara vägpunktssträcka på SD-kortet
Radera vägpunktsträcka
Ändra namn på vägpunkssträcka
Visa vägpunktsträcka » bild 235 på sidan 193

Importera vägpunktssträcka från SD-kort
▶ I huvudmenyn Vägpunktsläge ska du trycka på funktionsknappen  → Väg-

punktsminne → Importera.
▶ Välj källa för inspelning av en vägpunktssträcka och bekräfta importen.
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Trafikmeddelanden

Lista över trafikmeddelanden

Bild 236 
Lista över trafikmeddelanden

Infotainmentsystemet kan ta emot trafikmeddelanden med information av tra-
fikstörningar med hjälp av TMC (Traffic Message Channel) eller online (när onli-
netjänsterna "Infotainment Online" är aktiverade » sidan 14).

Företaget ŠKODA AUTO tar inget ansvar för tillgänglighet, innehåll, uppdater-
ing eller utvärdering av TMC-trafikmeddelanden eller annan information från
tredje part. ŠKODA AUTO har inte rätt att kontrollera eller anpassa dessa upp-
gifter på något sätt. Uppgifterna kan bara bearbetas av infotainment i områden
där dessa är tillgängliga.

› För att visa en lista över trafikmeddelandena ska du trycka på sensorfältet
 , och därefter på funktionsknappen .

I listan över trafikmeddelanden samt på kartan visas högst 6 meddelanden.
Dessa är försedda med en bokstav och symbolen för en trafikstörning (t.ex. ,
, ) A  » bild 236.

Trafikmeddelanden på färdvägen indikeras med motsvarande navigationsmed-
delande.

Källa för trafikmeddelanden
Vid position C  » bild 236 kan följande symboler visas:

TMC-trafikmeddelanden (när symbolen är genomstruken befinner sig in-
fotainmentsystemet utanför räckvidden för alla trafikmeddelandetjänster).
Trafikmeddelande online





Visningsalternativ
▶ Ingen navigering sker - alla trafikmeddelanden visas.
▶ Navigering sker - när man trycker på funktionsknappen B  » bild 236 kan

man i den meny som visas välja alla trafikmeddelanden genom att trycka på
funktionsknappen Alla områden eller endast de trafikmeddelanden som gäller
för färdvägen genom att trycka på funktionsknappen Färdväg.

Ett trafikmeddelande kan innehålla följande uppgifter:

▶ Symbol för trafikstörningen
▶ Nummer på den berörda gatan
▶ Namn på den berörda orten
▶ Beskrivning av trafikstörningen

Signalering av allvarlighetsgrad hos trafikstörningar i ett TMC-meddelande
med färg
Symbolen för trafikstörningen (t.ex. , , ) står före störningen och längden
på trafikstörningen visas på kartan till höger längst färdvägen.

Beroende på sammanhanget visas symbolen för trafikstörningen på något av
följande sätt:

Det sker ingen navigering
▶ Röd - alla trafikmeddelanden

Navigering sker
▶ Grå - trafikstörningen ligger inte på färdvägen
▶ Röd - det finns en trafikstörning på färdvägen, färdvägen beräknas inte om

utan leds genom trafikstörningen
▶ Orange - trafikstörningen ligger på färdvägen, färdvägen beräknas om och

en alternativ färdväg visas

Signalering av allvarlighetsgrad hos trafikstörningar i ett onlinemeddelande
med färg
Färgen på trafikmeddelandet regleras av meddelandets leverantör.

För att ställa in visningen av trafikstörningar ska du i huvudmenyn Navigation
trycka på funktionsknappen  → Karta → Inställningar trafikflöde.

Uppdatering
Listan med trafikmeddelanden uppdateras hela tiden automatiskt av infotain-
mentsystemet.
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Detaljer om trafikmeddelande

Bild 237 
Detaljer om trafikmeddelandet

Detaljerna om trafikmeddelandet beror på trafikmeddelandets källa.

› För att visa önskat trafikmeddelade ska du välja det i listan över trafikmedde-
landen.

› eller: Klicka på symbolen för trafikstörningen på kartan.

Beroende på sammanhanget visas följande uppgifter och funktionsknappar
» bild 237.

Karta med berörd ort
Beskrivning av trafikstörningen
Mottagningstid samt information om trafikmeddelandets leverantör (om
leverantören är "ŠKODA Connect" rör det sig om ett onlinemeddelande)
Symbol för trafikstörningen
Längd på trafikstörningen

Dynamisk färdväg

Infotainmentsystemet gör det möjligt att utvärdera mottagna trafikmeddelan-
den under navigering. Om följande villkor är uppfyllda beräknas en alternativ
väg och respektive meddelande avges:

Funktionen för dynamisk färdväg är aktiverad.
Den trafikstörning som trafikmeddelandet gäller befinner sig på färdvägen.
Infotainmentsystemet bedömer trafikstörningen som viktig.

› Slå till/från funktionen genom att i menyn Navigation trycka på funktions-
knappen  → Färdvägsalternativ → Dynamisk färdväg.

A

B

C

D

E







Ange/ta bort trafikstörning på färdvägen manuellt

Om det uppkommer en trafikstörning (t.ex. bilkö) under navigeringen kan tra-
fikstörningen matas in manuellt i färdvägen.

Efter inmatningen utför infotainmentsystemet en ny beräkning av färdvägen
och erbjuder en kringfartsrutt.

Ange trafikstörning
› I huvudmenyn Navigation ska du trycka på funktionsknappen  → Kö längre

fram.
› Ställ in längden på trafikstörningen.

Trafikstörningen visas i rött på kartan till höger längs färdvägen.

Ta bort trafikstörning
Trafikstörningen tas bort från färdvägen efter navigering eller kan tas bort ma-
nuellt på följande sätt:

› I huvudmenyn Navigation ska du trycka på funktionsknappen  → Upphäv "Kö
längre fram".
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Fordonssystem

CAR - fordonsinställningar

Introduktion till ämnet

I menyn CAR kan kördata och fordonsinformation visas och vissa fordonssys-
tem kan ställas in.

Återställning av fabriksinställningar
Fabriksinställningarna kan återställas i infotainmentsystemet i menyn  /  →
 → Fabriksinställningar.

Observera
Inställningar för fordonssystemen kan bara genomföras när tändningen är tills-
lagen.

Huvudmeny

Bild 238 
Funktionsknappar i huvudmenyn

› Tryck på sensorfältet  /   →  så visas huvudmenyn med följande funk-
tionsknappar » bild 238.

Val av följande menypunkter
▶ Dig. instrumentenpanel
▶ Sport (gäller för infotainment Columbus, Amundsen)
▶ Komfortförbrukare
▶ Kördata
▶ DriveGreen
▶ Bilstatus

Manövrering av uppspelning - radio/media





Beroende på fordonets utrustning med manuell klimatanläggning: In-
ställning av parkeringsvärmare och parkeringsventilation/manövrering av
vindruteuppvärmning
Manövrering av rattvärmen
Inställningar av fordonssystemen
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Körning

Start och körning

Starta och stänga av motorn

 Inledning

Beroende på fordonets utrustning kan man slå till/från tändningen och star-
ta/stänga av motorn med nyckeln i tändlåset eller med startknappen.

VARNING
■ Stäng aldrig av motorn innan fordonet står stilla – olycksrisk!
■ Under färd med avstängd motor måste tändningen alltid vara påslagen. I
annat fall kan ratten låsas – olycksrisk!
■ Dra ur tändningsnyckeln ur tändningslåset först när fordonet har stannat
» sidan 202, Parkering. I annat fall kan ratten låsas – olycksrisk!
■ Lämna aldrig bilen utan uppsikt när motor är igång – olycks-, skade- eller
stöldrisk!
■ Låt aldrig motorn vara igång i stängda utrymmen (t.ex. garage) - förgift-
ningsrisk och livsfara!

VIKTIGT
■ Starta endast motorn när motorn och fordonet står stilla - risk för startmo-
tor- och motorskador!
■ Starta inte motorn genom att bogsera fordonet - risk för motor- och kataly-
satorskador! Som starthjälp kan batteriet från ett annat fordon användas.
■ På fordon med startknapp ska du tänka på var nyckeln befinner sig. Systemet
kan identifiera en giltig nyckel även om den har glömts på biltaket – risk för att
nyckeln tappas bort eller skadas.

Observera
Låt inte motorn varmköras när fordonet står stilla. Om möjligt ska du köra iväg
genast när motorn startat. Motorn uppnår då sin drifttemperatur snabbare.

Elektronisk startspärr och rattlås

 Läs och beakta först  och  på sidan 197.

Den elektroniska startspärren (nedan kallad startspärr) och rattlåset försvårar
stöldförsök eller obehörig användning av ditt fordon.

Startspärr
Med startspärren kan motorn endast startas med fordonets originalnyckel.

Funktionsfel på startspärren
Om det finns ett fel för startspärren i nyckeln kan motorn inte startas. På kom-
biinstrumentets display visas ett meddelande om att startspärren är aktiv.

Använd den andra bilnyckeln för att starta eller kontakta en fackverkstad för
att få hjälp.

Rattlås – låsning
› På fordon med tändlås ska du dra ur tändnyckeln och vrida ratten tills låset

hakar fast.
› På fordon med startknapp ska motorn stängas av och förardörren öppnas.

Om förardörren öppnas först och tändningen därefter slås från, låses ratten
automatiskt först efter att fordonet låsts.

Rattlås – upplåsning
› På fordon med tändlås ska du sticka in nyckeln i tändlåset och slå till tänd-

ningen. Om detta inte går ska ratten flyttas fram och tillbaka lätt så att rattlå-
set frigörs.

› På fordon med startknapp ska du kliva in i fordonet och stänga förardörren.
Under vissa omständigheter låses ratten upp först när tändningen slås på el-
ler motorn startas.

VARNING
Låt aldrig fordonet rulla med låst rattlås – olycksrisk!
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Slå till/från tändningen

Bild 239 Positioner för bilnyckeln i tändningslåset/startknapp

 Läs och beakta först  och  på sidan 197.

Positioner för bilnyckeln i tändningslåset » bild 239 - 
Tändningen frånslagen, motorn avstängd
Tändningen tillslagen
Starta motorn

Slå till/från tändningen på fordon med startknapp
› Tryck på knappen » bild 239 - , tändningen slås till resp. från.

På fordon med manuell växellåda får kopplingspedalen inte tryckas ner helt
vid till- och frånslagning av tändningen, eftersom fordonet då startar.

På fordon med automatlåda får bromspedalen inte tryckas ner helt vid till- och
frånslagning av tändningen, eftersom fordonet då startar.

Starta/stänga av motorn

 Läs och beakta först  och  på sidan 197.

Innan motorn startas
› Dra åt handbromsen ordentligt.
› På fordon med manuell växellåda ska växelspaken ställas i neutralläge och

kopplingspedalen trampas ner och hållas nere tills motorn startat.
› På fordon med automatisk växellåda ska växelväljaren ställas i läget P eller N

»  och bromspedalen hållas nertrampad tills motorn drar igång.

1

2

3

Starta motorn
› På fordon med tändlås ska du vrida nyckeln till läget 3  » bild 239 på si-

dan 198 - , fordonet startas. Släpp nyckeln så startar motorn automatiskt.

Om motorn inte startar inom 10 sekunder, vrid nyckeln till position 1 . Uppre-
pa startprocessen efter 30 s.

› På fordon med startknapp ska du trycka knappen kort » bild 239 på si-
dan 198 -  motorn startas automatiskt.

På fordon med dieselmotor tänds förglödningskontrollampan  när tändning-
en slagits på. När kontrollampan släcks startas motorn.

Stänga av motorn
› Stanna fordonet.
› På fordon med tändlås ska du vrida nyckeln till läget 1  » bild 239 på si-

dan 198 - .
› På fordon med startknapp ska du trycka knappen » bild 239 på sidan 198 -
, motorn och tändningen stängs av samtidigt.

På fordon med automatisk växellåda kan tändningsnyckeln bara dras ut om
växelväljaren står i läge P.

Efter en längre tid av hög motorbelastning ska motorn inte stängas av omedel-
bart efter att fordonet stannat, utan låt den först gå på tomgång i cirka 1 mi-
nut. Så förhindras eventuell värmeackumulation i den avstängda motorn.

Nödfrånslagning av motorn på fordon med startknapp
Systemet är utrustat med en spärr mot oönskad avstängning, dvs. motorn kan
endast stängas av i nödfall under körning.

› Håll knappen » bild 239 på sidan 198 -  intryckt eller tryck den två gånger
inom 1 sekund.

Efter nödavstängning av motorn förblir rattlåset upplåst.

VIKTIGT
När utetemperaturen understiger -10 °C måste växelväljaren alltid stå i läge P
vid start av ett fordon med automatlåda. 
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Observera
■ Om motorn är kall när den startar kan körbullret vara högre under en kort
stund.
■ Under tiden förglödning pågår ska inga större elektriska förbrukare kopplas
in - fordonets batteri belastas då onödigt mycket.
■ Efter frånslagning av tändningen kan kylfläkten fortsätta arbeta i ca 10 minu-
ter (även med avbrott).

Problem med motorstart - fordon med startknapp

Bild 240 
Starta motorn - tryck in knap-
pen med nyckeln

 Läs och beakta först  och  på sidan 197.

Om motorn inte kan startas och det visas ett meddelande på kombiinstrumen-
tets display om att nyckeln inte kan identifieras av systemet eller att det finns
ett systemfel, ska motorn startas på följande sätt:

› Tryck in startknappen med nyckeln » bild 240.

Om motorn ändå inte startar ska du kontakta en fackverkstad.

VIKTIGT
Systemet kan eventuellt inte identifiera nyckeln om batteriet i nyckeln är näs-
tan urladdat eller signalen är störd.

START-STOPP-system

 Inledning

START-STOPP-systemet (nedan kallat system) minskar utsläppen av CO2 och
föroreningar samt reducerar bränsleförbrukningen.

Om systemet känner av att motorn inte behöver vara igång när fordonet stan-
nar eller står stilla (t.ex. vid rödljus), stänger den av motor och startar den när
fordonet ska köra iväg igen.

Hur systemet fungerar beror på flera olika faktorer. Vissa av dessa kan påver-
kas av föraren, övriga är systemspecifika och kan varken påverkas eller identi-
fieras.

Därför kan systemet reagera olika i situationer som ur förarens sikt är iden-
tiska.

Systemet aktiveras automatiskt varje gång tändningen slås till (även om syste-
met dessförinnan avaktiverats manuellt med knappen ).

Observera
När systemet stängt av motorn, förblir tändningen påslagen.

Funktionssätt

Bild 241 
Displayvisning

Fordon med manuell växellåda
Motorn slås från automatiskt när fordonet stannar, växelspaken ställs i neut-
ralläget och kopplingspedalens släpps.

Motorn startas automatiskt när kopplingspedalen trampas ned.

Fordon med automatisk växellåda
Motorn slås från automatiskt när fordonet stannar och bromspedalen trampas
ned.

Motorn startas automatiskt när bromspedalen släpps. 
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Villkor för systemfunktion
För att systemet ska fungera korrekt gäller följande förutsättningar:

Förardörren är stängd.
Föraren har tagit på sig säkerhetsbältet.
Fordonshastigheten var högre än 4 km/h efter det senaste stoppet.

Systemstatus
Systemstatusen visas på displayen när fordonet stannar » bild 241.

Motorn har slagits från automatiskt, omstart sker automatiskt när man ska
köra iväg.
Motorn har inte slagits från automatiskt.

När fordonet stannar stängs motorn inte av om t.ex. följande orsaker förelig-
ger:
▶ Den motortemperatur som behövs för en felfri funktion av systemet har

ännu inte nåtts.
▶ Laddningen av fordonets batteri är för låg.
▶ Strömförbrukningen är för hög.
▶ Hög ventilations-/värmeeffekt (högt fläktvarvtal, stor skillnad mellan nomi-

nell och aktuell innetemperatur).

Om systemet efter en automatisk motoravstängning känner av att motorn
måste vara igång, t.ex. om bromspedalen trampats ned upprepade gånger,
startas motorn automatiskt.

Mer information om aktuell systemstatus finns i infotainmentdisplayen i me-
nyn  /  →  → Bilstatus.

Om ett fel uppstått i systemet, visas ett meddelande om detta på displayen i
kombiinstrumentet. Kontakta en fackverkstad.

Observera
■ Om man vid automatisk motoravstängning tar av sig förarbältet längre än 30
sekunder, eller om förardörren öppnas, måste motorn startas manuellt.
■ Om ett fordon med automatisk växellåda rör sig med en lägre hastighet
(t.ex. i en bilkö) och förblir stående efter en lätt nertryckning av bromspedalen
utförs ingen automatisk motoravstängning. Genom kraftigare nedtrampning
av bromspedalen stängs motorn av automatiskt.
■ På fordon med automatisk växellåda sker ingen automatisk motoravstäng-
ning om systemet registrerar en fordonsrörelse på grund av ett stort rattut-
slag.











Manuell avaktivering/aktivering av systemet

Bild 242 
Knapp för START/STOPP-syste-
met

› För att aktivera/avaktivera systemet ska du trycka på knappen  » bild 242.

När systemet är avaktiverat lyser symbolen  i knappen.

Om systemet avaktiveras, aktiveras det automatiskt när tändningen slås från
och sedan till igen.

Observera
Om systemet avaktiveras när motorn slagits från automatiskt sker startförlop-
pet automatiskt.

Bromsa och parkera

 Inledning

Bromsarnas slitage är i hög grad beroende av driftsvillkoren och körsättet. Un-
der tuffare förhållanden (t.ex. stadstrafik, sportigt körsätt) ska bromsarnas
skick kontrolleras redan innan det är dags för nästa servicetillfälle hos en fack-
verkstad.

Bromsverkan kan försämras om bromsarna är fuktiga eller övertäckta med
ett is- eller saltskikt på vintern. Bromsarna ska då rengöras och torkas genom
att man bromsar flera gånger » .

Korrosion på bromsskivorna och nedsmutsning av bromsbeläggen påskyndas
vid långa stilleståndstider och ringa användning. Bromsarna ska rengöras ge-
nom att man bromsar flera gånger » . 
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Innan en längre sträcka med kraftig nedförslutning körs, ska hastigheten
minskas och nedväxling till närmast lägre växel ske. Då utnyttjas motorns
bromsverkan och bromsarna avlastas. Måste man ändå bromsa, ska detta
göras i intervaller.

Nödbromsindikering - när man bromsar in fullständigt kan bromsljuset blinka
automatiskt som varning för efterföljande trafikanter.

Nya bromsbelägg måste först "slipas in" eftersom de till en början inte möjlig-
gör bästa möjliga bromsverkan. Kör därför mycket försiktigt de första ca 200
kilometerna.

En för låg bromsvätskenivå kan orsaka störningar i bromssystemet, i kom-
biinstrumentet tänds kontrollampan  » sidan 41,  Bromssystem. Om kon-
trollampan inte lyser och bromssträckan ändå upplevs som längre, ska körsät-
tet anpassas till den oidentifierade felorsaken och den begränsade bromsef-
fekten – kontakta omedelbart en fackverkstad.

Bromskraftsförstärkaren förstärker det tryck som bromspedalen genererar.
Bromskraftsförstärkaren fungerar bara när motorn är igång.

VARNING
■ När motorn är avstängd krävs mer kraft för att bromsa – olycksrisk!
■ Vid inbromsning med ett fordon med manuell växellåda, ilagd växel och
lägre varvtalsområde ska kopplingspedalen trampas ner. I annat fall kan det
leda till försämrad funktion på bromssystemet – olycksrisk!
■ Tryck inte bromspedalen om du inte behöver bromsa. Detta leder till
överhettning av bromsarna och därmed till längre bromssträcka och större
förslitning – olycksrisk!
■ Genomför inbromsningar för att torka och rengöra bromsarna endast när
trafikförhållandena så tillåter. Andra trafikanter får inte utsättas för fara.
■ Följ rekommendationerna för nya bromsbelägg.
■ Vid stopp eller parkering ska handbromsen alltid dras åt för att fordonet
inte ska sättas i rörelse – olycksrisk!
■ Vid eftermontage av en frontspoiler, hjulsidor osv. måste det säkerställas
att lufttillförseln till framhjulsbromsarna inte begränsas. I annat fall kan det
leda till överhettning på framhjulsbromsarna – olycksrisk!

Handbroms

Bild 243 
Handbroms

 Läs och beakta först  på sidan 201.

Handbromsen säkrar fordonet så att det inte kan sättas i rörelse när det har
stoppats eller parkerats.

Åtdragning
› Dra upp handbromsspaken helt.

Lossning
› Dra upp handbromsspaken och tryck samtidigt in spärrknappen » bild 243.
› För ner spaken helt med intryckt spärrknapp.

När handbromsen är åtdragen och tändningen tillslagen lyser kontrollampan 
i kombiinstrumentet.

Om man oavsiktligt kör iväg med åtdragen handbroms, ljuder en varningssig-
nal. Handbromsvarningen aktiveras när man kör mer än ca 3 sekunder med en
hastighet över 5 km/h.

VARNING
Lossa handbromsen helt. En delvis lossad handbroms leder till överhettning
av de bakre bromsarna. Det kan påverka bromssystemets funktion och livs-
längd negativt - olycksrisk!

Observera
Innan du drar åt handbromsen ska du skjuta armstödet bakåt så långt det går
» sidan 86.
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Parkering

 Läs och beakta först  på sidan 201.

Sök upp en plats med lämpligt underlag där du kan stanna och parkera » .

Utför endast punkterna för parkering i angiven ordningsföljd.

› Stanna fordonet och håll bromspedalen nertrampad.
› Dra åt handbromsen ordentligt.
› På fordon med automatisk växellåda ska växelväljaren ställas i läge P.
› Stäng av motorn.
› På fordon med manuell växellåda, lägg i 1:ans växel eller backväxeln R.
› Släpp bromspedalen.

VARNING
■ Avgassystemets delar kan bli mycket heta. Stanna aldrig fordonet på plat-
ser där fordonets undersida kan komma i kontakt med lättantändliga mate-
rial (t.ex. torrt gräs, löv, utspillt bränsle eller liknande) – brandrisk och ska-
derisk!
■ När du lämnar fordonet ska du aldrig lämna kvar personer, som till exem-
pel kan låsa upp fordonet eller lossa bromsen, utan uppsikt i fordonet – risk
för personskador eller skador på fordonet!

Manuell växling och pedaler

 Inledning

VIKTIGT
Försök aldrig att hålla fordonet på plats med hjälp av gaspedalen vid stopp i
backe – växellådan kan skadas.

Manuell växling

Bild 244 
Växlingsschema

 Läs och beakta först  på sidan 202.

Växlingsschemat för de olika växellägena visas på växelspaken » bild 244.

Vid växling ska växelrekommendationen beaktas » sidan 50.

Trampa alltid ned kopplingspedalen helt vid växling. Detta motverkar onödigt
slitage på kopplingen.

Lägga i backväxeln
› Stanna fordonet.
› Trampa ned kopplingspedalen helt.
› Ställ växelspaken i läget N.
› Tryck växelspaken nedåt och flytta den helt till vänster.
› Vänta.
› Ställ växelspaken framåt i R-läget » bild 244,

När backväxeln är ilagd och tändningen påslagen lyser backstrålkastarna.

VARNING
Lägg aldrig i backväxeln under färd - olycks- och skaderisk!

VIKTIGT
Håll inte handen på växelspaken under körning, såvida du inte växlar. Trycket
från handen kan leda till överdriven förslitning av växlingsmekanismen.

Pedaler

 Läs och beakta först  på sidan 202.

Manövrering av pedalerna får under inga omständigheter hindras! 
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I förarens golvutrymme får endast en golvmatta (från fabrik eller från ŠKODA
originaltillbehör) som är fäst i två passande infästningspunkter användas.

VARNING
I föraren fotutrymme får det inte finnas några föremål, eftersom de kan
hindra manövreringen av pedalerna - olycksrisk!

Automatisk växellåda

 Inledning

Den automatiska växellådan växlar automatiskt beroende på motorbelastning,
aktivering av gaspedalen, fordonshastighet och valt körläge.

Lägena för den automatiska växellådan ställs in med hjälp av växelväljaren.

VARNING
■ Ge ingen gas när läget för körning framåt ställs in med växelväljaren före
start - olycksrisk!
■ Ställ aldrig om växelväljaren till läge R eller P under färd - olycksrisk!
■ Om fordonet ska bli stående med växelväljaren i läge D, S, R eller Tiptro-
nic medan motorn är igång, måste fordonet säkras från att rulla iväg med
bromspedalen eller parkeringsbromsen. Vid tomgångsvarvtal avbryts kraft-
överföringen inte helt – fordonet kryper fram.
■ När du lämnar bilen ska växelväljaren alltid ställas i läge P. I annat fall kan
fordonet sättas i rörelse – olycksrisk.

VIKTIGT
■ Om du vill växla från läge N till läge D/S under färd, måste motorn arbeta
med tomgångsvarvtal.
■ Försök aldrig att hålla fordonet på plats med hjälp av gaspedalen vid stopp i
backen – växellådan kan skadas.

Välja läge på växelväljaren

Bild 245 
Växelväljarens lägen/displayvis-
ning

 Läs och beakta först  och  på sidan 203.

Växelväljaren kan föras till något att följande lägen » bild 245: I vissa lägen mås-
te spärrknappen tryckas » sidan 204, Växelväljarspärr.

När tändningen är påslagen visas både växelläge och den aktuellt ilagda växeln
på displayen » bild 245.

Parkering - detta läge får endast läggas i när fordonet står stilla.
Drivhjulen är mekaniskt spärrade.
Backning - detta läge får endast läggas i när fordonet står stilla och arbeta
med tomgångsvarvtal.
Neutral (tomgång) - kraftöverföringen till drivhjulen avbryts.

Framåtkörning/sportläge - växling i läget S sker vid högre motorvarvtal
än i läge D
(fjädrat läget) - val mellan lägena D och S

Om körläget Sport väljs när motorn är igång » sidan 239, Val av körläge
(Driving Mode Selection), ställs växellådan automatiskt i läge S.

E – läge för ekonomisk körning
Om körläget Eco resp. Individual (drivning - Eco) » sidan 239 har valts och väx-
elväljaren står i läget D/S, ställs växeln automatiskt i läge E. Detta läge kan inte
läggas i med växelväljaren.

Växlarna för körning framåt kopplas automatiskt upp eller ned vid lägre mo-
torvarvtal i läge E än i läge D.

P

R

N
D/S
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Växelväljarspärr

Bild 246 
Spärrknapp

 Läs och beakta först  och  på sidan 203.

Växelväljaren är spärrad i läge P och N för att läget för körning framåt inte oav-
siktligen ska kunna läggas i och för att fordonet därmed inte ska sättas i rörel-
se.

Växelväljaren spärras när fordonet står stilla och vid hastigheter upp till 5 km/h.

Växelväljarspärren indikeras genom att kontrollampan  tänds.

Lossa växelväljaren ur läge P eller N
› Trampa ner bromspedalen och tryck samtidigt spärrknappen i pilens riktning

1  » bild 246.

Om du vill flytta växelväljaren från läge N till D/S, trampa då endast ner broms-
pedalen.

Vid snabb omställning via läget N (t.ex. från R till D/S) blockeras inte växelvälja-
ren. Därigenom är det exempelvis möjligt att gunga loss ett fordon som kört
fast. Om växelväljaren befinner sig i läge N längre än 2 sekunder när bromspe-
dalen inte är nertrampad, låser växelväljarspärren.

Om växelväljaren inte kan lossas från läget P på vanligt sätt kan den nödupplå-
sas » sidan 291.

Observera
Om man vill flytta växelväljaren från läge P till läge D/S eller vice versa, ska väx-
elväljaren förflyttas med en snabb rörelse. Detta förhindrar att läge R eller N
läggs i av misstag.

Manuell växling (Tiptronic)

Bild 247 
Växelväljare/multifunktionsratt

 Läs och beakta först  och  på sidan 203.

Tiptronic gör det möjligt att manuellt lägga i växlar med växelväljaren eller
vippbrytarna under multifunktionsratten.

Växla till manuell växling med växelväljaren
› Tryck växelväljaren ur läget D/S åt höger (åt vänster vid högerstyrda fordon).

Den aktuellt ilagda växeln bibehålls.

Växla till manuell växling med vippbrytarna under multifunktionsratten
› Koppla om genom att dra vippbrytarna - / +  kort mot ratten » bild 247.
› Upphäv den manuella växlingen genom att dra vippbrytaren +  mot ratten i

mer än 1 s.

Om ingen av vippbrytarna - / +  under en vis tid, kopplas den manuella väx-
lingen från automatiskt.

Växling
› För att växla upp ska du tippa växelspaken framåt +  eller dra vippbrytaren

+  kort mot ratten » bild 247.
› För att växla ned ska du tippa växelspaken bakåt -  eller dra vippbrytaren -

kort mot ratten » bild 247.

Den aktuella växeln indikeras med bokstaven M på displayen i kombiinstru-
mentet.

Vid växling ska växelrekommendationen beaktas » sidan 50.

Vid acceleration växlar växellådan automatiskt upp ett steg strax innan högsta
tillåtna motorvarvtal nås. Om en lägre växel väljs, så växlar växellådan ner först
när motorn inte längre riskerar att övervarvas. 
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Observera
Det kan vara en fördel att utnyttja den manuella växlingen, t.ex. i körning utför.
Nedväxling minskar bromsbelastningen och bromsarnas förslitning.

Start och körning

 Läs och beakta först  och  på sidan 203.

Start och tillfälligt stopp
› Tryck ner bromspedalen och håll den nertryckt.
› Starta motorn.
› Tryck spärrknappen och för växelväljaren till önskat läge » sidan 203.
› Släpp bromspedalen och ge gas.

Vid tillfälliga stopp, t.ex. i korsningar, behöver växelväljaren inte läggas i läge N.
Bromspedalen ska dock tryckas ned så att fordonet inte börjar rulla.

Accelerera maximalt under körning (kick-down-funktion)
När gaspedalen trampas ner helt i läget för framåtkörning aktiveras kick-
down-funktionen.

Växlingen anpassas för att maximal acceleration ska uppnås.

Accelerera maximalt vid start (launch-control-funktion)
Launch-control-funktionen kan användas i läget S eller Tiptronic.

› Avaktivera ASR » sidan 208, Broms- och stabiliseringssystem.
› Avaktivera START-STOPP » sidan 200, Manuell avaktivering/aktivering av sy-

stemet.
› Trampa ner bromspedalen med vänster fot och håll den nertrampad.
› Trampa ner gaspedalen helt med höger fot.
› Släpp bromspedalen - fordonet startar nu med maximal acceleration.

Köra i tomgångsläge ("frirullning")
Om systemet upptäcker att ingen växel behöver måste vara ilagd under kör-
ning, växlar den automatiskt till friläge.

 i kombiinstrumentet tänds.

Funktionsvillkor
▶ Varken gas- eller bromspedalen trycks ned.
▶ Fordonshastigheten är 20-130 km/h.
▶ I släpvagnsuttaget är inget släp eller annat tillbehör anslutet.

VARNING
En alltför häftig acceleration kan leda till att föraren förlorar kontrollen över
fordonet, t.ex. på hala körbanor - olycksrisk!

Inkörning av motorn och ekonomisk körning

Köra in motorn

Under de första 1 500 km bestämmer körsättet kvaliteten på inkörningen hos
en ny motor.

Under de första 1 000 km ska motorn inte belastas med mer än 3/4 av det
högsta tillåtna motorvarvtalet och körning med släpvagn bör undvikas.

I intervallet 1 000 till 1 500 km kan motorbelastningen ökas till högsta tillåtna
motorvarvtal.

Tips för ekonomisk körning

Bränsleförbrukningen hänger ihop med körsätt, vägbanans beskaffenhet, vä-
derförhållanden och liknande faktorer.

Beakta följande anvisningar för ett mer ekonomiskt körsätt:
▶ Undvik onödig acceleration och inbromsning.
▶ Följ växelrekommendationen » sidan 50.
▶ Undvik full gas och höga hastigheter.
▶ Minska tomgångskörning.
▶ Undvik kortsträckor.
▶ Kontrollera alltid att däcktrycket är rätt » sidan 276.
▶ Undvik onödig ballast.
▶ Demontera takräcket före körning om du inte ska använda det.
▶ Koppla in elektriska förbrukare (t.ex. stolsuppvärmning) endast så länge som

det är nödvändigt. I infotainmentsystemet i menyn  /  →  → Komfortför-
brukare går det att visa upp till tre förbrukare som står för den största delen
av bränsleförbrukningen.

▶ Vädra fordonet kort innan du slår på kylsystemet, använd inte kylsystemet
när rutorna är nedvevade.

▶ Ha inte rutorna nedvevade i höga hastigheter.
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DriveGreen-funktion

Bild 248 
Visning på infotainmentdisp-
layen

DriveGreen-funktionen (nedan kallad DriveGreen) beräknar utifrån information
om körsätt det mest ekonomiska körsättet.

DriveGreen kan visas i infotainmentdisplayen i menyn  /  →  → DriveG-
reen.

A  Visning av följsam körning
Vid ett följsamt körsätt befinner sig mätaren i mitten (nära den gröna punk-
ten). Vid acceleration rör sig mätaren nedåt, vid bromsning uppåt.

B  "Grönt blad"
Ju grönare färg bladet har, desto mer ekonomiskt är körsättet. Om körsättet
inte är ekonomiskt visas bladet utan grön färg eller kan döljas helt.

C  Stapeldiagram
Ju högre stapeln är desto mer ekonomiskt är körsättet. Varje stapel indikerar
körsättets kostnadseffektivitet i steg om 5 sekunder, den aktuella stapeln vi-
sas på vänster sida.

D  Punktbedömning (0–100)
Ju högre värdet är desto mer ekonomiskt är körsättet. När man trycker på
funktionsknappen D  visas en detaljerad bedömningsöversikt av körsättets
kostnadseffektivitet under de senaste 30 minuterna.

Om resan är kortare än 30 minuter från start, kompletteras översikten med
bedömningen från föregående resa (staplarna visas i mörkgrönt).

E  Genomsnittlig bränsleförbrukning från start
När man trycker på funktionsknappen E  visas en detaljerad översikt av den
genomsnittliga bränsleförbrukningen under de senaste 30 minuterna.

Om resan är kortare än 30 minuter från start, kompletteras översikten med
översikten av den genomsnittliga bränsleförbrukningen från föregående resa
(staplarna visas i mörkgrönt).

F  Symboler
På displayen kan följande fyra symboler med information om det aktuella kör-
sättet visas:

Ekonomiskt körsätt
Den aktuella hastigheten påverkar bränsleförbrukningen negativt.
Körsättet är inte följsamt, undvik onödig acceleration och inbromsning
Växelrekommendation

Tips för ekonomisk körning
Tryck på bladet B  för att få tips om ekonomisk körning.

Observera
När trippmätarminnet "Från start" återställs, återställs även den genomsnittliga
bränsleförbrukningen E , körbedömningen D  samt diagrammet C .

Undvika skador på fordonet

Information om körning

Kör endast på sådana gator och i sådan terräng, som motsvarar fordonspara-
metrarna och din körskicklighet » sidan 302, Tekniska data.

Det är alltid förarens ansvar att bedöma om fordonet klarar att ta sig fram un-
der de aktuella villkoren.

Vid körning utanför väg rekommenderar vi att du aktiverar Offroad-läget » si-
dan 210.

VARNING
■ Anpassa hastigheten och körsättet efter de aktuella sikt-, väder-, vägba-
ne- och trafikförhållandena. För hög hastighet eller en felaktig körmanöver
kan orsaka allvarliga personskador och skador på fordonet.
■ Brännbara föremål under fordonet, t.ex. torra blad eller kvistar, kan antän-
das av heta fordonsdelar - brandrisk! 
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VIKTIGT
■ Beakta fordonets markfrigång! Föremål som är större än markfrigången kan
skada fordonet om man kör över dem.
■ Ta genast bort föremål som fastnat på fordonets undersida. Dessa föremål
kan orsaka skador på fordonet (t.ex. på delar av bränsle- eller bromssystemet).

Köra genom vatten

Bild 249 
Högsta tillåtna vattendjup vid
körning genom vatten

För att undvika skador på fordonet vid körning genom vattensamlingar (t.ex.
översvämmade gator) ska följande beaktas:

› Fastställ vattendjupet före körning genom vatten. Vattennivån får högst nå
undersidan av underredet » bild 249.

› Kör allra högst med gångfart, i annat fall kan det bildas en våg framför fordo-
net som kan göra så att vatten tränger in i fordonssystemen (t.ex. motorns
luftutsugssystem).

› Stanna under inga omständigheter fordonet i vattnet, kör inte bakåt och
stäng aldrig av motorn.

VIKTIGT
■ Om vatten hamnar i fordonssystemen (t.ex. motorns luftutsugssystem) kan
det orsaka allvarliga skador på fordonet!
■ Mötande fordon skapar vågor, vilka kan överstiga det tillåtna vattendjupet
för ditt fordon.
■ Undvik att köra genom saltvatten eftersom salt kan orsaka korrosion. Om
fordonet kommit i kontakt med saltvatten ska det spolas ordentligt med söt-
vatten.

Assistanssystem

Allmänna anvisningar

 Inledning

VARNING
■ Assistanssystemen fungerar endast som stöd och fråntar inte föraren an-
svaret för framförandet av fordonet.
■ De utökade säkerhetsfunktionerna och den ökade passagerarsäkerheten
genom assistanssystemen får inte leda till att man tar större risker –
olycksrisk!
■ Anpassa hastigheten och körsättet efter de aktuella sikt-, väder-, vägba-
ne- och trafikförhållandena.
■ Assistanssystemen begränsas av fysikaliska och systembetingade om-
ständigheter. Av denna anledning kan föraren uppfatta vissa systemreak-
tioner i bestämda situationer som oönskade eller fördröjda. Därför ska man
alltid vara uppmärksam och beredd på att ingripa!
■ Assistanssystemen ska endast aktiveras, avaktiveras och ställas in så att
du i varje trafiksituation har full kontroll över fordonet – i annat fall uppstår
olycksrisk!

Radarvarnare

Bild 250 
Radarvarnarens monteringsplats

 Läs och beakta först  på sidan 207.

Radarvarnaren (nedan kallad varnare) används för registrering av trafiksituatio-
nen framför fordonet med hjälp av elektromagnetiska vågor. Varnaren sitter
under en kåpa » bild 250. 

207Assistanssystem



Varnaren ingår i systemen ACC » sidan 232 och Front Assist » sidan 237.

Varnaren påverkas negativt eller slutar fungera i följande situationer:
▶ Varnarens kåpa är nedsmutsad (t.ex. med lera, snö eller liknande).
▶ Området framför och runt varnarens kåpa täcks över (t.ex. av etiketter, ex-

trastrålkastare eller liknande).
▶ Vid dåliga siktförhållanden som dimma, ösregn, kraftigt snöfall.
▶ I undantagsfall kan varnaren vara täckt av exempelvis snö i området under

kåpan.

Om kåpan eller varnaren är nedsmutsad eller övertäckt visas ett meddelande
om detta på displayen i kombiinstrumentet för systemet ACC » sidan 236,
Funktionsfel eller Front Assist » sidan 239, Funktionsfel.

VARNING
■ Om du misstänker att varnaren har skadats ska systemen ACC och Front
Assist avaktiveras » sidan 234, » sidan 239. Låt en fackverkstad kontrollera
varnaren.
■ Varnarens funktion kan påverkas negativt av en kollision eller av skador på
fordonets framparti - olycksrisk. Låt en fackverkstad kontrollera varnaren.
■ Täck inte över området framför och kring varnarens kåpa. Det kan leda till
att varnarens funktion försämras – olycksrisk!

VIKTIGT
Avlägsna snö från varnarens kåpa med en bilborste och is med avfrostnings-
spray utan lösningsmedel.

Broms- och stabiliseringssystem

 Inledning

Broms- och stabiliseringssystemen aktiveras automatiskt varje gång tändning-
en slås på, såvida inget annat anges.

Felindikeringarna finns i kapitel » sidan 39, Kontrollampor.

VARNING
De allmänna anvisningarna för användning av assistanssystemen ska beak-
tas » sidan 207,  i avsnitt Inledning.

Stabiliseringskontroll (ESC)

 Läs och beakta först  på sidan 208.

ESC förbättrar fordonsstabiliteten vid dynamisk körning (t.ex. när fordonet
börjar sladda) genom att bromsa in de enskilda hjulen så att körriktningen bi-
behålls.

När ESC arbetar aktivt blinkar kontrollampan  i kombiinstrumentet.

ESC Sport

 Läs och beakta först  på sidan 208.

ESC Sport möjliggör ett sportigare körsätt. Vid lättare över- resp. understyr-
ning av fordonet med aktivt ESC Sport, aktiveras inte ESC-systemet och ASR
fungerar endast begränsat, så att drivhjulen kan spinna.

Aktivering
› Tryck och håll in knappen  » bild 251 på sidan 209.
› eller: I infotainmentsystemet i menyn  /  ska du trycka på funktions-

knappen  → ESC-system: → ESC Sport.

När systemet aktiveras börjar kontrollampan  i kombiinstrumentet att lysa
och på kombiinstrumentets display visas ett meddelande.

Avaktivering
› Tryck på knappen  » bild 251 på sidan 209.
› eller: I infotainmentsystemet i menyn  /  ska du trycka på funktions-

knappen  → ESC-system: → Aktiverat.

När systemet avaktiveras släcks kontrollampan  i kombiinstrumentet och på
kombiinstrumentets display visas ett meddelande.

Låsningsfritt bromssystem (ABS)

 Läs och beakta först  på sidan 208.

ABS förhindrar att hjulen låser sig vid inbromsning. Detta underlättar för för-
aren att behålla kontrollen över fordonet.

När ABS arbetar aktivt märks detta genom pulserande rörelser i bromspeda-
len och tydligt buller. 
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När ABS arbetar ska man varken bromsa i intervaller eller minska bromspedalt-
rycket.

Motorbromsreglering (MSR)

 Läs och beakta först  på sidan 208.

MSR förhindrar tendens till låsning av drivhjulen när man växlar ned eller plöts-
ligt slutar ge gas (t.ex. på isig eller på annat sätt hal vägbana).

Om drivhjulen låser sig ökas motorvarvtalet automatiskt. På så sätt reduceras
motorns bromsverkan och hjulen kan rotera fritt igen.

Traktionskontroll (ASR)

Bild 251 Systemknapp: Fordon med ESC/fordon utan ESC

 Läs och beakta först  på sidan 208.

ASR förhindrar att drivhjulen spinner. ASR reducerar den drivkraft som över-
förs till hjulen när hjulen spinner. Detta underlättar t.ex. körning på vägbanor
med dåligt väggrepp.

När ASR arbetar aktivt blinkar kontrollampan  i kombiinstrumentet.

Avaktivering
› Tryck på knappen  » bild 251.
› eller: Tryck på knappen  » bild 251.
› eller: I infotainmentsystemet i menyn  /  ska du trycka på funktions-

knappen  → ESC-system: → ASR av.

När systemet avaktiveras börjar kontrollampan  i kombiinstrumentet att lysa
och på kombiinstrumentets display visas ett meddelande.

Aktivering
› Tryck på knappen  » bild 251.
› eller: Tryck på knappen  » bild 251.
› eller: I infotainmentsystemet i menyn  /  ska du trycka på funktions-

knappen  → ESC-system: → Aktiverat.

När systemet aktiveras släcks kontrollampan  i kombiinstrumentet och på
kombiinstrumentets display visas ett meddelande.

ASR-systemet ska normalt alltid vara aktiverat. Systemet bör endast avaktive-
ras i t.ex. följande situationer:
▶ Vid körning med snökedjor.
▶ Vid körning i djup snö eller på mycket löst underlag.
▶ Vid "lossgungning" av fordon som kört fast.

Observera
På fordon utan ESC-system tänds inte kontrollampan  när ASR-systemet
avaktiveras, utan det visas endast ett meddelande på displayen i kombiinstru-
mentet.

Elektronisk differentialspärr (EDS och XDS+)

 Läs och beakta först  på sidan 208.

EDS förhindrar att ett hjul spinner på den drivande axeln. EDS bromsar vid be-
hov ett av de spinnande hjulen och överför drivkraften till det andra drivhjulet.
Detta underlättar körning på vägbanor med olika väggrepp för de enskilda hju-
len på den drivande axeln.

För att inte bromsen till det bromsade hjulet ska bli alltför varm, kopplas EDS-
systemet från automatiskt. Så snart bromsen kylts ner aktiveras EDS automa-
tiskt igen.

XDS+ är en utvidgning av den elektroniska differentialspärren (EDS). XDS+ re-
agerar på avlastningen av hjulen vid snabb kurvkörning genom att bromsa in
det inre hjulet på den drivna axeln. Genom inbromsning av de enskilda hjulen
motverkas över- eller understyrning av fordonet. Detta har en positiv effekt på
fordonets körstabilitet och styrförmåga.
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Aktiv styrhjälp (DSR)

 Läs och beakta först  på sidan 208.

DSR ger föraren en styrrekommendation i kritiska situationer för att stabilisera
fordonet. DSR aktiveras t.ex. vid kraftig inbromsning på olika körbanebelägg-
ningar på vänster och höger fordonssida.

Bromsassistent (HBA)

 Läs och beakta först  på sidan 208.

HBA förstärker bromsverkan och hjälper till att förkorta bromssträckan.

HBA aktiveras genom en mycket snabb nertryckning av bromspedalen. För att
uppnå kortast möjliga bromssträcka måste bromspedalen stadigt hållas nere
tills fordonet stannat.

Efter att bromspedalen släppts slås HBA-funktionen från automatiskt.

Assistent för start i backe

 Läs och beakta först  på sidan 208.

Med assistenten för start i backe (nedan kallad system) kan föraren förflytta
foten från bromspedalen till gaspedalen vid start i backe utan att fordonet rul-
lar tillbaka av sig självt.

Systemet håller fordonet inbromsat i ytterligare ca 2 sekunder efter att
bromspedalen släppts.

Systemet aktiveras vid en stigning på 5 %, om förardörren är stängd. Systemet
är alltid endast aktivt vid start framåt eller bakåt i stigningar.

Multikollisionsbroms (MCB)

 Läs och beakta först  på sidan 208.

MCB hjälper till att bromsa in och att stabilisera fordonet efter en kollision ge-
nom automatiska bromsingrepp. Detta minskar risken för en följdkollision på
grund av okontrollerade fordonsrörelser.

De automatiska bromsingreppen kan bara ske om följande grundvillkor är upp-
fyllda:

En frontal- eller sidokollision av en viss allvarlighetsgrad har inträffat.
Kollisionshastigheten var högre än 10 km/h.
Bromsarna, ESC-systemet och andra nödvändiga elektriska system förblir
funktionsdugliga efter kollisionen.
Gaspedalen aktiveras inte.

Ekipagestabilisering (TSA)

 Läs och beakta först  på sidan 208.

TSA-systemet hjälper till att stabilisera ekipaget i situationer som kan leda till
att släpvagnen och hela ekipaget börjar gunga.

TSA-systemet bromsar de enskilda hjulen på dragfordonet för att dämpa den
gungande rörelsen för hela ekipaget.

För att TSA-funktionen ska fungera korrekt gäller följande förutsättningar:
Släpvagnskopplingen har levererats från fabrik eller köpts från ŠKODA ori-
ginaltillbehör.
Släpvagnen är elektriskt ansluten till dragfordonet via släpvagnsuttaget.
ASR-systemet är aktiverat.
Körhastigheten är högre än 60 km/h.

Ytterligare information » sidan 248, Släpvagnskoppling och släpvagn.

Offroad-läge

 Inledning

Offroad-läget omfattar funktioner som underlättar för fordonet att köra på
svårtillgänglig terräng.

Även om offroadläget är aktiverat blir ditt fordon ingen äkta SUV.

VARNING
De allmänna anvisningarna för användning av assistanssystemen ska beak-
tas » sidan 207,  i avsnitt Inledning. 
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VIKTIGT
■ Offroad-läget är inte avsett för användning på vanliga vägar.
■ För att garantera korrekt funktion hos Offroad-läget måste likadana och av
ŠKODA AUTO godkända däck vara monterade på alla fyra hjulen.

Funktionssätt

Bild 252 Knapp för val av körläge/funktionsknapp på infotainmentdisp-
layen

 Läs och beakta först  och  på sidan 210.

Vid körning utanför väg rekommenderar vi att du aktiverar Offroad-läget.

› Aktivera läget med knappen  » bild 252.

En körlägesmeny visas på infotainmentdisplayen » bild 252.

› Tryck på funktionsknappen Offroad i infotainmentdisplayen. I kombiinstru-
mentet tänds kontrollampan .

› Avaktivera läget genom att trycka på knappen  » bild 252 och välja ett an-
nat körläge än Offroad på infotainmentdisplayen.

I offroadläget är följande funktioner integrerade:
▶ Assistent för körning utför » sidan 211
▶ ESC Offroad » sidan 212
▶ ASR Offroad » sidan 212
▶ EDS Offroad » sidan 212
▶ ABS Offroad » sidan 212

Observera
Om motorn "stryps" under körning i Offroad-läget, ska du starta om motorn
och kontrollera om Offroad-läget fortfarande är aktivt. Starta om det i annat
fall.

Assistent för körning utför

 Läs och beakta först  och  på sidan 210.

Assistenten för körning utför (nedan kallad assistent) håller en konstant hastig-
het där det är brant vid körning framåt och bakåt genom automatiska bromsin-
grepp på alla hjulen.

När assistenten arbetar aktivt lyser den vita kontrollampan  i kombiinstru-
mentet.

Assistenten för körning utför aktiveras automatiskt om följande villkor upp-
fylls:

Motorn är igång.
På fordon med manuell växellåda befinner sig växelspaken i tomgångsläge
eller så har ettans, tvåans, treans växel eller backväxeln lagts i.
På fordon med automatisk växellåda måste växelväljaren befinna sig i läge
R, N, D/S eller Tiptronic.
Lutningen uppgår till minst 10 % (när man kör över en upphöjning kan
gränsen kortvarigt sänkas till 8 %).
Varken gas- eller bromspedalen trycks ned.

Körhastighet
Starta körningen utför med en lämplig hastighet på ca 2–30 km/h, assistenten
håller denna hastighet konstant.

Om en framåtväxel eller backväxeln är ilagd på fordon med manuell växellåda
måste hastigheten vara tillräckligt hög för att undvika "motorstrypning".

Körhastigheten kan ändras genom att man trampar ned broms- eller gaspeda-
len. Detta gäller även om växelspaken står i tomgångsläge, resp. växelväljaren i
läge N. När man släpper pedalen börjar assistenten arbeta igen.

VARNING
För att assistenten ska fungera korrekt måste vägbanan ha tillräckligt bra
väggrepp. Assistenten kan av fysikaliska skäl inte uppfylla sin funktion kor-
rekt på ett halt underlag (t.ex. is eller gyttja). - olycksrisk!
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ESC Offroad

 Läs och beakta först  och  på sidan 210.

ESC Offroad underlättar körning på löst underlag genom att det inte sker nå-
gra ESC-ingrepp vid lättare över- eller understyrning av fordonet.

ASR Offroad

 Läs och beakta först  och  på sidan 210.

ASR Offroad underlättar start och körning på lösa underlag genom att syste-
met låter hjulen spinna delvis.

Observera
Vid avaktiverat ASR » sidan 209 arbetar Offroad-läget utan stöd av ASR
Offroad

EDS Offroad

 Läs och beakta först  och  på sidan 210.

EDS Offroad hjälper föraren vid körning på underlag med varierande väggrepp
för drivhjulen eller vid körning över ett dike.

Ett eller flera hjul som spinner bromsas in tidigare och med större kraft än vid
ingrepp av det standardmässiga EDS-systemet.

ABS Offroad

 Läs och beakta först  och  på sidan 210.

ABS Offroad stöder föraren vid inbromsning på lösa underlag som t.ex. rull-
grus, snö osv.

Genom en kontrollerad blockering av hjulen skapar systemet en "kil" av anho-
pat material för det bromsade hjulet, vilket förkortar bromssträckan.

Maximal systemeffekt uppnås när framhjulen är riktade rakt fram.

Parkeringshjälp (ParkPilot)

 Inledning

Parkeringshjälpen (nedan kallad system) avger akustiska resp. visuella signaler
på infotainmentdisplayen för att varna för hinder i fordonets omedelbara när-
het vid parkering och backning.

VARNING
■ De allmänna anvisningarna för användning av assistanssystemen ska be-
aktas » sidan 207,  i avsnitt Inledning.
■ Personer eller föremål i rörelse kan inte alltid identifieras av systemsenso-
rerna.
■ Ytorna på vissa föremål och på kläder kan under vissa omständigheter
inte reflektera systemsignalerna. Det finns risk för att dessa föremål eller
personer inte identifieras av systemsensorerna.
■ Externa ljudkällor kan påverka systemsensorernas signaler. Det finns risk
för att hinder inte identifieras av systemsensorerna.
■ Kontrollera därför noga före parkeringsförloppet att det inte finns mindre
föremål bakom fordonet, t.ex. stenar, tunna stolpar och liknande. Dessa hin-
der identifieras inte alltid av systemets sensorer.

VIKTIGT
■ Systemsensorerna » bild 253 på sidan 213 ska hållas rena och fria från snö
och is och får inte täckas över med föremål, i annat fall kan systemfunktionen
begränsas.
■ Ogynnsamma väderförhållanden (ösregn, vattenånga, mycket låga resp. höga
temperaturer eller liknande) kan påverka systemfunktionen negativt – "felaktig
identifiering av hinder".
■ Extra tillbehör på fordonets bakparti, t.ex. cykelhållare, kan påverka system-
funktionen negativt.

Inställningar i infotainment

 Läs och beakta först  och  på sidan 212.

› I infotainmentsystemet i menyn  /  ska du trycka på funktionsknappen
 → Parkera och backa. 
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■ ParkPilot - inställning av parkeringsassistent
■ Automatisk aktivering - aktivering/avaktivering av förminskad indikering av

fickparkeringshjälp (vid framåtkörning)
■ Volym fram - inställning av ljudvolymen på ljudsignalerna för registrering av

hinder
■ Tonhöjd fram - inställning av tonhöjden på ljudsignalerna för registrering av

hinder fram
■ Volym bak - inställning av ljudvolymen på ljudsignalerna för registrering av

hinder bak
■ Tonhöjd bak - inställning av tonhöjden på ljudsignalerna för registrering av

hinder bak
■ Sänkning entertainment (parkering) - sänkning av ljudvolymen (t.ex. radiovolym)

när parkeringshjälpen är aktiverad
■ Backningsbromsfunktion - aktivering/avaktivering av den automatiska nöd-

bromsningen

Funktionssätt

Bild 253 Sensorernas placering på vänster fordonssida: fram/bak

Bild 254 
Sensorernas detekteringsområ-
de och räckvidd

 Läs och beakta först  och  på sidan 212.

Systemet beräknar avståndet mellan stötfångaren och ett hinder med hjälp av
ultraljudsvågor. Ultraljudssensorerna är beroende på fordonsutrustning place-
rade i den bakre resp. även i den främre stötfångaren » bild 253.

Beroende på utrustning kan följande systemvarianter finnas » bild 254:
▶ Variant 1: varnar för hinder i områdena C , D ,
▶ Variant 2: varnar för hinder i områdena A , B , C , D ,
▶ Variant 3: varnar för hinder i områdena A , B , C , D , E .

Sensorernas ungefärliga räckvidd (i cm)

Områ-
de» bild 254

Variant 1
(4 sensorer)

Variant 2
(8 sensorer)

Variant 3
(12 sensorer)

A - 120 120
B - 60 90
C 160 160 160
D 60 60 90
E - - 90

Akustiska signaler
När avståndet till hindret minskar blir intervallen mellan de akustiska signalerna
kortare. Från ett avstånd på ca 30 cm till hindret ljuder en kontinuerlig ton -
riskområde.

De akustiska signalerna kan ställas in i infotainmentsystemet » sidan 212.

Körning med släpvagn
Vid körning med släpvagn eller om ett annat tillbehör anslutits till släpvagnsut-
taget är endast områdena A  och B  » bild 254 aktiva i systemet.

Observera
■ Om inte alla områden runt fordonssiluetten visas på fordon med variant 3
efter att systemet aktiverats, måste fordonet flyttas några meter framåt resp.
bakåt.
■ Ljudsignalerna för detektering av hinder fram har från fabrik högre volym än
de för detektering av hinder bak.
■ Inställningen av de akustiska signalerna sparas i det aktiva användarkontot
för personalisering (beroende på infotainmenttyp) » sidan 57.
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Visning på infotainmentdisplayen

Bild 255 
Bildskärm

 Läs och beakta först  och  på sidan 212.

Funktionsknappar och varningar » bild 255
A Körfältsvisning
   Beroende på typen av infotainment: Avaktivera parkeringshjälpsvis-

ning.
 Aktivera/avaktivera parkeringshjälpens ljudsignaler.
 Avaktivering/aktivering av den automatiska nödbromsningen.
 Växla till backkameravisning.
 Ett hinder befinner sig i kollisionsområdet (avståndet till hindret är

mindre än 30 cm).  Fortsätt inte köra i hindrets riktning!
 Ett hinder befinner sig i körvägen (avståndet till hindret är större än

30 cm).
 Ett hinder befinner sig utanför körvägen (avståndet till hindret är

större än 30 cm).
 Systemstörning (ingen hindervisning sker).

Körfältsvisning
Körfältsvisningen A  » bild 255 visar det körfält på vilket fordonet kommer att
köra med det aktuella rattutslaget och inställningen på kopplingsspaken/växel-
väljaren.

Om kopplingsspaken befinner sig i tomgångsläget resp. växelväljaren i läget N,
sker körfältsvisningen fram.

Aktivering/avaktivering

Bild 256 
Systemknapp (variant 2, 3)

 Läs och beakta först  och  på sidan 212.

Aktivering
Aktivering av systemet sker genom att man lägger i backväxeln eller på fordon
med variant 2 och 3 genom att man trycker på knappen  » bild 256.

Aktivering bekräftas genom en kort akustisk signal och i knappen tänds sym-
bolen .

Avaktivering
På fordon med variant 1 kan systemet avaktiveras genom att backväxeln tas
ur.

På fordon med variant 2 och 3 avaktiveras systemet genom att man trycker
på knappen  eller automatiskt vid en hastighet över 15 km/h (symbolen  i
knappen slocknar).

Visning av fel
Fordon med variant 1
▶ När systemet aktiveras ljuder en akustisk signal i ca 3 sekunder (inget hinder

finns i fordonets närhet).

Fordon med variant 2 och 3
▶ När systemet aktiverats blinkar symbolen  i knappen.
▶ På displayen i kombiinstrumentet visas ett meddelande om att ett fel har

uppstått i ParkPilot-systemet (samtidigt ljuder en akustisk signal).

Kontakta en fackverkstad.

Observera
Systemet kan aktiveras med knappen  endast vid en hastighet under 15
km/h.
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Automatisk systemaktivering vid körning framåt

Bild 257 
Infotainmentdisplay: Visning vid
automatisk aktivering

 Läs och beakta först  och  på sidan 212.

Systemet aktiveras automatiskt vid körning framåt när fordonet närmar sig ett
hinder med en hastighet under 10 km/h.

Efter aktivering visas följande i det vänstra området på infotainmentdisplayen
» bild 257:

Akustiska signaler avges från och med ett avstånd av 50 cm till hindret.

Den automatiska visningen kan aktiveras resp. avaktiveras i infotainmentsyste-
met » sidan 212.

Observera
Inställningen (aktivering/avaktivering) för den automatiska visningen sparas i
det aktiva användarkontot för personalisering (beroende på infotainmenttyp)
» sidan 57.

Automatisk nödbromsning

 Läs och beakta först  och  på sidan 212.

Om systemet registrerar en kollisionsrisk vid backning eller körning framåt i en
hastighet på upp till 8 km/h sker en automatisk nödbromsning för att minska
följderna vid en eventuell kollision.

Avaktivering/aktivering
Bromsfunktionen kan aktiveras/avaktiveras i infotainment i menyn Parkera och
backa » sidan 212.

Efter från- och tillslagning av tändningen förblir funktionen avaktiverad/aktive-
rad, beroende på inställningen innan tändningen slogs från.

Bromsfunktionen kan även avaktiveras en gång med funktionsknappen 
» bild 255 på sidan 214.

VIKTIGT
Den automatiska nödbromsningen fungerar endast om systemet har aktiverats
genom att backväxeln lagts i eller genom att trycka på knappen .

Utkörningshjälp och assistent för övervakning av "döda" vinkeln

 Inledning

Bild 258 
Radarvarnarnas monteringsplats

Utkörningshjälpen och assistenten för övervakning av "döda vinkeln" arbetar
med hjälp av uppgifter från radarvarnarna på den bakre stötfångaren
» bild 258. Radarvarnarna syns inte från utsidan.

Utkörningshjälp
Utkörningshjälpen (nedan kallad system) varnar för passerande fordon från si-
dan vid utkörning från en tvärsgående parkeringsficka.

Vid behov försöker systemet att undvika en kollision eller minska följderna av
kollisionen genom att bromsa in fordonet automatiskt.

Assistent för "övervakning" av döda vinkeln
"Assistenten för övervakning av döda vinkeln" (nedan kallad system) gör för-
aren uppmärksam på fordon som kör i samma riktning i det intilliggande kör-
fältet och som befinner sig i den s.k. döda vinkeln.

"Döda vinkeln" är ett område som inte är synligt varken backspegeln eller di-
rekt från fordonet. 
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VARNING
De allmänna anvisningarna för användning av assistanssystemen ska beak-
tas » sidan 207,  i avsnitt Inledning.

VARNING
■ Systemens funktion kan påverkas negativt av en kollision eller av skador
på fordonets bakparti - olycksrisk! Låt omgående kontrollera fordonet hos
en fackverkstad.
■ Täck inte över detekteringsområdet - systemens funktion kan begränsas.
■ Avlägsna snö, is och andra hinder från området kring sensorn.

VARNING
Assistenten för "övervakning av döda vinkeln" begränsas av fysikaliska och
systembetingade omständigheter. Därför kan detta system i följande situa-
tioner göra föraren uppmärksam på ett fordon i det intilliggande körfältet
med en viss fördröjning (eller inte alls).
■ När ett fordon med mycket hög hastighet närmar sig.
■ Vid körning genom en mycket skarp kurva eller en rondell.

VIKTIGT
■ Om ett släp eller annat tillbehör är anslutet till släpvagnsuttaget, arbetar inte
de båda systemen.
■ Ogynnsamma väderförhållanden (ösregn, vattenånga, mycket låga resp. höga
temperaturer eller liknande) kan påverka systemfunktionen negativt – "felaktig
identifiering av fordon".
■ Extra tillbehör på fordonets bakparti, t.ex. cykelhållare, kan påverka system-
funktionen negativt.

Utkörningshjälp - funktionssätt

Bild 259 Infotainmentdisplay: varningsindikering/körsituation

 Läs och beakta först  och  på sidan 216.

När tändningen är påslagen övervakas området bredvid och bakom fordonet
av systemet. Om ett fordon närmar sig baksidan av fordonet från sidan
» bild 259 varnar systemet för detta.

Varning – fordon med parkeringshjälp
En kontinuerlig ljudsignal avges och på infotainmentdisplayen visas en av de
båda varningsnivåerna » bild 259.

Ett fordon som närmar sig detekteras. Fortsätt inte backa och kontrollera
fordonets närområde.
Ett fordon detekteras i kollisionsområdet. Fortsätt inte att backa .

Varning – fordon utan parkeringshjälp
En akustisk signal avges och på kombiinstrumentets display visas ett medde-
lande för föraren att beakta efterföljande trafik.

Automatisk nödbromsning
Om föraren inte reagerar på varningen och systemet detekterar en föreståen-
de kollision, kan det utlösa en automatisk inbromsning vid en hastighet upp till
10 km/h Ett motsvarande meddelande visas på displayen i kombiinstrumentet.

A

B
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Assistent för "övervakning av döda vinkeln" - Funktionssätt

 Läs och beakta först  och  på sidan 216.

Vid en hastighet över 15 km/h övervakas området bredvid och bakom fordonet
av systemet. Samtidigt mäts avståndet och hastighetsskillnaden mellan ditt
fordon och de andra fordonen i det övervakade området.

Systemet övervakar körfälten till vänster och höger om fordonet när detta kör
i ett körfält av normal bredd.

Om ett fordon identifieras i området för "döda vinkeln" varnar systemet för
detta fordon genom kontrollampan  i ytterspegeln.

Systembegränsning
Systemet kan inte registrera den konkreta bredden på körfältet. Därför kan
det reagera på ett fordon i ett körfält längre bort t.ex. i följande fall:
▶ Vid körning på en körbana med smala körfält eller på körfältets kanter.
▶ Vid kurvkörning.

Systemet kan identifiera föremål vid vägrenen, som t.ex. höga vägräcken, bul-
lerskyddsväggar och liknande.

Assistent för "övervakning av döda vinkeln" - Körsituationer och
varningar

Bild 260 Körsituation/kontrollampa i den vänstra ytterspegeln varnar
för körsituationen

Bild 261 Körsituation/kontrollampa i den högra ytterspegeln varnar för
körsituationen

 Läs och beakta först  och  på sidan 216.

I följande körsituationer varnar kontrollampan i ytterspegeln för ett identifierat
fordon i "döda vinkeln":
▶ Ditt fordon B  blir omkört av fordon A  » bild 260.
▶ Ditt fordon C  kör om fordon D  med en hastighet på max 10 km/h högre

» bild 261. Om hastigheten under omkörningen är högre, visas ingen varning
via kontrollampan.

Varningen för ett fordon i "döda vinkeln" visas alltid i ytterspegeln på förarsi-
dan.

Ju större hastighetsskillnaden mellan de båda fordonen är, desto tidigare var-
nar kontrollampan för det fordon som kör om dig.

Två varningsnivåer
 lyser - ett fordon har registrerats i "döda vinkeln".

 blinkar - ett fordon har registrerats i "döda vinkeln" och blinkersen är pås-
lagna.

Ytterligare varning på fordon med Lane Assist
 blinkar även när ratten vrids i riktning mot fordonet i "döda vinkeln". I så fall
måste Lane Assist » sidan 242 vara aktiverad och gränslinjerna mellan fordonen
vara identifierade.

Om ditt fordon ändå skulle korsa gränslinjerna, varnar systemet genom en kort
vibration i ratten för detta. 
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Observera
Ljusstyrkan på kontrollampan  är beroende av inställningen av fordonsbelys-
ningen. När halv- eller helljuset är tänt är kontrollampans ljusstyrka mindre.

Aktivering/avaktivering

 Läs och beakta först  och  på sidan 216.

Systemen kan aktiveras/avaktiveras på något av följande sätt:
▶ På displayen i kombiinstrumentet » sidan 55, Menypunkt Assistenter.
▶ I infotainmentsystemet i menyn  /  →  → Förarstödsystem (gäller för assi-

stenten för övervakning av "döda" vinkeln).
▶ I infotainmentsystemet i menyn  /  →  → Parkera och backa (gäller för ur-

körningshjälpen)

Efter från- och tillslagning av tändningen förblir systemen aktiverade/avaktive-
rade, beroende på inställningen innan tändningen slogs från.

Observera
När assistenten för övervakning av "döda vinkeln" är aktiverad lyser kontrol-
lamporna  i de båda ytterspeglarna kort.

Funktionsfel

 Läs och beakta först  och  på sidan 216.

Om systemen inte fungerar visas motsvarande meddelande på displayen i
kombiinstrumentet.

Sensor övertäckt/nedsmutsad
Om sensorn är nedsmutsad eller övertäckt visas ett meddelande om att det
inte finns någon sensorsikt. Rengör sensorområdet eller avlägsna hindret
» bild 258 på sidan 215.

System ej tillgängliga
Om systemen inte är tillgängliga, visas ett meddelande om detta. Stanna for-
donet, stäng av motorn och starta igen. Om systemen fortfarande inte funge-
rar ska du kontakta en fackverkstad.

Systemfel
Om det uppstår ett systemfel visas ett felmeddelande. Kontakta en fackverk-
stad.

Backkamera

 Inledning

Backkameran (nedan kallad system) stöder föraren vid parkering och backning
genom att visa området bakom fordonet på infotainmentdisplayen (nedan kal-
lad display).

Fyra lägen är tillgängliga för olika situationer vid parkering och backning. Lä-
gesväxling sker med hjälp av funktionsknapparna på displayen » sidan 220.

VARNING
■ De allmänna anvisningarna för användning av assistanssystemen ska be-
aktas » sidan 207,  i avsnitt Inledning.
■ Systemet visar hjälprutor och hjälplinjer oberoende av fordonets aktuella
närområde. Föraren måste själv kontrollera att det inte finns något hinder i
vald parkeringsficka och att fordonet kan backa in säkert här.
■ Kontrollera att kameran inte är nedsmutsad eller övertäckt för att säker-
ställa korrekt systemfunktion - olycksrisk. Information om rengöring » si-
dan 260.

VIKTIGT
■ Kameralinsen förvränger blickfältet till skillnad från direkt seende. Därför är
indikeringen på displayen endast i vissa fall lämplig för avståndsbedömning till
efterföljande fordon.
■ Vissa föremål (t.ex. smala stolpar, taggtrådsstängsel, galler eller ojämnheter i
körbanan) kan beroende på displayens upplösning eventuellt inte visas till-
fredsställande.
■ Vid en kollision resp. vid skador på fordonets bakparti kan kameran rubbas ur
sitt läge. I detta fall ska systemet kontrolleras hos en fackverkstad.

Observera
Kameran är utrustad med ett rengöringssystem . Spolningen sker automatiskt
tillsammans med spolning av bakruta eller vindruta.
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Funktionssätt

Bild 262 Kamerans placering/registrerat område bakom fordonet

 Läs och beakta först  och  på sidan 218.

Kameran för registrering av området bakom fordonet finns i handtaget i baga-
geluckan » bild 262.

Område bakom fordonet » bild 262
Kamerans registreringsområde.
Område utanför kamerans registreringsområde.

Systemet hjälper föraren vid parkering och backning om följande villkor ör
uppfyllda:

Tändningen är tillslagen.
Systemet är aktiverat.
Bagageluckan är helt stängd.
Körhastigheten är lägre än 15 km/h.
Området bakom fordonet är fullt synligt.
Det utvalda parkerings-/backningsområdet är överskådligt och jämnt.

A

B













Aktivering/avaktivering

Bild 263 
Knapp för aktivering/avaktiver-
ing

 Läs och beakta först  och  på sidan 218.

Aktivering
Systemet aktiveras automatiskt när backväxeln läggs i eller när man trycker på
knappen  » bild 263.

Aktivering bekräftas genom en kort akustisk signal och i knappen tänds sym-
bolen .

På displayen visas läget för tvärparkering.

Avaktivering
Systemet avaktiveras med knappen , genom att tändningen slås från, genom
att växelväljaren ställs i läget P eller när fordonet kör framåt med en hastighet
över 15 km/h (symbolen  i knappen släcks).
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Funktionsknappar

Bild 264 
Funktionsknappar

 Läs och beakta först  och  på sidan 218.

Med hjälp av funktionsknapparna kan man växla parkerings- och backningslä-
get och genomföra vissa inställningar.

Funktionsknappar » bild 264
Lämna visningen av området bakom fordonet
Läge - tvärparkering
Läge - längdparkering
Läge - närma sig en släpvagn/avståndsövervakning
Läge - övervakning av området bakom fordonet (bredbildsvisning)
Bildskärmsinställningar - ljusstyrka, kontrast, färg
Parkeringshjälp (miniatyrvy)
   Aktivering/avaktivering av miniatyrvy
 Växling till helbildsvisning

Orientieringslinjer och körbana

Bild 265 
Orienterings- och körfältslinjer

A

B

C

D

E

F

G

 Läs och beakta först  och  på sidan 218.

I lägena för tvär- och längdparkering visas orienteringslinjerna för avståndsbe-
dömningen och körfältslinjerna på displayen.

Bildskärmsvisning » bild 265
Avståndet uppgår till ca 40 cm (säkerhetsavståndsgräns).
Avståndet uppgår till ca 100 cm.
Avståndet uppgår till ca 200 cm.
Körfältslinjerna upphör ca 300 cm bakom fordonet.

Avståndet kan variera något beroende på fordonets belastning och körbanans
lutning.

Avståndet mellan sidolinjerna motsvarar ungefär fordonets bredd inkl. ytter-
backspeglar.

Körfält
Körfältslinjerna D  » bild 265 ändras i förhållande till rattutslaget och visar det
körfält på vilket fordonet kommer att köra med det aktuella rattutslaget.

VIKTIGT
Föremål som visas på displayen kan vara närmare eller längre bort än de visas.
Detta gäller framför allt i följande situationer:
■ Framförvarande föremål (t.ex. bakpartiet av en lastbil).
■ Vid växling från körning på vågrät yta till en uppförs- eller nedförsbacke.
■ Vid växling från körning i en uppförs- eller nedförsbacke till en vågrät yta.

A

B

C

D
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Läge - tvärparkering

Bild 266 Bildskärm

 Läs och beakta först  och  på sidan 218.

Detta läge hjälper föraren vid backning in i en mot körbanan tvärsgående par-
keringsficka.

Parkeringsförlopp
› Välj ut en lämplig parkeringsficka.
› Tryck på knappen  » bild 263 på sidan 219.
› Kör långsamt förbi den valda parkeringsfickan 1  » bild 266 och stanna for-

donet.
› Lägg i backväxeln.
› Vrid ratten så att körfältslinjerna leder till parkeringsfickan 2 .
› Backa försiktigt och vrid ratten så att de gula linjerna fortsätter att leda till

parkeringsfickan.
› Stanna fordonet senast när den röda linjen rör vid parkeringsfickans bakre

gräns (t.ex. trottoarkant) 3 .

Läge - längdparkering

Bild 267 Bildskärm

 Läs och beakta först  och  på sidan 218.

Detta läge hjälper föraren vid backning in i en mot körbanan parallellt liggande
parkeringsficka.

Parkeringsförlopp
› Tryck på knappen  » bild 263 på sidan 219 när du passerar parkeringsfick-

an.
› Tryck lätt på funktionsknappen C  » bild 264 på sidan 220.

På displayen visas hjälprutor för de båda sidorna av körbanan.

› Slå på blinkersen på den sida där du vill parkera.

Hjälprutorna för den andra sidan döljs.

› Stanna fordonet så att inget hinder befinner sig i fickan mellan hjälprutorna
1  » bild 267 och så att den bakre rutan inte sticker ut över parkeringsfick-

ans sidogräns (t.ex. trottoarkant) 2 .
› Vrid ratten i den rekommenderade riktningen 3  tills färgen på trapetsramen

4  blir grön. Håll ratten i denna ställning.
› Börja backa så snart som pilen 5  visas på displayen (pilen blir kortare i takt

med att du backar in i parkeringsfickan).

På displayen visas de gula körfältslinjerna 6  och den gröna linjen 7 .

Om rattutslaget korrigeras under backning visas en röd linje 8  (nödvändig in-
riktning på körbanan).

› Vrid i detta fall ratten så att de gula linjerna 6  överlappar den röda linjen 8 . 
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› Backa försiktigt tills  visas på displayen eller tills den gröna linjen 7  är i lin-
je med parkeringsfickans sidogräns (t.ex. trottoarkant) 2 .

› Stanna fordonet och vrid ratten tills de gula linjerna 6  tonar bort den röda
linjen 8  (nödvändig inriktning på körbanan). Håll ratten i denna ställning.

På displayen visas orienteringslinjer » bild 265 på sidan 220.

› Backa försiktigt.
› Stanna fordonet när  visas på displayen resp. på ett säkert avstånd till hind-

ret.

Observera
Vägledningen in i parkeringsfickan avbryts av systemet om ratten under en
längre tid hålls vriden mot den nödvändiga riktningen på körfältet. Påbörja en
ny parkering.

Läge - närma sig en släpvagn/avståndsövervakning

Bild 268 
Bildskärm

 Läs och beakta först  och  på sidan 218.

I detta läge visas området bakom fordonet uppifrån på displayen.

Fordon med släpvagnskoppling
Om fordonet från fabrik är utrustat med en släpvagnskoppling hjälper detta
läge föraren vid backning av fordonet mot dragstången på en släpvagn.

Bildskärmsvisning » bild 268
Släpvagnskopplingens kulhuvud
Linjer för avståndsbedömning (på ett avstånd av ca 10 cm)
Linje för att backa mot en dragstång
Dragstång

A

B

C

D

Linjen C  rör sig i förhållande till rattutslaget och visar det körfält på vilket for-
donet kommer att backa med det aktuella rattutslaget.

Fordon utan släpvagnskoppling
Om ditt fordon inte är utrustat med släpvagnskoppling från fabrik, visas på dis-
playen på ett avstånd av 40 cm bakom fordonet en röd linje för övervakning av
avståndet till eventuella hinder.

Läge - övervakning av området bakom fordonet

 Läs och beakta först  och  på sidan 218.

I detta läge visas området bakom fordonet på displayen.

Läget är avsett för en total översikt av situationen bakom fordonet.

Parkeringsassistent

 Inledning

Parkeringsassistenten (nedan kallad system) stöder föraren vid parkering i pas-
sande längs- och tvärgående parkeringsfickor samt vid utkörning från läng-
sgående parkeringsfickor.

Systemet övertar endast styrrörelserna vid parkering eller körning ut ur par-
keringsfickan Föraren manövrerar broms-, gas- och kopplingspedalen samt
växelspaken/växelväljaren.

Tillståndet då ratten manövreras av systemet kallas nedan parkeringsförlopp.

Parkeringsassistenten är en utökning av parkeringshjälpen » sidan 212 och ar-
betar utifrån uppgifter som registrerats av ultraljudssensorerna.

Läs därför noggrant igenom kapitlet om parkeringshjälpen och beakta sä-
kerhetsanvisningarna. 
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VARNING
■ De allmänna anvisningarna för användning av assistanssystemen ska be-
aktas » sidan 207,  i avsnitt Inledning.
■ Under parkeringsförloppet utför systemet automatiskt snabba styrrörel-
ser. Rör inte rattekrarna – skaderisk!
■ Under parkeringsförloppet eller utkörning från parkeringsficka på löst el-
ler halt underlag (grus, snö, is osv.) kan avvikelser från den beräknade kör-
banan förekomma. Därför ska du inte använda systemet i dessa situationer.

VIKTIGT
Utvärderingen av parkeringsfickan och parkeringsförloppet är beroende av
hjulens omkrets.
■ Systemet fungerar endast riktigt om hjulen har däck av en storlek som är
tillåten av ŠKODA AUTO.
■ Undvik att använda systemet om snökedjor eller ett nödhjul monterats på
fordonet.
■ Om andra hjul som godkänts av ŠKODA AUTO har monterats kan fordonets
slutliga position i parkeringsluckan variera något. Detta kan undvikas genom en
ny inställning av systemet hos en fackverkstad.

VIKTIGT
Om andra fordon parkerats innanför eller på trottoarkanten, styr systemet for-
donet över trottoarkanten eller upp på denna - risk skador på hjulen. Ta över
manövreringen i god tid.

Observera
■ Vi rekommenderar att man parkerar vid en hastighet på högst 5 km/h.
■ Parkeringsförloppet kan när som helst avbrytas genom att man trycker på
knappen  » bild 269 på sidan 223 eller vrider på ratten.

Funktionssätt

Bild 269 
Systemknapp

 Läs och beakta först  och  på sidan 223.

Systemet stöder föraren på följande sätt:
▶ Mätning och utvärdering av parkeringsluckans storlek när man letar efter en

parkeringsplats.
▶ På kombiinstrumentets display (nedan kallad display) visas information om

lämpliga parkeringsfickor och ett parkeringsläge rekommenderas.
▶ På displayen visas anvisningar och information före samt under parkerings-

förloppet.
▶ Under parkeringsförloppet vrids framhjulen automatiskt i enlighet med den

beräknade körbanan.

Villkor för systemfunktion
Systemet kan endast leta efter en parkeringsficka om följande villkor är upp-
fyllda:

Systemet är aktiverat.
Körhastigheten är lägre än 40 km/h (längdparkering).
Körhastigheten är lägre än 20 km/h (tvärparkering).
Avståndet till en rad av parkerade fordon är 0,5–1,5 m.
ASR-systemet är aktiverat » sidan 209.

Systemet kan endast genomföra parkeringsförloppet om följande villkor är
uppfyllda:

Körhastigheten är lägre än 7 km/h.
Parkeringsförloppet tar mindre än 6 minuter.
Föraren ingriper inte i den automatiska styrproceduren.
ASR-systemet är aktiverat » sidan 209. 
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Inget ingrepp sker av ASR.
I släpvagnsuttaget är inget släp eller annat tillbehör anslutet.

Aktivering/avaktivering
Systemet kan aktiveras/avaktiveras med knappen  » bild 269.

När systemet är aktivt lyser symbolen  i knappen.

Leta efter parkeringsficka

 Läs och beakta först  och  på sidan 223.

Systemet letar efter en parkeringsficka i en rad av parallellt eller på tvären par-
kerade fordon på frampassagerar- eller förarsidan.

Söka efter en parkeringsficka
› Kör långsamt förbi en rad av parkerade fordon.
› Aktivera systemet med knappen  » bild 269 på sidan 223.

Systemet letar automatiskt efter en parkeringsficka på frampassagerarsidan.

Om systemet hittar en parkeringsficka visas det rekommenderade parkerings-
läget på displayen » bild 271 på sidan 225 -  eller » bild 272 på sidan 225 - .

Aktivera blinkersen på förarsidan om du vill leta efter en parkeringsficka på
denna sidan av gatan. Indikeringen på displayen ändras och systemet börjar
leta efter en parkeringsficka på förarsidan.

Observera
Om symbolen  (km/h) visas på displayen medan systemet letar efter en par-
keringsficka, ska körhastigheten sänkas till under 40 km/h (längdparkering)
resp. till under 20 km/h (tvärparkering).




Ändra parkeringsläge

Bild 270 Menyer med parkeringslägen: Displayvisning

 Läs och beakta först  och  på sidan 223.

Under sökningen efter en parkeringsficka och före start av parkeringsförlop-
pet kan en meny med ytterligare ett lämpligt parkeringsläge visas på displayen.

Parkeringslägen » bild 270
Backa in i en längsgående parkeringsficka
Backa in i en tvärsgående parkeringsficka
Köra in i en tvärsgående parkeringsficka

Parkeringsläget kan ändras med knappen  » bild 269 på sidan 223.

Efter omkoppling mellan alla erbjudna parkeringslägen avaktiveras systemet
när man trycker en gång till på knappen .

Om du vill gå tillbaka till det parkeringsläge som rekommenderades från bör-
jan, tryck ytterligare en gång på knappen .
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Parkering

Bild 271 Parkera i en längsgående parkeringsficka: Displayvisning

Bild 272 Parkera i en tvärsgående parkeringsficka: Displayvisning

 Läs och beakta först  och  på sidan 223.

Systemet hjälper föraren att backa in i en parkeringsficka i en rad av på läng-
den eller tvären parkerade fordon.

Displayvisning » bild 271 eller » bild 272
Parkeringsficka identifierad med anvisningen att köra vidare framåt
Parkeringsficka identifierad med anvisningen att köra vidare bakåt
Anvisning att köra fram i parkeringsfickan
Anvisning att backa in i parkeringsfickan

Backa in i en parkeringsficka
Parkeringsfickan som hittats visas på displayen » bild 271 -  eller » bild 272 -
.









› Fortsätt köra framåt tills indikeringen -  visas på displayen.
› Stanna och se till att fordonet inte längre förflyttar sig framåt tills parker-

ingsförloppet påbörjas.
› Lägg i backväxeln eller ställ växelväljaren i läge R.
› Så snart som displayen visar följande meddelande: Styringrepp aktivt. Observera

omgivningen!, ska du släppa ratten, styrningen tas över av systemet.
› Var uppmärksam på den direkta omgivningen och backa försiktigt.

Vid behov kan parkeringsförloppet fortsättas med ytterligare steg.

› Om pilen blinkar framåt på displayen - , lägg i 1:ans växel resp. ställ växelväl-
jaren i läge D/S.

På displayen visas symbolen  (bromspedal).

› Trampa ner bromspedalen och vänta tills ratten automatiskt vrids till det öns-
kade läget, varefter symbolen  släcks.

› Kör försiktigt framåt.
› Om pilen blinkar bakåt på displayen - , lägg i backväxeln igen resp. ställ väx-

elväljaren i läge R.

På displayen visas symbolen  (bromspedal).

› Trampa ner bromspedalen och vänta tills ratten automatiskt vrids till det öns-
kade läget, varefter symbolen  släcks.

› Backa försiktigt.

Dessa steg kan upprepas flera gånger.

Så snart som parkeringsförloppet är avslutat, ljuder en akustisk signal och på
displayen visas ett meddelande om detta.
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Köra framåt in i en parkeringsficka

Bild 273 
Köra framåt in i en tvärgående parkeringsficka: Dis-
playvisning

 Läs och beakta först  och  på sidan 223.

Systemet hjälper föraren att köra framåt in i en parkeringsficka i en rad av på
tvären parkerade fordon.

Om systemet hittar en parkeringsficka ska du med knappen  » bild 269 på
sidan 223 välja parkeringsläget framåt » bild 270 på sidan 224 - . På displayen
visas följande » bild 273.

Fortsätt på samma sätt som vid backning in i parkeringsfickan.

› Följ systemanvisningarna som visas på displayen.

Så snart som parkeringsförloppet är avslutat, ljuder en akustisk signal och på
displayen visas ett meddelande om detta.

Systemet kan aktiveras med knappen  även om fordonet redan delvis har
körts in i en lämplig parkeringsficka.

Utkörning från en parkeringsficka parallellt med vägbanan

 Läs och beakta först  och  på sidan 223.

Systemet hjälper föraren att köra ut ur en längsgående parkeringsficka.

Utkörning
› Tryck på knappen  » bild 269 på sidan 223.

På bildskärmen visas följande meddelande: Slå på blinkers och lägg i backväxel.

› Aktivera blinkersen på den sida där fordonet ska köra ut från parkeringsfick-
an.

› Lägg i backväxeln eller ställ växelväljaren i läge R.

Fortsätt på samma sätt som vid backning in i parkeringsfickan.

› Följ systemanvisningarna som visas på displayen.

Så snart som parkeringsförloppet är avslutat, ljuder en akustisk signal och på
displayen visas ett meddelande om detta.

Om parkeringsfickan är för liten går det inte att köra ut ur den med hjälp av
systemet. Ett motsvarande meddelande visas på displayen i kombiinstrumen-
tet.

Automatisk bromshjälp

 Läs och beakta först  och  på sidan 223.

Automatisk bromshjälp vid hastighetsöverskridelse
Om en hastighet av 7 km/h överskrids för första gången under parkeringsför-
loppet, minskas hastigheten automatiskt till under 7 km/h av systemet. Därige-
nom undviks ett avbrott i parkeringsförloppet.

Automatisk nödbromsning
Om systemet under parkeringsförloppet registrerar en kollisionsrisk, sker en
automatisk nödbromsning för att minska följderna vid en eventuell kollision.

Parkeringsförloppet avbryts vid en nödbromsning.

VIKTIGT
Om parkeringsförloppet avbryts t.ex. på grund av en andra hastighetsöverskri-
delse av 7 km/h, utlöses inte den automatiska nödbromsningen av systemet!

Funktionsfel

 Läs och beakta först  och  på sidan 223.

Om systemet inte fungerar visas motsvarande meddelande på displayen i kom-
biinstrumentet.

Systemet inte tillgängligt
Om systemet inte är tillgängligt på grund av ett fel på fordonet visas ett med-
delande om detta. Kontakta en fackverkstad.

Systemfel
Om det uppstår ett systemfel visas ett felmeddelande. Kontakta en fackverk-
stad.
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Assistent för backning med släpvagn (Trailer Assist)

 Inledning

Assistenten för backning med släpvagn (nedan kallad system) stöder föraren
vid backning och rangering med tillkopplad släpvagn.

Systemet tar endast över styrningen av ratten under under backning. Föraren
manövrerar broms-, gas- och kopplingspedalen samt växelspaken/växelvälja-
ren.

Tillståndet då ratten manövreras av systemet kallas nedan parkeringsförlopp.

VARNING
■ De allmänna anvisningarna för användning av assistanssystemen ska be-
aktas » sidan 207,  i avsnitt Inledning.
■ Systemet orienterar sig inte efter fordonets omgivning, ingen hinderiden-
tifiering äger rum.
■ Under backning ska du alltid övervaka släpvagnens rörelse och avbryta
backningen själv vid behov, för att undvika olyckor, skador på fordonet eller
på släpvagnen.
■ Under parkeringsförloppet utför systemet automatiskt snabba styrrörel-
ser. Rör inte rattekrarna – skaderisk!
■ Under parkeringsförloppet eller utkörning från parkeringsficka på löst el-
ler halt underlag (grus, snö, is osv.) kan avvikelser från den beräknade kör-
banan förekomma. Använd systemet mycket försiktigt under dessa om-
ständigheter.

VIKTIGT
■ Baserat på dragstångens knäckvinkel utvärderar den bakre kameran släpvag-
nens position och systemet genomför rattrörelserna. Därför får dragstången
inte påverkas av yttre faktorer.
■ Den bakre kameralinsen får inte vara nedsmutsad eller övertäckt, eftersom
systemet annars kanske inte fungerar eller fungerar felaktigt.

Observera
■ Vi rekommenderar att man parkerar vid en hastighet på högst 5 km/h.
■ Parkeringsförloppet kan när som helst avaktiveras med knappen  » bild 274
på sidan 227 eller genom att man tar över manövreringen av ratten.
■ Korrekt systemfunktion säkerställs endast när en en- eller tvåaxlig släpvagn
utan ledad axel är tillkopplad.

Funktionssätt

Bild 274 
Systemknapp

 Läs och beakta först  och  på sidan 227.

Släpvagnens position registreras av systemet med hjälp av den bakre kameran.
Med hjälp av rattrörelser styrs släpvagnen i den riktning som ställts in av för-
aren.

Villkor för systemfunktion
Motorn är igång.
Systemet är aktiverat.
ASR-systemet är aktiverat.
Förardörren och bagageluckan är helt stängda.
Släpvagnen är ansluten till släpvagnsuttaget.
Släpvagnen svänger inte ut för långt.

Fastställa dragkrokens längd
För att föraren ska kunna välja den största inställningsvinkeln gällande släpvag-
nens position, måste systemet känna till dragkrokens längd.

För att kunna fastställa dragkrokens längd behöver systemet registrera några
svängmanövrar eller kurvkörning med tillkopplad släpvagn.

Backvinkelmåttet visas på displayen 5  » bild 275 på sidan 228.

Aktivering/avaktivering

 Läs och beakta först  och  på sidan 227.

Systemet aktiveras genom att man lägger i backen och trycker på knappen 
» bild 274 på sidan 227.

När systemet är aktivt lyser symbolen  i knappen. 
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Systemet avaktiveras genom att man trycker på knappen  (symbolen  i
knappen slocknar).

Backa släpvagnen

Bild 275 Kombiinstrumentets display: Backa släpvagn

 Läs och beakta först  och  på sidan 227.

Backa med släpvagn
› Lägg i backväxeln eller ställ växelväljaren i läge R.
› Se till att ekipaget står stilla.
› Släpp ratten och tryck på knappen .

Systemet tar över ratten.

På displayen visas symbolen för inställningsknappen för ytterspeglarna
» bild 275 - .

› Vrid inställningsknappen för ytterspeglarna » sidan 82, Ytterspeglar åt väns-
ter eller höger i enlighet med ökad körriktning för släpvagnen.

På displayen visas siluetten av fordonets bakparti med tillkopplad släpvagn
ovanifrån » bild 275 - .

Släpvagnens aktuella position visas av siluetten 2 .

Släpvagnens målposition visas av konturen 3 .

› Vrid inställningsknappen för ytterspeglarna för att ställa i konturen 3  i mål-
positionen.

› Var uppmärksam på den direkta omgivningen och backa försiktigt.

Den inställda knäckvinkeln kan korrigeras ytterligare under backning genom
att inställningsknappen för ytterspeglarna justeras.

› Stoppa ekipaget i önskad position.

Om en växel för körning framåt läggs i eller läget D/S ställs in, avaktiveras sy-
stemet.

För att rikta in ekipaget (släpvagn och fordon i en linje) ska du vrida inställ-
ningsknappen för ytterspeglarna i pilriktningen 1  » bild 275. Släpvagnskontu-
ren 3  svänger till läget 4 .

› Kör försiktigt framåt och bakåt, tills ekipaget har nått önskad position.

Observera
När systemet är aktivt kan ytterspeglarnas ytor inte ställas in.

Automatiskt bromsingrepp

 Läs och beakta först  och  på sidan 227.

I följande situationer avaktiveras systemet och ett automatiskt bromsingrepp
genomförs.

▶ Om man under backning trycker på knappen , öppnar förardörren eller ma-
növrerar ratten.

▶ Om vinkeln mellan fordon och släpvagn under backning utvärderas som för
stor av systemet.

▶ Om systemet utvärderar en viss hastighet under backning som för hög, base-
rat på den aktuella vinkeln mellan fordon och släpvagn, och när föraren inte
reagerar på varningen gällande bromsingrepp.

Farthållare

 Inledning

Farthållaren (GRA) håller den inställda hastigheten konstant utan att gaspeda-
len behöver trampas ned. Tillståndet där GRA reglerar hastigheten kallas nedan
farthållning. 
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VARNING
■ De allmänna anvisningarna för användning av assistanssystemen ska be-
aktas » sidan 207,  i avsnitt Inledning.
■ Farthållningen avbryts inte när kopplingspedalen trycks ned! Om t.ex. en
annan växel läggs i och kopplingspedalen släpps upp, fortsätter farthållning-
en.

Funktionssätt

Bild 276 Kombiinstrumentets display: Exempel på statusmeddelanden
för GRA

 Läs och beakta först  på sidan 229.

Statusmeddelanden för GRA » bild 276
Hastighet inställd, farthållning ej aktiv (på färgdisplayen visas siffrorna för
hastighetsangivelsen i grått).
Farthållning aktiv (på färgdisplayen är siffrorna för hastighetsangivelsen
markerade).
Ingen hastighet inställd.
Systemfel - kontakta omedelbart en fackverkstad.

Grundvillkor för start av farthållningen
GRA är aktiverad.
På fordon med manuell växellåda måste tvåans växel eller en högre växel
läggas i.
På fordon med automatisk växellåda måste växelväljaren befinna sig i läge
D/S eller i Tiptronic-läge.
Hastigheten är högre än ca 20 km/h.

















Detta sker dock endast i den omfattning som motoreffekten resp. motor-
bromsverkan tillåter.

VARNING
Om motoreffekten resp. motorbromsverkan inte är tillräcklig för att hålla
den inställda hastigheten ska du ta över manövreringen av gas- och broms-
pedalen!

Driftsbeskrivning av

Bild 277 
Reglage för farthållaren

 Läs och beakta först  på sidan 229.

Översikt av reglage för GRA » bild 277
A  Aktivera GRA (farthållning ej aktiv)

  Avbryt farthållningen (återfjädrande läge)
  Avaktivera GRA (radera inställd hastighet)
B  Återaktivera farthållningena)/höj hastigheten
C  Starta farthållningen/minska hastigheten

a) Om ingen hastighet ställts in, tas den aktuella hastigheten över.

När farthållningen startar reglerar GRA fordonet till den aktuella hastigheten
och i kombiinstrumentet tänds kontrollampan .

Farthållningen avbryts automatiskt i någon av följande situationer:
▶ Bromspedalen aktiveras.
▶ Ett bromsstödjande assistanssystem (t.ex. ESC) griper in.
▶ En krockkudde löser ut. 

229Assistanssystem



VARNING
■ För att förhindra oavsiktlig aktivering av farthållaren bör man alltid avakti-
vera farthållaren efter användning.
■ Farthållningen får inte återupptas när den inställda hastigheten är för hög
för de aktuella trafikförhållandena.

Observera
Under farthållningen kan hastigheten höjas genom att man trycker på gaspe-
dalen. När man lättar på gaspedalen sänks hastigheten till det tidigare sparade
värdet.

Hastighetsbegränsare

 Inledning

Hastighetsbegränsaren begränsar fordonets maxhastighet till den inställda
hastighetsgränsen.

Hastighetsgränsen kan endast överskridas om man trampar ned gaspedalen
helt.

Tillståndet där hastighetsbegränsaren kontrollerar att den inställda hastighets-
gränsen inte överskrids, kallas nedan för reglering.

VARNING
De allmänna anvisningarna för användning av assistanssystemen ska beak-
tas » sidan 207,  i avsnitt Inledning.

Funktionssätt

Bild 278 Kombiinstrumentets display: Exempel på statusmeddelanden
för hastighetsbegränsaren

 Läs och beakta först  på sidan 230.

Statusmeddelanden för hastighetsbegränsaren » bild 278
Hastighet inställd, reglering ej aktiv (på färgdisplayen visas siffrorna för
hastighetsangivelsen i grått).
Farthållning aktiv (på färgdisplayen är siffrorna för hastighetsangivelsen
markerade).
Ingen hastighetsgräns inställd.
Systemfel - kontakta omedelbart en fackverkstad.

Grundvillkor för start av regleringen
Hastighetsbegränsaren är aktiverad.
Hastigheten är högre än ca 30 km/h.

När regleringen startar sparas den aktuella hastigheten som hastighetsgräns
och i kombiinstrumentet tänds kontrollampan .

Överskridande av hastighetsgränsen när regleringen är aktiv
Om hastighetsgränsen måste överskridas när regleringen är aktiv, t.ex. vid om-
körning, ska gaspedalen tryckas ned helt.

När hastighetsgränsen överskrids (t.ex. i körning utför) ljuder en akustisk signal
och kontrollampan  på kombiinstrumentet blinkar.

Regleringen aktiveras igen när hastigheten har fallit under den inställda grän-
sen.
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Driftsbeskrivning - variant med GRA

Bild 279 Systemets manöverelement: Spak/multifunktionsratt

 Läs och beakta först  på sidan 230.

Översikt över reglage för hastighetsbegränsaren » bild 279
A  Aktivera GRA (villkor för efterföljande aktivering av hastighetsbe-

gränsaren)
  Avbryt regleringen (återfjädrande läge)
  Från menyn som visas i kombiintsrumentet, ska du välja menyalter-

nativet Hastighetsgräns.
B  Återupprätta regleringena)/öka hastighetsgränsen - kort tryck (i

intervall på 1 km/h), håll intryckt (i intervall på 10 km/h)
C  Återupprätta regleringen/sänk hastighetsgränsen - kort tryck (i

intervall på 1 km/h), håll intryckt (i intervall på 10 km/h)
D  Visa menyn på assistanssystemen - möjlighet att växla mellan GRA

och farthållare
a) Om ingen hastighetsgräns ställts in, tas den aktuella hastigheten över som hastighetsgräns.

Aktivering av farthållaren
▶ Lägg brytaren A   i läge » bild 279.
▶ Tryck på knappen D .
▶ Välj , menyalternativet Hastighetsgräns i kombiinstrumentet.

Driftbeskrivning - variant med ACC

Bild 280 Reglage för hastighetsbegränsaren

 Läs och beakta först  på sidan 230.

Översikt av reglage för hastighetsbegränsaren » bild 280
1  Aktivera ACC (villkor för efterföljande aktivering av hastighets-

begränsaren)
2  Återuppta regleringen a)/höj hastighetsgränsen i steg om 1

km/h (återfjädrande läge)
3  Avbryt regleringen (återfjädrande läge)
4  Avaktivera hastighetsbegränsaren (radera inställd gräns)
5   Höj hastighetsgränsen i steg om 10 km/h
6   Sänk hastighetsgränsen i steg om 10 km/h
A  Starta regleringen/sänk hastighetsgränsen i steg om 1 km/h

a) Om ingen hastighetsgräns ställts in, tas den aktuella hastigheten över som hastighetsgräns.

Aktivering av farthållare
▶ Lägg ACC-spaken  i läge » bild 280.
▶ Tryck på knappen D  » bild 279 på sidan 231.
▶ Välj , menyalternativet Hastighetsgräns i kombiinstrumentet.
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Automatisk avståndsreglering (ACC)

 Inledning

Den automatiska avståndsregleringen (nedan kallad ACC) kan hålla den inställ-
da hastigheten och ett konstant avstånd till framförvarande fordon, utan att
gaspedalen eller bromspedalen behöver aktiveras.

Området framför fordonet samt avståndet till framförvarande fordon överva-
kas med hjälp av en radarvarnare » sidan 207.

Tillståndet där ACC reglerar hastigheten eller avståndet kallas nedan för re-
glering.

VARNING
■ De allmänna anvisningarna för användning av assistanssystemen ska be-
aktas » sidan 207,  i avsnitt Inledning.
■ Föraren måste alltid vara beredd att ta över manövreringen av gas- och
bromspedalen.
■ ACC reagerar inte om fordonet närmar sig ett stillastående hinder, t.ex.
slutet av en kö, en bil som blivit stående på vägen eller som stannat vid ett
trafikljus.
■ ACC reagerar inte på föremål som kommer från sidan eller på mötande
föremål.
■ När hastighetsminskningen genom ACC inte räcker till, ska fordonet
omedelbart bromsas med fotbromsen.

VARNING
ACC får av säkerhetsskäl inte användas vid följande tillfällen:
■ På kurviga och smala vägar, vid motorvägsutfarter eller vägarbeten, för
att undvika oönskad acceleration till den sparade hastigheten.
■ Vid dåliga siktförhållanden som dimma, ösregn, kraftigt snöfall.
■ Om vägbanans beskaffenhet är dålig (t.ex. blixthalka, hal körbana, rullgrus,
grusvägar).
■ Vid körning i "skarpa kurvor" eller branta utförsbackar/kraftiga stigningar.
■ Vid körning på platser där metallföremål (t.ex. metallhallar, järnvägsspår
osv.) förekommer.
■ Vid körning genom slutna utrymmen (t.ex. parkeringshus, bilfärjor, tunnlar
osv.).

Observera
■ ACC lämpar sig framför allt för användning på motorväg.
■ ACC sänker hastigheten genom att automatiskt minska gasen resp. bromsa.
När hastigheten sänks automatiskt med hjälp av bromsen, lyser bromsljuset.
■ Om mer än en bromslampa på fordonet eller på den anslutna släpvagnen slu-
tar fungera, är ACC inte längre tillgänglig.
■ Regleringen avbryts automatiskt om ett annat bromshjälpssystem (t.ex. ESC)
griper in eller om det högsta tillåtna motorvarvtalet överskrids.

Inställningar i infotainment

 Läs och beakta först  på sidan 232.

› I infotainmentsystemet i menyn  /  ska du trycka på funktionsknappen
 → Förarstödsystem.

■ ACC (automatisk distansreglering) - inställning av ACC
■ Körprogram: - inställning av fordonsaccelerationen när ACC är aktiverad (på

fordon med val av körläge genomförs denna inställning » sidan 239)
■ Senast valt avstånd - aktivera/avaktivera det senast valda avståndssteget
■ Avstånd: - inställning av avståndet till fordonet framför

Funktionssätt

Bild 281 Display i kombiinstrumentet: Exempel på ACC-meddelanden 
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Bild 282 Kombiinstrumentets display: Exempel på statusmeddelanden
för ACC

 Läs och beakta först  på sidan 232.

ACC gör det möjligt att ställa in en hastighet på 30–160 resp. 30-210 km/h
(beroende på utrustning) och ett avstånd till framförvarande fordon.

Med hjälp av radarvarnaren kan ACC upptäcka ett framförvarande fordon på
ett avstånd av 120 m.

ACC-meddelanden » bild 281
Fordon identifierat (reglering aktiv)
Linje som markerar förskjutningen av avståndet vid inställningen » si-
dan 235, Ställa in avstånd
Inställt avstånd till framförvarande fordon
Fordon identifierat (reglering inaktiv)

Statusindikeringar för ACC » bild 282
Reglering ej aktiv (på färgdisplayen visas siffrorna för hastighetsangivelsen
i grått).
Reglering aktiv - inget fordon identifierat (på färgdisplayen är siffrorna för
hastighetsangivelsen markerade).
Reglering ej aktiv - ingen hastighet sparad.
Reglering aktiv - fordon identifierat (på färgdisplayen är siffrorna för has-
tighetsangivelsen markerade).

Anvisning om att minska hastigheten
Om hastighetsminskningen genom ACC inte är tillräcklig i förhållande till fram-
förvarande fordon, tänds kontrollampan  på kombiinstrumentet och på dis-
playen visas ett meddelande om att trampa ned bromspedalen.

1

2

3

4









Reglering efter fordonet i det intilliggande körfältet
Under regleringen kan ditt fordon regleras efter fordonet i det intilliggande
körfältet.

Dessutom kan detta inträffa vid en hastighet över 80 km/h, om ditt fordon rör
sig snabbare än fordonet i det intilliggande körfältet på förarsidan. På displayen
visas det identifierade fordonet i det intilliggande körfältet.

Observera
En del indikeringar på ACC-displayen i kombiinstrumentet kan avbrytas av indi-
keringar från andra funktioner. När ACC-statusen ändras visas automatiskt en
kort ACC-indikering.

Stanna och starta automatiskt

 Läs och beakta först  på sidan 232.

Fordon med automatisk växellåda kan bromsas in till stillastående med hjälp
av ACC och åter sättas i rörelse.

Inbromsning till stillastående
Om ett framförvarande fordon bromsas in till stillastående, bromsar ACC ock-
så in det egna fordonet till stillastående.

Starta efter ett stopp
Så snart det framförvarande fordonet sätts i rörelse efter ett stopp, sätts ock-
så det egna fordonet i rörelse och hastigheten regleras igen. Vid ett längre
stopp avbryts regleringen automatiskt.
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Driftsöversikt

Bild 283 Manöverspak

 Läs och beakta först  på sidan 232.

Översikt över ACC-funktioner som manövreras med spaken » bild 283
1  Aktivera ACC (reglering inaktiv)
2  Starta regleringen (återuppta)/höj hastigheten i steg om 1 km/h

(återfjädrande läge)
3  Avbryt regleringen (återfjädrande läge)
4  Avaktivera ACC
5   Höj hastigheten i steg om 10 km/h
6   Sänk hastigheten i steg om 10 km/h
A   Ställa in avståndssteg
B  Starta regleringen/sänk hastigheten i steg om 1 km/h

Om spaken flyttas från läge  direkt till det återfjädrande läget  sparas
den aktuella hastigheten och regleringen startas.

Starta reglering

 Läs och beakta först  på sidan 232.

Grundvillkor för start av regleringen
ACC är aktiverad.
På bilar med manuell växellåda måste tvåans växel eller en högre växel läg-
gas i och den aktuella hastigheten vara högre än 30 km/h.
På fordon med automatisk växellåda måste växelväljaren befinna sig i läge
D/S eller i Tiptronic-läge och den aktuella hastigheten vara högre än 2
km/h.

Starta regleringen
› Tryck på knappen  » bild 283 på sidan 234.
› eller: Ställ in spaken i det återfjädrande läget  » bild 283 på sidan 234.

ACC tar över den aktuella hastigheten och genomför regleringen, i kombiin-
strumentet tänds kontrollampan .

Om regleringen startas genom att man ställer spaken i läget  och om en
hastighet redan har sparats, övertar ACC denna hastighet och utför reglering-
en.

Observera
Om regleringen startas vid en hastighet som är lägre än 30 km/h på fordon
med automatisk växellåda, sparas hastigheten från 30 km/h. Hastigheten ökar
automatiskt till 30 km/h resp. anpassas till hastigheten hos framförvarande
fordon.

Avbryta/återuppta reglering

 Läs och beakta först  på sidan 232.

Avbryta reglering
› Ställ in spaken i det återfjädrande läget  » bild 283 på sidan 234.
› eller: Tryck på bromspedalen.

Regleringen avbryts, hastigheten förblir sparad.

Återuppta reglering
› Starta regleringen » sidan 234, Starta reglering. 
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Observera
Regleringen avbryts också om kopplingspedalen hålls nertryckt längre än 30
sekunder eller om ASR avaktiveras.

Inställning/ändring av önskad hastighet

 Läs och beakta först  på sidan 232.

Den önskade hastigheten ställs in eller ändras med manöverspaken » bild 283
på sidan 234.

Ställa in/ändra hastighet i steg om 10 km/h () - Förutsättningar
ACC är aktiverad.

Höja/sänka hastigheten i steg om 1 km/h (/) - förutsättningar
ACC är aktiverad.
Fordonsreglering sker.

Ändra hastighet genom att ta över den aktuella hastigheten () - Förut-
sättningar

ACC är aktiverad.
Fordonet rör sig med en annan hastighet än med den sparade hastigheten.

Observera
■ Om hastigheten höjs med gaspedalen medan reglering pågår, avbryts regler-
ingen tillfälligt. När gaspedalen släppts återupptas regleringen automatiskt.
■ Om hastigheten sänks med bromspedalen medan reglering pågår, avbryts re-
gleringen. Regleringen måste startas på nytt för att kunna återupptas » si-
dan 234.
■ Om fordonet regleras med en lägre hastighet än med den sparade hastighe-
ten, sparas den aktuella hastigheten genom att man trycker en gång på knap-
pen , om man trycker en gång till på knappen  sänks hastigheten i steg om
1 km/h.

Ställa in avstånd

 Läs och beakta först  på sidan 232.

Med ACC kan man ställa in fem avståndssteg till framförvarande fordon.

Avståndet kan ställas in i området från 1 till 3,6 s.











Ställa in avståndet i infotainmentsystemet
› Välj i infotainmentmenyn ACC menyalternativet Avstånd: och ställ in avståndet

» sidan 232, Inställningar i infotainment.

Ställa in avståndet med spaken
› Ställ omkopplaren  i det återfjädrande läget  eller  » bild 283 på si-

dan 234.

På displayen i kombiinstrumentet visas linjen 2  » bild 281 på sidan 232 som
identifierar avståndsförskjutningen.

› Med omkopplaren  på spaken ska du ställa in linjen 2  på det önskade
avståndssteget.

Observera
■ Om avståndet ändras i infotainment, märks ändringen först när ACC aktive-
ras igen.
■ Avståndsinställningen sparas i det aktiva användarkontot för personalisering
(beroende på infotainmenttyp) » sidan 57.

Speciella körsituationer

Bild 284 Kurvtagning/smala eller sidoförskjutna fordon 
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Bild 285 Byte av körfält av andra fordon/stillastående fordon

 Läs och beakta först  på sidan 232.

Följande (och liknande) körsituationer kräver speciell uppmärksamhet och ev.
ingrepp av föraren (bromsning, gasgivning eller liknande).

Vid kurvtagning
Vid in- och utkörning ur exempelvis långt utdragna kurvor kan det hända att ett
fordon i det intilliggande körfältet hamnar i det område som registreras av ra-
darvarnaren » bild 284 - . Det egna fordonet regleras då efter detta fordon.

Smala fordon eller fordon som körs förskjutna i sidled
Smala fordon eller fordon som körs förskjutna i sidled detekteras av ACC först
när de befinner sig i det område som detekteras av radarvarnaren » bild 284 -
.

Byte av körfält av andra fordon
Fordon som på nära avstånd byter körfält » bild 285 -  identifieras inte alltid i
tid av ACC.

Stillastående fordon
ACC identifierar inga stillastående föremål! Om ett fordon som detekterats av
ACC avviker eller svänger ut, och om det framför detta fordon befinner sig ett
stillastående fordon » bild 285 -  reagerar inte ACC på det stillastående for-
donet.

Fordon med särskild last eller särskild påbyggnad
Last eller påbyggnader hos andra fordon som sticker ut åt sidorna, bakåt eller
uppåt utanför fordonets kanter, kan eventuellt inte identifieras av ACC.

Omkörning och körning med släpvagn

 Läs och beakta först  på sidan 232.

Vid omkörning
Om det egna fordonet regleras med en hastighet som är lägre än den sparade
hastigheten och blinkersen aktiveras, bedömer ACC denna situation utifrån
förarens situation som om en omkörning skulle påbörjas. ACC accelererar au-
tomatiskt fordonet och minskar därigenom avståndet till framförvarande for-
don.

När det egna fordonet byter körfält och inte identifierar något framförvarande
fordon, accelererar ACC upp till den inställda hastigheten och håller denna
konstant.

Accelerationen kan alltid avbrytas genom att man trycker på bromspedalen el-
ler aktiverar tryckpunkten  på manöverspaken » bild 283 på sidan 234.

Körning med släpvagn
Vid körning med släpvagn resp. med ett annat tillbehör som anslutits till släp-
vagnskontakten aktiveras ACC-regleringen med förminskad dynamik. Därför
ska körsättet anpassas till detta förhållande.

Funktionsfel

 Läs och beakta först  på sidan 232.

Om ACC inte fungerar tänds kontrollampan  och motsvarande meddelande
visas på displayen i kombiinstrumentet.

Sensor övertäckt/nedsmutsad
Om sensorkåpan är nedsmutsad eller övertäckt visas ett meddelande om att
det inte finns någon sensorsikt. Rengör sensorkåpan eller avlägsna hindret
» bild 250 på sidan 207.

Om ingen sensorsikt finns på vintern kan det bero på snö på sensorn under kå-
pan. ACC är åter funktionsdugligt efter att snön på sensorn töat bort.

ACC är inte tillgänglig
Om ACC inte är tillgänglig, visas ett meddelande om detta. Stanna fordonet,
stäng av motorn och starta igen. Om ACC fortfarande inte fungerar ska du
kontakta en fackverkstad. 
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ACC-fel
Om det uppstår ett ACC-fel visas ett felmeddelande. Kontakta en fackverk-
stad.

Front Assist

 Inledning

Front Assist (nedan kallat system) varnar för risken för en kollision med ett for-
don eller ett hinder som befinner sig framför fordonet, och försöker vid behov
att genom en automatisk inbromsning undvika en kollision och minska följder-
na av denna.

Området framför fordonet övervakas med hjälp av en radarvarnare » si-
dan 207.

VARNING
■ De allmänna anvisningarna för användning av assistanssystemen ska be-
aktas » sidan 207,  i avsnitt Inledning.
■ Systemet reagerar inte på föremål som kommer från sidan eller på mö-
tande fordon.

VIKTIGT
Om mer än en bromslampa på fordonet eller på den elanslutna släpvagnen slu-
tar fungera, är systemet inte längre tillgängligt.

Inställningar i infotainment

 Läs och beakta först  och  på sidan 237.

› I infotainmentsystemet i menyn  /  ska du trycka på funktionsknappen
 → Förarstödsystem.

■ Front Assist (omgivningsassistent) - inställning av assistenten för övervak-
ning av avståndet till framförvarande fordon
■ Aktiv - aktivering/avaktivering av assistent
■ Förvarning - aktivering/avaktivering och inställning av det avståndssteg vid

vilket varning sker
■ Visa avståndsvarning - aktivering/avaktivering av avståndsvarningsindikering

Funktionssätt

 Läs och beakta först  och  på sidan 237.

Systemet stöder föraren på följande sätt:
▶ Uppmärksammar på ett farligt avstånd till framförvarande fordon.
▶ Varnar för en eventuell kollision.
▶ Ger stöd vid en bromsning av föraren.
▶ Om föraren inte reagerar på den identifierade faran, sker en automatisk in-

bromsning.

Systemet fungerar endast om följande villkor är uppfyllda:
Systemet är aktiverat.
ASR-systemet är aktiverat » sidan 209.
Fordonet rör sig framåt med en hastighet på mer än 5 km/h.

Observera
Systemet kan påverkas negativt eller sluta fungera, till exempel vid körning i
"skarpa" kurvor eller när ESC griper in » sidan 208.

Avståndsvarning

Bild 286 
Display i kombiinstrumentet: Avståndsvarning

 Läs och beakta först  och  på sidan 237.

Om ett säkert avstånd till det framförvarande fordonet underskrids, visas kon-
trollampan på displayen.  » bild 286.

Öka omedelbart avståndet om detta är möjligt med hänsyn till den aktuella
trafiksituationen!

Det avstånd vid vilket varningen visas är beroende av den aktuella körhastighe-
ten. 
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Varningen visas i ett körhastighetsintervall från 60 km/h till ca 210 km/h.

Varning och automatisk inbromsning

Bild 287 
Display i kombiinstrumentet: Förvarning resp. nöd-
bromsning vid låg hastighet

 Läs och beakta först  och  på sidan 237.

Nödbromsning vid låg hastighet
Vid risk för kollision med en hastighet på ca 5–30 km/h visas kontrollampan 
» bild 287 och systemet löser ut en automatisk inbromsning.

Förvarning
Om systemet känner av risken för kollision, visas kontrollampan  » bild 287
på displayen och en ljudsignal avges.

En förvarning kan visas i följande situationer:
▶ Vid risk för kollision med ett rörligt hinder i ett hastighetsintervall från ca 30

km/h till ca 210 km/h.
▶ Vid risk för kollision med ett stillastående hinder i ett hastighetsintervall från

ca 30 km/h till ca 80 km/h.

När en förvarning avges ska du bromsa in eller försöka undvika hindret!

Omedelbar varning och automatisk bromsning – rörligt hinder
Om föraren inte reagerar på förvarningen när det finns risk för kollision med
ett rörligt hinder, genererar systemet automatiskt ett kort bromsryck genom
att bromsa in fordonet aktivt, för att på nytt göra föraren uppmärksam på en
eventuell kollision.

Om föraren inte reagerar på den akuta varningen, börjar systemet automatiskt
att bromsa in fordonet.

Automatisk bromsning – stillastående hinder
Om föraren inte reagerar på förvarningen vid risk för kollision med ett stillas-
tående hinder vid en fordonshastighet från ca 30 km/h till 60 km/h, löser sy-
stemet ut en automatisk bromsning.

Information om automatisk bromsning
När systemet utlöser automatiska bromsingrepp, stiger trycket i bromssyste-
met och bromspedalen kan inte trampas ned med den vanliga pedalrörelsen.

Det automatiska bromsingreppet kan avbrytas med gaspedalen eller en styr-
manöver.

Bromshjälp
Om föraren inte bromsar tillräckligt vid risk för en kollision ökar systemet au-
tomatiskt bromskraften.

Bromshjälpen är endast aktiv så länge som bromspedalen är kraftigt nertryckt.

Fotgängarvarning

 Läs och beakta först  och  på sidan 237.

Fotgängarvarningen kan minska risken för olyckor med korsande fotgängare
eller mildra konsekvenserna av en olycka.

Systemet varnar för en förestående kollision, förbereder fordonet för en nöd-
bromsning, hjälper till vid bromsning eller genomför en automatisk bromsning.

Nödbromsning vid låg hastighet
Vid risk för kollision med en hastighet på ca 5–30 km/h aktiverar systemet en
automatiskt inbromsning.

Vid en automatisk inbromsning visas kontrollampan på displayen.  » bild 287
på sidan 238.

Förvarning och automatisk bromsning
Om systemet känner av risken för kollision vid en körhastighet på mellan
30 km/h och 65 km/h, visas kontrollampan  » bild 287 på sidan 238 på dis-
playen och en ljudsignal avges.

När en förvarning visas ska du bromsa in eller försöka undvika hindret!

Om föraren inte reagerar på förvarningen, börjar systemet automatiskt att
bromsa in fordonet.
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Avaktivering/aktivering

 Läs och beakta först  och  på sidan 237.

▶ I menypunkten Assistenter på kombiinstrumentets display.
▶ I infotainmentsystemet i menyn Front Assist (omgivningsassistent) i meny-

punkten Aktiv » sidan 237, Inställningar i infotainment.

Funktionen aktiveras automatiskt varje gång tändningen slås till.

Systemet ska endast avaktiveras i undantagsfall » .

VARNING
I följande situationer ska Front Assist av säkerhetsskäl avaktiveras:
■ Om fordonet bogseras.
■ Om fordonet befinner sig på en rullprovbänk.
■ Om en ogrundad varning har avgetts eller om systemet gripit in.
■ Vid transport av fordonet på ett godståg, en bilfärja eller dylikt.

Funktionsfel

 Läs och beakta först  och  på sidan 237.

Om systemet inte fungerar visas motsvarande meddelande på displayen i kom-
biinstrumentet.

Sensor övertäckt/nedsmutsad
Om sensorkåpan är nedsmutsad eller övertäckt visas ett meddelande om att
det inte finns någon sensorsikt. Rengör sensorkåpan eller avlägsna hindret
» bild 250 på sidan 207.

Om ingen sensorsikt finns på vintern kan det bero på snö på sensorn under kå-
pan. Systemet är åter funktionsdugligt efter att snön på sensorn töat bort.

Systemet inte tillgängligt
Om systemet inte är tillgängligt, visas ett meddelande om detta. Stanna fordo-
net, stäng av motorn och starta igen. Om systemet fortfarande inte fungerar
ska du kontakta en fackverkstad.

Val av körläge (Driving Mode Selection)

 Inledning

Genom val av körläge kan köregenskaperna anpassas till det önskade körsät-
tet.

Följande lägen är tillgängliga: Eco, Comfort, Normal, Sport, Individual och Offroad.

Läget Comfort är endast tillgängligt på fordon med adaptivt chassi (DCC) och
läget Offroad endast på fordonen Octavia Scout.

VARNING
De allmänna anvisningarna för användning av assistanssystemen ska beak-
tas » sidan 207,  i avsnitt Inledning.

Adaptivt chassi (DCC)

 Läs och beakta först  på sidan 239.

Det adaptiva chassit (nedan kallad DCC) gör det möjligt att ställa in stötdäm-
parnas egenskaper för ett sportigt, normalt eller bekvämt körsätt, genom att
man väljer respektive körläge.

DCC gör en permanent bedömning av rattrörelser och vägbaneförhållanden
under körning och anpassar chassits egenskaper till det valda körläget.

Läge Eco

 Läs och beakta först  på sidan 239.

Detta läge är anpassat för ett avslappnat körsätt och bidrar till lägre bränsle-
förbrukning.

Detta läge påverkar framför allt funktionssättet för följande system:

Drivning
Fordonsaccelerationen är långsammare än i läget Normal.

Växelrekommendationen anpassas för att få en så liten bränsleförbrukning som
möjligt » sidan 50.

Om START-STOPP-systemet har avaktiverats manuellt » sidan 200, aktiveras
detta automatiskt. 

239Assistanssystem



Den automatiska växellådan ställs automatiskt i läge E » sidan 203.

Automatisk avståndsreglering (ACC)
Accelerationen vid automatisk avståndsreglering sker långsammare än i läge
Normal » sidan 232.

Klimatanläggning (Climatronic)
Klimatanläggningen regleras på ett energisparande sätt. Av detta skäl uppnås
t.ex. den önskade innertemperaturen senare än i läget Normal.

Observera
Maximal fordonsacceleration (kick-down-funktion) är tillgänglig även i körläget
Eco.

Läge Comfort

 Läs och beakta först  på sidan 239.

Detta läge är avsett för körning på vägar med ojämn körbana eller för längre
turer på motorvägar.

Läge Normal

 Läs och beakta först  på sidan 239.

Detta läge är anpassat till vanlig körning.

Läge Sport

 Läs och beakta först  på sidan 239.

Detta läge är anpassat till ett sportigare körsätt.

Detta läge påverkar framför allt funktionssättet för följande system:

DCC
DCC ställer in chassit för ett sportigt körsätt.

Styrning
Styrservots kraft reduceras något, dvs. större kraft behövs för att styra.

Drivning
Fordonsaccelerationen är mer dynamisk än i läget Normal.

Differentialspärr på framaxel
Fördelningen av drivkraften mellan framhjulen anpassas till det sportigare kör-
sättet.

Automatisk avståndsreglering (ACC)
Accelerationen vid automatisk avståndsreglering sker snabbare än i läget Nor-
mal » sidan 232.

Proaktivt passagerarskydd
Den första skyddsnivån avaktiveras » sidan 241.

Motorljud
Motorljudet är högre i passagerarutrymmet än i läget Normal.

Läge Individual

 Läs och beakta först  på sidan 239.

I läget Individual kan varje system ställas in separat » sidan 241, Inställningar i lä-
get Individual.

Läge Offroad

 Läs och beakta först  på sidan 239.

Läget Offroad lämpar sig för körning utanför det vanliga vägnätet.

Ytterligare information » sidan 210, Offroad-läge.

Val av läge och infotainmentvisning

Bild 288 Knapp för val av körläge: variant 1/variant 2 
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Bild 289 
Visning på infotainmentdisp-
layen

 Läs och beakta först  på sidan 239.

Visning av menyn för körläget
› Tryck på knappen  eller  » bild 288.

På infotainmentbildskärmen visas följande funktionsknappar » bild 289.
Information om inställning av det aktuellt valda läget
Inställning av läget Individual
Meny för körlägen

Körläget väljs på något av följande sätt:
▶ Tryck upprepade gånger på knappen  resp. .
▶ Tryck på motsvarande funktionsknapp i infotainmentbildskärmen » bild 289

När tändningen slås från och på ställs läge Normal in.

Observera
■ Det aktuellt valda körläget visas i infotainmentsystemet på statusraden bred-
vid symbolen .
■ Inställningen av läge Individual sparas på personaliseringens aktiva användar-
konto» sidan 57.

Inställningar i läget Individual

 Läs och beakta först  på sidan 239.

I läget Individual kan följande menypunkter ställas in:

■ DCC: - inställning av stötdämparnas egenskaper
■ Styrning: - inställning av servostyrningens egenskaper
■ Drivning: - inställning av drivningskarakteristiken
■ Framaxeldifferentialspärr: - inställning av karakteristiken för differentialspärren

på framaxeln

A

B

■ ACC: - inställning av fordonets acceleration när den automatiska avståndsreg-
leringen är aktiverad

■ Dynamiskt kurvljus: - inställning av egenskaperna för Full LED-huvudstrålkastar-
na

■ Klimatreglering: - inställning av karakteristiken för Climatronic
■ Motor-sound: - inställning av motorljudet i fordonet
■ Återställa läge - inställning av alla menypunkter i läget Individual till Normal
■ Avbryt - bibehåll den aktuella inställningen
■ Återställ - inställning av alla menypunkter till Normal

Proaktivt passagerarskydd (Crew Protect Assist)

 Inledning

Det proaktiva passagerarskyddet (nedan kallat system) ökar passagerarnas sä-
kerhet på de främre sittplatserna i situationer som kan leda till kollision eller till
att fordonet slår runt.

VARNING
De allmänna anvisningarna för användning av assistanssystemen ska beak-
tas » sidan 207,  i avsnitt Inledning.

Observera
Systemkomponenternas livslängd övervakas elektroniskt. Ytterligare informa-
tion » sidan 43, Säkerhetssystem.

Funktionssätt

 Läs och beakta först  på sidan 241.

I kritiska körsituationer (t.ex. vid en nödbromsning eller ett plötsligt körrikt-
ningsbyte) kan följande åtgärder utföras enskilt eller samtidigt för att minska
risken för allvarliga personskador:
▶ Ett fastspänt passagerar- och förarsäkerhetsbälte sträcks automatiskt över

kroppen.
▶ Elmanövrerade rutor i framdörrarna stängs automatiskt upp till en spalt på ca

5 cm från kanten.
▶ Solluckan stängs.

Så snart den kritiska situationen är över, lossas säkerhetsbältena. 
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Systemet fungerar på två skyddsnivåer.

Första skyddsnivån
Systemet ingriper redan i situationer som kan uppstå vid ett dynamiskt kör-
sätt. Systemet hjälper både föraren och frampassageraren främst att behålla
rätta sittställning.

Den första skyddsnivån kan avaktiveras på ett av följande sätt:
▶ I infotainmentsystemet i menyn  /  ska du trycka på funktionsknappen
 → Förarstödsystem.

▶ Avaktivering av ASR » sidan 209.
▶ Vid aktivering av körläget Sport » sidan 240.
▶ Vid aktivering av körläge Sport » sidan 210.

När tändningen slåsagits av och på, aktiveras systemet på båda skyddsnivåer-
na.

Andra skyddsnivån
Systemet ingriper först när situationen börjar bli mycket kritisk, t.ex. vid en pa-
nikinbromsning i hög hastighet.

Denna skyddsnivå kan inte avaktiveras.

Fordon med systemet Front Assist
På fordon med systemet Front Assist kan systemet även gripa in om risken för
en kollision med ett hinder som befinner sig framför fordonet registreras.

Körfältassistent (Lane Assist)

 Inledning

Bild 290 
Sensor för Lane Assist

Körfältassistenten (nedan kallad system) hjälper fordonet att hålla sig mellan
gränslinjerna för körfältet.

Systemet identifierar gränslinjerna för körfältet med hjälp av en sensor
» bild 290.

Om fordonet närmar sig en identifierad gränslinje, utför systemet en lätt ratt-
rörelse i motsatt riktning från gränslinjen. Detta korrigerande styringrepp kan
alltid upphävas manuellt.

VARNING
■ De allmänna anvisningarna för användning av assistanssystemen ska be-
aktas » sidan 207,  i avsnitt Inledning.
■ Lane Assist kan hjälpa till att hålla fordonet inom körfältet, det övertar
dock inte styrningen av fordonet. Föraren är alltid fullt ansvarig för styr-
ningen av fordonet.
■ Vissa föremål eller markeringar på körbanan kan felaktigt identifieras som
gränslinjer - det kan leda till felaktigt styringrepp.

VARNING
Systemet kan inte identifiera gränslinjerna (eller identifierar dem felaktigt) i
följande situationer:
■ Vid dåliga siktförhållanden som dimma, ösregn, kraftigt snöfall.
■ Vid körning i "skarpa" kurvor.
■ Om sensorn bländas av solen eller mötande trafik.
■ Om sensorns synfält är begränsat pga. ett hinder eller ett framförvarande
fordon.

VIKTIGT
Undvik att fästa föremål på vindrutan framför sensorn som kan begränsa sy-
stemets funktion.

Observera
■ Systemet är avsett för körning på motorvägar och landsvägar med tydliga
längsgående gränslinjer.
■ Systemet kan identifiera såväl heldragna som streckade gränslinjer.

Inställningar i infotainment

 Läs och beakta först  och  på sidan 242.

› I infotainmentsystemet i menyn  /  ska du trycka på funktionsknappen
 → Förarstödsystem. 
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■ Lane Assist (avåkningsvarnare) - inställning av avåkningsvarnaren
■ Aktiv - aktivering/avaktivering av assistent
■ Adaptiv filkörning - aktivering/avaktivering av adaptiv filkörning

Funktionssätt

Bild 291 Monokromatisk display i kombiinstrumentet: Exempel på sy-
stemindikeringar

Bild 292 Färgdisplay i kombiinstrumentet: Exempel på systemindiker-
ingar

 Läs och beakta först  och  på sidan 242.

Systemindikeringar » bild 291 och » bild 292
Systemet är aktivt, men inte funktionsklart.
Systemet är aktivt och funktionsklart.
Systemet griper in när man närmar sig gränslinjen till höger.
Adaptiv filkörning.









Systemet ingriper om följande grundvillkor är uppfyllda:
Systemet är aktiverat.
Körhastigheten är högre än ca 65 km/h.
Gränslinjemarkeringen identifieras minst på ena sidan av körfältet.
Förarens händer befinner sig på ratten.
Körfältet är bredare än ca 2,5 m.

Om blinkersen slås till (t.ex. vid sväng), sker inget styringrepp när man närmar
sig gränslinjen. Systemet tolkar situationen som ett avsiktligt filbyte.

Kontrollampor i kombiinstrumentet
Systemet är aktivt, men inte funktionsklart.
Systemet är aktivt och funktionsklart eller griper redan in.

Adaptiv filkörning
Adaptiv filkörning hjälper föraren att genom styringrepp hålla den valda posi-
tionen mellan de identifierade gränslinjemarkeringarna.

Om positionen inom körfältet förändras, anpassar sig systemet inom en kort
tid och håller den nya valda positionen.

Rattvibrationer
I följande situationer kan det i vissa fall hända att systemet varnar med rattvib-
rationer om att föraren behöver ta över manövreringen av ratten.
▶ Systemet kan inte hålla fordonet inom körfältet genom styringrepp.
▶ Under ett intensivt styringrepp kan det hända att systemet inte identifierar

begränsningslinjerna.

VARNING
Assistentens funktion kan försämras, t.ex. om man kör i spårbildningar i
körfältet, på brant vägbana eller i sidovind.

Aktivering/avaktivering

 Läs och beakta först  och  på sidan 242.

Systemet kan aktiveras/avaktiveras på något av följande sätt:
▶ På displayen i kombiinstrumentet » sidan 55, Menypunkt Assistenter.
▶ I infotainmentsystemet » sidan 242, Inställningar i infotainment.

I infotainmentsystemet kan även den adaptiva filkörningen aktiveras eller
avaktiveras. 
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Efter från- och tillslagning av tändningen bibehålls systeminställningen.

Observera
Systeminställningen sparas i det aktiva användarkontot för personalisering (be-
roende på infotainmenttyp) » sidan 57.

Funktionsfel

 Läs och beakta först  och  på sidan 242.

Om systemet inte fungerar visas motsvarande meddelande på displayen i kom-
biinstrumentet.

Sensor övertäckt/nedsmutsad
Om det finns smuts, is eller imma på vindrutan i sensorns område, visas ett
meddelande om att det inte finns någon sensorsikt. Rengör vindrutan eller av-
lägsna hindret ur sensorns område.

Systemet inte tillgängligt
Om systemet inte är tillgängligt, visas ett meddelande om detta. Försök att ak-
tivera systemet på nytt. Om systemet fortfarande inte fungerar ska du kontak-
ta en fackverkstad.

Systemfel
Om det uppstår ett systemfel visas ett felmeddelande. Kontakta en fackverk-
stad.

Uppmaning att ta över styrningen
Om systemet identifierar att ingen håller om ratten med händerna kan det inte
arbeta korrekt. Det visas en uppmaning om att föraren ska ta över styrningen.
Lägg händerna på ratten.

vägmärkesassistent

 Inledning

Vägmärkesassistenten (nedan kallad system) visar specifika vägmärken (t.ex.
hastighetsbegränsningar) på displayen i kombiinstrumentet och varnar vid
eventuell överskridelse.

VARNING
■ De allmänna anvisningarna för användning av assistanssystemen ska be-
aktas » sidan 207,  i avsnitt Inledning.
■ Vertikala vägmärken har alltid företräde före vägmärken som visas på dis-
playen. Föraren är alltid ansvarig för en korrekt bedömning av trafiksituatio-
nen.
■ Displayvisningen avser hastighetsangivelser för respektive land, t.ex. kan
visningen  på displayen i kombiinstrumentet alltså avse landspecifika has-
tighetsangivelser som km/h eller mph.

VARNING
Systemet kan inte identifiera vägmärken (eller identifierar dem felaktigt) i
bland annat följande situationer:
■ Vid dåliga siktförhållanden som dimma, ösregn, kraftigt snöfall.
■ Om sensorn bländas av solen eller mötande trafik.
■ Om sensorns synfält är begränsat pga. ett hinder eller ett framförvarande
fordon.
■ Vid hög körhastighet.
■ Trafikmärkena är övertäcka (t.ex. av träd, snö eller smuts).
■ Om vägmärkena inte uppfyller standarden (runda med röd kant) eller är
skadade.
■ Om vägmärkena är fästa på blinkande ljusskyltar.
■ Om vägmärkena har ändrats (navigationsdata är inte aktuella).

Observera
Systemet finns endast tillgängligt i vissa länder.

Inställningar i infotainment

 Läs och beakta först  på sidan 244.

› I infotainmentsystemet i menyn  /  ska du trycka på funktionsknappen
 → Förarstödsystem. 
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■ Vägmärkesassistent - inställning av vägmärkesassistent
■ Visa på kombiinstrumentet - aktivering/avaktivering av ytterligare visning av

vägmärken på kombiinstrumentets display
■ Hastighetsvarning: - inställning av en varning vid överskridande av den tillåtna

hastigheten
■ Varning vid mer än - inställning av tidpunkten för varning med möjlighet att

överskrida den tillåtna hastigheten med mellan 0 och 20 km/h
■ Släpvagnsregistrering
■ Visa vägmärken relevanta för släpvagnar - aktivering/avaktivering av visning av

vägmärken relevanta för släpvagnar
■ Använd för beräkning av färdvägen - aktivering/avaktivering av beaktande av

släpvagn för beräkning av färdvägen vid navigering
■ Maxhastighet för släpvagn - inställning av maxhastigheten för körning med släp-

vagn

Funktionssätt

Bild 293 
Sensor för identifiering av väg-
märken

Bild 294 Display i kombiinstrumentet: Visningsexempel

 Läs och beakta först  på sidan 244.

Beskrivning av indikeringar och visade vägmärken
Displayvisning » bild 294
 Visning av identifierade vägmärken » sidan 52, Kördata (multifunktions-

display)
 Tilläggsvisning (monokromatisk display)
 Tilläggsvisning (färgdisplay)

Systemet kan visa följande identifierade vägmärken på displayen (vertikala
vägmärken):
▶ Hastighetsgränser.
▶ Omkörningsförbud.

Dessutom kan ytterligare märken visas (t.ex. hastighetsbegränsning vid väta el-
ler vägmärken med tidsmässigt begränsad giltighet).

Systemet visar endast trafikmärken som befinner sig i sensorns "siktområde"
» bild 293.

Uppgifterna från sensorn kan kompletteras med uppgifter från Infotainment
Navigation. Därför kan vägmärken med hastighetsgränser visas även på väg-
sträckor utan vägmärken.

Varning vid överskridande av den tillåtna hastigheten
Varningen vid överskridande av den tillåtna hastigheten (med hjälp av det iden-
tifierade vägmärket) kan aktiveras och ställas in i infotainmentsystemet » si-
dan 244.

Läge för körning med släpvagn
På fordon med fabriksmonterad släpvagnskoppling kan man aktivera resp.
avaktivera indikeringen av trafikmärken som gäller för körning med släpvagn i
infotainment och ställa in den högsta tillåtna hastigheten för körning med släp-
vagn » sidan 244, Inställningar i infotainment.

Observera
Om man till exempel kör på en motorväg utan hastighetsbegränsning visas ett
vägmärke på kombiinstrumentets display som informerar om att alla hastig-
hetsbegränsningar har upphört att gälla.

245Assistanssystem



Tilläggsvisning

 Läs och beakta först  på sidan 244.

Om menypunkten Trafikmärke inte visas för tillfället » bild 294 på sidan 245 -
, visas vägmärket med hastighetsbegränsningen i det övre displayfältet
» bild 294 på sidan 245 - , .

Om flera vägmärken identifieras samtidigt, visas även en del av nästa vägmär-
ke på färgdisplayen » bild 294 på sidan 245 - .

Alla identifierade vägmärken kan visas på multifunktionsdisplayen i menypunk-
ten Vägmärkesassistent » bild 294 på sidan 245 - .

Den tilläggsvisningen kan aktiveras resp. avaktiveras i infotainmentsystemet
» sidan 244.

Observera
Inställningen (aktivering/avaktivering) för tilläggsvisningen sparas i det aktiva
användarkontot för personalisering (beroende på infotainmenttyp) » sidan 57.

Funktionsfel och informationsmeddelanden

 Läs och beakta först  på sidan 244.

Om systemet inte fungerar visas motsvarande meddelande på displayen i kom-
biinstrumentet.

Sensor nedsmutsad/övertäckt
Om det visas ett meddelande för rengöring av vindrutan, ska du rengöra vind-
rutan eller avlägsna hindret ur sensorns område.

Systemfel
Om ett felmeddelade visas ska du stänga av motorn och kontakta en fackverk-
stad.

Systembegränsning
Systemet visar ett meddelande om systembegränsning i följande fall:
▶ Kartmaterialet är inte aktuellt.
▶ Fordonet befinner sig i ett område för vilket det inte finns något kartmaterial.

Trötthetsvarning

Trötthetsvarningen (nedan kallad system) råder föraren att ta en paus om
trötthetstecken har kunnat identifieras med hjälp av förarens rattrörelser.

Systemet utvärderar rattrörelserna vid hastigheter på 60–200 km/h.

Villkor under vilka systemet identifierar en körpaus
▶ Fordonet stannas och tändningen slås från.
▶ Fordonet stannas, säkerhetsbältet lossas och förardörren öppnas.
▶ Fordonet står stilla längre än 15 minuter.

Om inget av dessa villkor uppfylls eller om körsättet inte förändras, rekom-
menderar systemet en paus igen efter 15 minuter.

Systemet kan aktiveras/avaktiveras i infotainmentsystemet i menyn  /  →
 → Förarstödsystem.

Pausrekommendation
På displayen i kombiinstrumentet visas under några sekunder symbolen  och
ett meddelande om att trötthet identifierats. Det ljuder även en akustisk signal.

VARNING
■ De allmänna anvisningarna för användning av assistanssystemen ska be-
aktas » sidan 207,  i avsnitt Inledning.
■ Föraren har dock fortfarande ansvaret för sin körförmåga. Kör aldrig om
du känner dig trött.
■ Det kan hända att systemet inte identifierar alla fall där en rast krävs.
■ Vid längre körningar ska därför regelbundna, tillräckligt långa raster läg-
gas in.
■ Vid så kallad mikrosömn avges ingen systemvarning.

Observera
■ I vissa situationer kan systemet utvärdera rattrörelserna på ett felaktigt sätt
och avge en olämplig pausrekommendation.
■ Systemet lämpar sig framför allt vid körning på motorväg.
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Däcktrycksövervakning

 Inledning

Däcktrycksövervakningen (nedan kallad system) övervakar däckens tryck me-
dan du kör.

Om däcktrycket förändras tänds kontrollampan  i kombiinstrumentet och en
akustisk signal ljuder » sidan 43.

Systemet kan endast fungera korrekt om däcken har det föreskrivna trycket
och dessa tryckvärden har sparats i systemet.

Däcktrycksvärdena ska alltid sparas i systemet i följande situationer:
▶ Om däcktrycket ändras.
▶ Om ett eller flera hjul skiftas.
▶ Om man ändrar positionen av ett hjul på fordonet.
▶ Om kontrollampan  på kombiinstrumentet tänds.

VARNING
■ De allmänna anvisningarna för användning av assistanssystemen ska be-
aktas » sidan 207,  i avsnitt Inledning.
■ Föraren har dock fortfarande ansvaret för att däcktrycken är korrekta.
Däcktrycken ska kontrolleras med jämna mellanrum » sidan 276.
■ Systemet kan inte varna vid mycket snabb förlust av däcktrycket, t.ex. vid
en plötslig däckskada.
■ Innan däcktryckvärdena sparas måste däcken pumpas upp till föreskrivet
däcktryck » sidan 276. Om felaktiga tryckvärden sparas kan det hända att
systemet inte avger någon varning även om däcktrycket är för lågt.

VIKTIGT
Däcktrycksvärdena ska sparas varje 10 000:e km eller en gång om året för att
systemet ska fungera korrekt.

Spara däcktrycksvärden och infotainmentindikering

Bild 295 
Knapp för lagring/exempel på
bildskärmsvisning: systemet
uppmärksammar på en ändring
av trycket i vänster framdäck

 Läs och beakta först  och  på sidan 247.

Spara däcktrycksvärden
› Pumpa upp alla däck till det föreskrivna däcktrycket.
› Slå på tändningen och infotainment.
› I infotainmentsystemet i menyn  /  ska du trycka på funktionsknappen
 → Bilstatus.

› Med hjälp av funktionsknapparna ska du välja   menypunkten Däcktryck-
svarnare.

› Tryck på funktionsknappen   » bild 295.

Följ sedan anvisningarna på displayen.

Ett meddelande på displayen informerar om att däcktrycksvärdena har lagrats.

Observera
När kontrollampan  i kombiinstrumentet lyser kan däcket i fråga visas i info-
tainmentsystemet » bild 295.
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Släpvagnskoppling och släpvagn

Släpvagnskoppling

 Inledning

Den högsta stödlasten vid körning med släpvagn beror på motortyp och på
fordonets utrustning. Gällande uppgifter för din bil hittar du i den tekniska for-
donsdokumentationen (t.ex. i bilens registreringsdokumentation, COC-doku-
ment) eller kan fås från din ŠKODA-partner.

Övriga uppgifter (t.ex. de som anges på släpvagnskopplingens typskylt) är en-
dast ett provningsvärde för anordningen.

VARNING
■ Före körning med isatt dragkrok ska du kontrollera att denna sitter i kor-
rekt läge och är ordentligt fixerad i fästesurtagningen.
■ Om dragkroken inte sitter ordentligt i fästesurtagningen eller om den är
skadad eller ofullständig, får den inte användas – olycksrisk.
■ Genomför inga ändringar eller anpassningar på släpvagnskopplingen.
■ Håll alltid fästesurtagningen för släpvagnskopplingen ren. Smuts förhind-
rar att dragkroken sätts fast säkert!

Observera
Om släpvagnskopplingen demonteras helt måste den alltid ersättas med den
bakre stötfångarens originalförstärkning, som även omfattar ett fäste för bog-
seröglan.

Beskrivning

Bild 296 Hållare för släpvagnskoppling/dragkrok/nyckelvarianter

 Läs och beakta först  på sidan 248.

Dragkroken är uttagbar och befinner sig förvaringsfacket för reserv-/nödhju-
let.

Hållare för släpvagnskoppling, dragkrok och nyckelvarianter (beroende på
utrustning) » bild 296

13-poligt uttag
Säkerhetsögla
Fästesurtagning
Täcklock
Skyddskåpa
Dragkrok
Manöverspak
Lock till lås
Utlösningsbult
Lås
Låskula
Nyckel - variant 1
Nyckel - variant 2
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2
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Inställning av beredskapsläge

Bild 297 1. 1: nyckelvariant 1/nyckelvariant 2

Bild 298 
2. 2: båda nyckelvarianterna

 Läs och beakta först  på sidan 248.

Dragkroken kan endast monteras om den befinner sig i beredskapsläge.

1. 1 - gäller för nyckelvariant 1
› Ta av locket från låset.
› Sätt in nyckeln A  i låset så att dess gröna markering pekar uppåt.
› Vrid om nyckeln A  i pilens riktning 1  så att den röda markeringen pekar

uppåt » bild 297.

1. 2 - gäller för nyckelvariant 2
› Ta av locket från låset.
› Sätt in nyckeln B  i låset så att nyckelöglan pekar nedåt.
› Vrid om nyckeln B  i pilens riktning 2 , så att nyckelöglan pekar uppåt

» bild 297.

2. 2 - gäller för båda nyckelvarianterna
› Fatta dragkroken under skyddskåpan.
› Tryck in utlösningsbulten C  i pilens riktning 3  till anslaget och tryck samti-

digt manöverspaken D  i pilens riktning 4  till anslaget » bild 298.

Spaken D  förblir spärrad i denna position.

Kontrollera inställning av beredskapsläge

Bild 299 Beredskapsläge: nyckelvariant 1/nyckelvariant 2/spakens och
utlösningsbultens läge för båda nyckelvarianterna

 Läs och beakta först  på sidan 248.

Korrekt inställt beredskapsläge » bild 299.
Gäller för nyckelvariant 1 – den röda markeringen på nyckeln A  pekar
uppåt.
Gäller för nyckelvariant 2 – nyckelöglan B  pekar uppåt.
Manöverspaken C  är låst i den nedersta positionen.
Utlösningsbulten D  kan röras.

I beredskapsläget kan nyckeln varken dras ur eller vridas till en annan position.
Den inställda dragkroken är monteringsklar.
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Montering av dragkrok - steg 1

Bild 300 Montera dragkrok/utlösningsbult i utfällt läge

 Läs och beakta först  på sidan 248.

Montera dragkrok - gäller för båda nyckelvarianterna
› Dra av täcklocket för fästesurtagningen 4  nedåt » bild 296 på sidan 248.
› Ställ in dragkroken i beredskapsläge » sidan 249, Inställning av beredskapslä-

ge.
› Fatta dragkroken underifrån » bild 300 och sätt i den i fästesurtagningen i

pilens riktning 1  tills den hakar fast » .

Spaken A  vrider sig av sig själv uppåt i pilens riktning 2  och utlösningsbulten
B  åker ut (både dess röda och gröna del är synlig) » .

Om inte spaken A  vrider sig av sig själv eller om utlösningsbulten B  inte åker
ut, ska dragkroken tas ut från fästesurtagningen genom att man vrider ner
spaken A  till anslaget, och dragkrokens kontaktytor samt fästesurtagningen
ska rengöras.

VARNING
■ När dragkroken monteras ska händerna hållas utanför spakens vridområ-
de - risk för fingerskador!
■ Försök aldrig att dra manöverspaken med våld uppåt för att vrida nyckeln.
Dragkroken är då ej rätt monterad!

Montering av dragkrok - steg 2

Bild 301 Lås låset: nyckelvariant 1/nyckelvariant 2

Bild 302 
Sätt på locket på låset

 Läs och beakta först  på sidan 248.

Gäller för nyckelvariant 1
› Vrid om nyckeln A  i pilens riktning 1 , så att den gröna markeringen pekar

uppåt » bild 301.
› Dra ur nyckeln i pilens riktning 2 .

Gäller för nyckelvariant 2
› Vrid om nyckeln B  i pilens riktning 3 , så att nyckelöglan pekar nedåt

» bild 301.
› Dra ur nyckeln i pilens riktning 4 .

Gäller för båda nyckelvarianterna
› Sätt fast locket C  på låset i pilens riktning 5  och tryck in » bild 302.
› Kontrollera att dragkroken är rätt fastsatt » sidan 251, Kontrollera att drag-

kroken fästs korrekt. 
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VARNING
Lås alltid och dra ur nyckeln efter montering av dragkroken. Dragkroken får
ej användas med instucken nyckel.

Kontrollera att dragkroken fästs korrekt

Bild 303 
Korrekt fastsatt dragkrok

 Läs och beakta först  på sidan 248.

Korrekt fastsatt dragkrok » bild 303
Dragkroken måste sitta ordentligt i fästesurtagningen, den får inte uppvisa
något spel när vid kraftiga "ryck".
Spaken A  befinner sig helt i övre läget.
Utlösningsbulten B  sticker helt ut (dess röda och gröna del är synlig).
Nyckel är utdragen och locket C  sitter på låset.

Demontering av dragkrok - steg 1

Bild 304 
Ta av locket från låset









Bild 305 Lås låset: nyckelvariant 1/nyckelvariant 2

 Läs och beakta först  på sidan 248.

På dragkroken får inget släp eller annat tillbehör vara tillkopplat. Vi rekommen-
derar att du sätter på skyddskåpan på kulhuvudet innan du tar av dragkroken.

Gäller för båda nyckelvarianterna
› Ta av locket A  från låset i pilens riktning 1  » bild 304.

Gäller för nyckelvariant 1
› Stick in nyckeln B  i låset i pilens riktning 2  så att den gröna markeringen

pekar uppåt.
› Vrid om nyckeln B  i pilens riktning 3 , så att den röda markeringen pekar

uppåt » bild 305.

Gäller för nyckelvariant 2
› Sätt in nyckeln C  i låset i pilens riktning 4  så att nyckelöglan pekar nedåt.
› Vrid om nyckeln C  i pilens riktning 5 , så att nyckelöglan pekar uppåt

» bild 305.
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Demontering av dragkrok - steg 2

Bild 306 
Lossa dragkroken

 Läs och beakta först  på sidan 248.

Demontering
› Fatta tag i dragkroken underifrån » bild 306.
› Tryck in utlösningsbulten A  i pilens riktning 1  till anslaget och tryck samti-

digt spaken B  i pilens riktning 2  till anslaget.

I denna position är dragkroken lossad och faller fritt nedåt i handen. Om kro-
ken inte faller fritt i handen när den har lossats, hjälp då till genom att trycka
med andra handen ovanifrån.

› Sätt på täcklocket 4  » bild 296 på sidan 248 på fästesurtagningen.

Om spaken B  hålls fast och inte trycks nedåt tills det tar stopp, åker denna
upp igen efter att dragkroken tagits bort och klickar inte fast i beredskapslä-
get. Dragkroken måste då föras till detta läge före nästa montering » si-
dan 249, Inställning av beredskapsläge.

Rengör dragkroken innan denna stuvas i lådan med verktygssatsen.

VARNING
Låt aldrig dragkroken ligga fritt i bagagerummet. Vid en plötslig bromsma-
növer kan den orsaka skador i bagagerummet och utsätta de åkande för
risk!

VIKTIGT
■ Stuva dragkroken i boxen i beredskapsläge med nyckeln riktad uppåt - annars
finns risk för skador!
■ Vid hantering av manöverspaken ska du inte utöva för mycket kraft (kliv t.ex.
inte på den)!

Stödlast med monterat tillbehör

 Läs och beakta först  på sidan 248.

Om tillbehör används (t.ex. cykelhållare) ska dess maxlängd och högsta tillåtna
totalvikt inkl. belastning beaktas.

Maxlängden för det monterade tillbehöret (mätt från släpvagnkopplingens
kulhuvud) 70 cm får inte överskridas.

Den tillåtna totalvikten på monterat tillbehör inkl. dess belastning motsvarar
den högsta tillåtna stödlasten vid körning med släpvagn.

Om den maximala stödlasten vid körning med släpvagn är mer än 75 kg, får
den tillåtna totalvikten för de monterade tillbehören, inklusive last, inte översti-
ga 75 kg.

Detta värde gäller om tyngdpunkten finns på ett avstånd av högst 30 cm från
släpvagnskopplingens kulhuvud.

Om avståndet mellan belastningens tyngdpunkt och kulhuvudet större än
30 cm sjunker den tillåtna totalvikten för tillbehör inkl. dess belastning (till
hälften vid t.ex. ett avstånd på 60 cm till kulhuvudet).

VIKTIGT
Den tillåtna totalvikten på tillbehöret inkl. belastning samt maxlängden på till-
behöret får aldrig överskridas - risk för skador på släpvagnskopplingen och på
fordonet.

Observera
Vi rekommenderar att du använder tillbehör ur sortimentet ŠKODA originaltill-
behör.
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Använda släpvagnskopplingen

Till- och frånkoppling av släpvagn (tillbehör)

Bild 307 
Sväng ut det 13-poliga uttaget,
säkerhetsögla

Koppla till och från
› Montera dragkroken.
› Fatta det 13-poliga uttaget i området A  och sväng ut den i pilens riktning

» bild 307.
› Avlägsna skyddskåpan 5  » bild 296 på sidan 248.
› Sätt fast släpvagnen (tillbehöret) på kulhuvudet.
› Öppna uttagets lock och stick in släpvagnens (tillbehörets) stickkontakt i det

13-poliga uttaget A  » bild 307. (Om släpvagnen/tillbehöret har en 7-polig
kontakt ska en adapter från ŠKODA originaltillbehör användas).

› Sätt fast släpvagnens säkerhetslina i säkerhetsöglan B  (linan ska hänga slak
i alla släpvagnsställningar i förhållande till fordonet.

Frånkoppling sker i omvänd ordning.

Ytterspeglar
Om det inte går att se trafiken bakom släpvagnen, bör extra yttre backspeglar
monteras.

Strålkastare
När en släpvagn (tillbehör) är tillkopplad kan fordonets framparti höjas och
strålkastarljuset kan blända andra bilister. Ställ in räckvidden för strålkastarna
» sidan 72, Manövrering av belysningen1).

Strömförsörjning för släpvagnens/tillbehörets strömnät
Genom den elektriska anslutningen mellan fordon och släpvagn (tillbehör) för-
sörjs släpvagnen (tillbehöret) med ström från fordonet (när tändningen är till-
eller frånslagen).

Om motorn är frånslagen laddar tillkopplade förbrukare ur bilbatteriet.

Om laddningsnivån på fordonsbatteriet är låg avbryts strömförsörjningen till
släpvagnen (tillbehöret).

VARNING
■ En felaktigt ansluten elinstallation på släpvagnen (tillbehöret) kan leda till
olyckor resp. svåra personskador till följd av strömstöt.
■ Genomför inga anpassningar på fordonets eller släpvagnens (tillbehörets)
elinstallation - risk för olyckor eller svåra personskador på grund av elstöt.
■ När den elektriska anslutningen mellan fordon och släpvagn (tillbehör) har
upprättats ska du kontrollera att släpets/tillbehörets lampor fungerar som
de ska.
■ Använd aldrig säkerhetsöglan för bogsering - olycksrisk!

VIKTIGT
■ En felaktigt ansluten elinstallation på släpvagnen (tillbehöret) kan leda till fel-
funktion i fordonets elsystem.
■ Den totala effektförbrukningen för alla förbrukare som är anslutna till släp-
vagnens/tillbehörens strömnät får inte överstiga 350 watt, i annat fall finns risk
för att fordonets elsystem skadas.

Lasta släpvagn

Korrigera däcktrycket på fordonet till det som gäller för "full belastning" » si-
dan 276.

Fördelning av lasten
Fördela lasten på släpvagnen så att tunga föremål placeras så nära axeln på
släpvagnen som möjligt. Säkra lasten så att den inte kan kana iväg.

När fordonet är tomt och släpvagnen lastad är viktfördelningen mycket ogynn-
sam. Om man trots detta måste köra med denna kombination, ska man köra
extra försiktigt. 

1) Gäller inte för fordon med Full LED-strålkastare.
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VARNING
Lös last kan begränsa körstabiliteten och körsäkerheten avsevärt - olycks-
risk!

Släpvagnsvikt

Uppgifterna i den tekniska fordonsdokumentationen har alltid företräde före
uppgifterna i denna bruksanvisning.

Den tillåtna släpvagnsvikten får under inga omständigheter överskridas.

Tillåten släpvagnsvikt - Octavia

Motor Växellåda Tillåten släpvagnsvikt, bromsad (kg)
vid stigningar upp till 12 %. Tillåten släpvagnsvikt, obromsad (kg)

1,0 l/85 kW TSI
MG -a) -a)

DSG 1300 630

1,4 l/110 kW TSI
MG 1500 630

DSG 1500 640

1,5 l/110 kW TSI
MG -a) -a)

DSG -a) -a)

1,6 l/81 kW MPI
MG 1100 610

AG 1100 630

1,8 l/132 kW TSI DSG 1600 670

2,0 l/140 kW TSI DSG 4x4 1700 730

1,6 l/85 kW TDI CR MG 1500 670

2,0 l/105 kW TDI CR
MG 1600 660

DSG 1600 670

2,0 l/110 kW TDI CR
MG 1600 680

DSG 1600 690

2,0 l/135 kW TDI CR DSG 4x4 2000 750
a) Värdena var inte tillgängliga när bruksanvisningen trycktes.

Tillåten släpvagnsvikt - Octavia RS

Motor Växellåda Tillåten släpvagnsvikt, bromsad (kg)
vid stigningar upp till 12 %. Tillåten släpvagnsvikt, obromsad (kg)

2,0 l/180 kW TSI DSG 1600 730

2,0 l/135 kW TDI CR DSG 4x4 2000 750 
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Tillåten släpvagnsvikt - Octavia Combi

Motor Växellåda Tillåten släpvagnsvikt, bromsad (kg)
vid stigningar upp till 12 %. Tillåten släpvagnsvikt, obromsad (kg)

1,0 l/85 kW TSI
MG -a) -a)

DSG 1300 640

1,4 l/110 kW TSI
MG 1500 640

DSG 1500 650

1,5 l/96 kW TSI G-TEC DSG 1400 690

1,5 l/110 kW TSI
MG -a) -a)

DSG -a) -a)

1,6 l/81 kW MPI
MG 1100 620

AG 1100 640

1,8 l/132 kW TSI DSG 1600 680

2,0 l/140 kW TSI DSG 4x4 1700 740

1,6 l/85 kW TDI CR MG 1500 680

2,0 l/105 kW TDI CR
MG 1600 670

DSG 1600 680

2,0 l/110 kW TDI CR
MG 1600 690

DSG 1600 700

2,0 l/135 kW TDI CR DSG 4x4 2000 750
a) Värdena var inte tillgängliga när bruksanvisningen trycktes.

Tillåten släpvagnsvikt - Octavia Combi RS

Motor Växellåda Tillåten släpvagnsvikt, bromsad (kg)
vid stigningar upp till 12 %. Tillåten släpvagnsvikt, obromsad (kg)

2,0 l/180 kW TSI DSG 1600 740/750a)

2,0 l/135 kW TDI CR DSG 4x4 2000 750
a) Gäller för fordon med avgasnorm EU6DG.

Tillåten släpvagnsvikt - Octavia Combi Scout

Motor Växellåda Tillåten släpvagnsvikt, bromsad (kg)
vid stigningar upp till 12 %. Tillåten släpvagnsvikt, obromsad (kg)

2,0 l/140 kW TSI DSG 4x4 1700 750

2,0 l/135 kW TDI CR DSG 4x4 2000 750 
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VARNING
Den maximala stödlasten samt den tillåtna vikten för släpet får inte över-
skridas - olycksrisk!

Körning med släpvagn

Körhastighet
Kör av säkerhetsskäl inte snabbare än 100 km/h med släpvagn.

Reducera hastigheten så snart minsta pendelrörelse märks på släpet. Försök
aldrig att "räta upp" ett pendlande ekipage genom att accelerera.

Bromsar
Bromsa i tid! Vid ett släp med påskjutsbroms ska du först bromsa mjukt och
sedan stadigt. Så undviks stötvis inbromsning till följd av låsta släphjul.

Före nedförsbackar ska du växla ner i god tid för att kunna använda motor-
bromsen.

VARNING
Kör alltid särskilt försiktigt med släp.

VIKTIGT
Vid frekvent körning med släpvagn utsätts fordonet för extra påfrestningar
och bör därför kontrolleras även mellan serviceintervallerna.

Stöldskyddsanordning

Larmet löser ut när den elektriska anslutningen till släpvagnen (tillbehöret) av-
bryts på ett fordon med aktiverad stöldskyddsanordning (nedan kallad stöld-
skydd).

Avaktivera alltid stöldskyddet innan en släpvagn (ett tillbehör) kopplas till eller
från » sidan 63.

Villkor för integration av en släpvagn (ett tillbehör) i stöldskyddsanordning-
en.

Fordonet har från fabrik en stöldskyddsanordning och en släpvagnskopp-
ling.
Släpvagnen (tillbehöret) är elektriskt ansluten till dragfordonet via släp-
vagnsuttaget.
Elsystemet på fordonet och släpvagnen (tillbehöret) är funktionsdugligt.







Fordonet är låst och stöldskyddsanordningen är aktiv.
Släpvagnen (tillbehöret) är inte utrustat med LED-baklyktor.
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Driftanvisningar

Skötsel och underhåll

Servicearbeten, anpassningar och tekniska ändringar

 Inledning

Följ alla anvisningar och riktlinjer från ŠKODA AUTO när du använder tillbehör
och genomför anpassningar, reparationer eller tekniska ändringar på ditt for-
don.

Genom att beakta riktlinjerna och anvisningarna ökar du trafiksäkerheten och
behåller ditt fordon i god teknisk kondition.

VARNING
■ Anpassningar, reparationer och tekniska ändringar på fordonet får endast
utförs av en fackverkstad. Felaktigt utförda arbeten (inkl. ingrepp på el-
komponenter och deras programvara) kan leda till störningar - risk för
olycka och förhöjt slitage på delarna!
■ Vi rekommenderar att du endast använder uttryckligen godkända ŠKODA
originaltillbehör och ŠKODA originaldelar till ditt fordon. För dessa garante-
ras tillförlitligheten, säkerheten och lämpligheten för ditt fordon.
■ Använd inte produkter som inte är godkända av ŠKODA AUTO, även om
det kan handla om produkter som har ett drifttillstånd eller är godkända av
en statlig testmyndighet.

Användning av fordonet under avvikande väderförhållanden

 Läs och beakta först  på sidan 257.

Om du ska använda ditt fordon i länder med ett annat klimat än det som fordo-
net är avsett för, ska du kontakta din ŠKODA-partner. Här kan du få informa-
tion om vilka åtgärder som måste vidtas för att säkerställa fordonets funktion
och undvika skador (t.ex. byte av kylvätska och batteri).

ŠKODA servicepartner

 Läs och beakta först  på sidan 257.

Alla ŠKODA servicepartner arbetar enligt riktlinjer och anvisningar från
ŠKODA AUTO. Alla service- och reparationstjänster genomförs därmed i rätt
tid och med rätt kvalitet. Genom att beakta riktlinjerna och anvisningarna ökar
man trafiksäkerheten och behåller fordonet i god teknisk kondition.

Vi rekommenderar därför att endast ŠKODA servicepartner utför anpassning-
ar, reparationer och tekniska ändringar på fordonet.

ŠKODA originaldelar

 Läs och beakta först  på sidan 257.

Vi rekommenderar att du använder ŠKODA originaldelar eftersom dessa har
godkänts av ŠKODA AUTO.. De uppfyller föreskrifterna från ŠKODA AUTO ex-
akt och är identiska med de delar som används i serieproduktionen.

ŠKODA AUTO ansvarar för att dessa delar är säkra, tillförlitliga och har lång
livslängd.

Vid försäljning ansvarar ŠKODA servicepartner för eventuella fel på ŠKODA
originaldelar i 2 år enligt den lagstadgade skadegarantin, såvida inget annat
specificeras i köpeavtalet.

ŠKODA originaltillbehör

 Läs och beakta först  på sidan 257.

När fordonet ska utrustas med tillbehör, ska följande beaktas:

Vi rekommenderar att du använder originaltillbehör från ŠKODA. För dessa till-
behör står ŠKODA AUTO för tillförlitlighet, säkerhet och lämplighet för din bil-
typ. För andra produkttyper kan vi trots kontinuerlig marknadsbevakning var-
ken bedöma eller garantera lämpligheten för ditt fordon, även om det kan
handla om produkter som innehar ett driftsgodkännande eller är frisläppta från
en nationell tillståndsmyndighet.

Vid försäljning ansvarar ŠKODA servicepartner för eventuella fel på ŠKODA
originaldelar i 2 år efter montering resp. överlämnande enligt den lagstadgade
skadegarantin, såvida inget annat specificeras i köpeavtalet eller i övriga över-
enskommelser.
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Spoiler

 Läs och beakta först  på sidan 257.

VARNING
Om din bil är utrustad med en originalspoiler på den främre stötfångaren i
kombination med spoilern på bagageluckan ska följande anvisningar följas -
i annat fall finns risk för olyckor och allvarliga personskador!
■ Fordon med en spoiler på den främre stötfångaren ska alltid vara utrusta-
de med tillhörande spoiler på bagageluckan.
■ En originalspoiler på den främre stötfångaren kan inte användas separat
(eller i kombination utan en spoiler på bagageluckan), och inte heller i kom-
bination med en olämplig spoiler på bagageluckan.
■ Reparation, byte, påbyggnad eller borttagning av spoilrar ska ske efter
överenskommelse med en ŠKODA servicepartner.
■ Felaktigt genomförda arbeten på fordonets spoilrar kan leda till funk-
tionsfel.

Komponentskydd

 Läs och beakta först  på sidan 257.

Vissa elektroniska fordonskomponenter (t.ex. kombiinstrumentet) är från fa-
brik utrustade med ett komponentskydd. Det begränsar funktionen hos dessa
komponenter efter ej godkänd montering i ett annat fordon (t.ex. vid stöld) el-
ler vid användning utanför fordonet.

Krockkuddar

 Läs och beakta först  på sidan 257.

VARNING
■ Anpassningar, reparationer och tekniska ändringar som är utförda på
olämpligt sätt kan orsaka skador, funktionsstörningar och märkbart be-
gränsa effekten från airbagsystemet – fara för olyckor och livshotande ska-
dor!
■ En förändring av hjulupphängningen på fordonet inklusive användning av
otillåtna fälg/däck-kombinationer kan försämra airbagsystemets funktion -
risk för olyckor eller livshotande skador!

VARNING
■ Inga ändringar får utföras på delar i airbagsystemet, på den främre stöt-
fångaren eller på karossen.
■ Alla arbeten på airbagsystemet samt montering och demontering av sy-
stemkomponenter på grund av andra reparationsarbeten (t.ex. demontering
av ratt) får endast utföras av en fackverkstad.
■ Manipulera inte enskilda delar av airbagsystemet, eftersom det kan leda
till att en airbag löser ut.
■ Om en airbag har löst ut måste airbagsystemet bytas.

VARNING
Krockkuddssystemet arbetar med trycksensorer som är monterade i fram-
dörrarna. Därför får inga anpassningar göras på dörrarna eller på dörrpane-
lerna (t.ex. montering av extra högtalare). Skador på dessa kan påverka air-
bagsystemets funktion negativt - risk för olyckor och livshotande skador!
Följande anvisningar ska därför beaktas:
■ Alla arbeten på de främre dörrarna och deras paneler får endast utföras
av en fackverkstad.
■ Kör aldrig med borttagna inre dörrpaneler eller med öppningar i paneler-
na.

Rengöring och skötsel

 Inledning

Regelbunden och noggrann skötsel bidrar till att bevara värdet på ditt fordon.

Följ instruktionerna på förpackningarna när du använder bilvårdsprodukter. Vi
rekommenderar att du använder konserveringsmedel ur sortimentet ŠKODA
originaltillbehör.

VARNING
■ Vid felaktig användning kan bilvårdsprodukter vara hälsovådliga.
■ Bilvårdsmedel ska alltid förvaras utom räckhåll för personer som inte är
helt självständiga, t.ex. barn - förgiftningsrisk! 
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VIKTIGT
■ Använd inte insektssvampar, grova kökssvampar eller liknande på de lackera-
de ytorna - risk för skador.
■ Använd aldrig aggressiva rengöringsmedel eller kemiska lösningsmedel som
kan skada det material som ska rengöras.

Observera
Vi rekommenderar att du låter en ŠKODA servicepartner rengöra och sköta
ditt fordon.

Fordonstvätt

 Läs och beakta först  och  på sidan 258.

Det bästa skyddet mot skadlig påverkan från omgivningen är regelbunden vax-
ning.

Ju längre tid insektsrester, fågelspillning, vägsalt och andra aggressiva avlagr-
ingar får sitta kvar på fordonet, desto allvarligare blir deras skadliga verkan.
Höga temperaturer, t.ex. genom intensiv solstrålning, förstärker den frätande
verkan.

När den kalla årstiden är över måste fordonets undersida rengöras grundligt.

Handtvätt
Tvätta fordonet uppifrån och ned med en mjuk svamp eller tvätthandske och
rikligt med vatten samt vid behov med lämpligt rengöringsmedel. Vrid ordent-
ligt ur svampen eller tvätthandsken ofta.

Använd en separat svamp för hjul, trösklar och fordonets nedre del.

Spola grundligt av fordonet efter tvätt och torka sedan med en lämplig trasa.

Automatisk biltvätt
Innan fordonets tvättas behöver bara de vanliga åtgärderna (stänga fönster
och sollucka och liknande) vidtas.

När det finns speciella påbyggnadsdelar (t.ex. spoiler, takräcke, radioantenn),
prata först med den som sköter tvättanläggningen.

Efter automatisk tvätt med konservering ska torkarbladen rengöras och avfet-
tas med speciella rengöringsmedel.

Högtryckstvätt
Vid tvätt med högtryckstvätt ska användningsinstruktionerna för högtrycks-
tvätten följas. Detta gäller speciellt anvisningarna för tryck och sprutavstånd
på fordonsytan.

VARNING
■ Vid biltvätt vintertid: Fukt och is i bromssystemet kan påverka bromsver-
kan - olycksrisk!
■ Var försiktig vid rengöring av underredet eller insidan av hjulhusen - risk
för skador på vassa metalldelar!

VIKTIGT
■ Tvätta inte fordonet i direkt solljus och utsätt inte karossen för tryck under
tvätt. Temperaturen på tvättvattnet får vara högst 60 °C - risk för skada på
fordonslacken.
■ Fäll in ytterspeglarna innan du kör genom en automatisk tvättanläggning –
risk för skador.

VIKTIGT
Tvätta fordonet med högtryckstvätt
■ Folier får inte rengöras med högtryckstvätt – risk för skada.
■ Om man tvättar fordonet vintertid, ska man se till att vattenstrålen inte riktas
direkt mot låscylindrar eller dörr- och luckfogar – risk för fastfrysning!
■ Vid rengöring ska du hålla ett tillräckligt stort sprutavstånd särskilt till par-
keringshjälpens sensorer, backkameraobjektivet, yttre dekor- och skyddsdelar
i plast (t.ex. takräcke, spoilers, skyddslister) samt till fordonsdelar av icke-me-
talliska material, som gummislangar och isoleringsmaterial – risk för skador.
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Utvändig bilvård

 Läs och beakta först  och  på sidan 258.

Fordonskompo-
nent Sakförhållande Åtgärd

Lack

Bränslespill
Rent vatten, trasa (rengör så fort som
möjligt)

Ingen droppbild-
ning på lacken

Konservera med hårdvax (minst två
gånger om året). Applicera vax på den
rena och torra karossen

Matt lack
Använd polermedel och konservera
därefter (om polermedlet inte innehål-
ler konserverande ingredienser)

Plastdelar Smuts
Rent vatten, trasa/svamp, ev. lämpliga
rengöringsmedel

Förkromade
och eloxerade de-
lar

Smuts
Rent vatten, trasa, ev. lämpliga rengör-
ingsmedel, polera därefter med en
mjuk, torr trasa

Folier Smuts Mjuk svamp och mild såplösning a)

Fönsterrutor
och glas på ytters-
peglar

Smuts
Tvätta med rent vatten och torka med
lämplig torktrasa

Strålkastare/lam-
por

Smuts Mjuk svamp och mild såplösning a)

Backkamera
Smuts

Tvätta med rent vatten och torka med
mjuk trasa

Snö/is
Handborste/lämpligt avfrostningsme-
del

Dörrlåscylindrar Snö/is Lämpligt avfrostningsmedel

Torkare/torkar-
blad

Smuts Spolarvätska, svamp eller trasa

Hjul Smuts
Rent vatten, konservera med lämpligt
medel

a) En mild såplösning består av 2 msk neutral såpa i 1 liter ljummet vatten.

Domkraften kräver inget underhåll. Vid behov kan du smörja de rörliga delarna
på domkraften med lämpligt smörjfett.

Släpvagnskopplingen kräver inget underhåll. Behandla kulhuvudet på släp-
vagnskopplingen med lämpligt smörjfett vid behov.

Hålrumskonservering
Alla korrosionsutsatta hålrum på fordonet är från fabrik skyddade varaktigt
med ett konserveringsvax.

Om det vid höga temperaturer skulle rinna ut lite vax från hålrummen, avlägsna
då detta med plastskrapa och åtgärda fläckarna med rengöringsbensin.

Underredsskydd
Fordonets underrede är långvarigt skyddat mot kemisk och mekanisk påver-
kan.

Vi rekommenderar att du låter kontrollera skyddsskiktet - helst före och efter
den kalla årstiden.

Foliernas livslängd
Miljöpåverkan (som solstrålning, fukt, föroreningar, stenslag) inverkar på folier-
nas livslängd. Att folierna åldras och blir spröda är helt normalt och utgör ingen
defekt.

Solstrålning kan även påverka foliernas färg.

Om last transporteras på takräcket (t.ex. takbox) ökar risken för att folierna
skadas (t.ex. på grund av stenslag från den monterade lasten).

VIKTIGT
■ Fordonslack
■ Åtgärda skador så fort som möjligt.
■ Lackerade delar får inte behandlas med polermedel eller hårdvax.
■ Polera inte lacken i dammiga miljöer - risk för repor på lacken.
■ Undvik att applicera bilvårdsmedel på dörr- och fönsterlister.

■ Plastdelar
■ Använd inte lackvårdsprodukter.

■ Förkromade och eloxerade delar
■ Polera inte i dammiga miljöer - risk för repor på ytan.

■ Folier
Följande anvisningar ska beaktas, i annat fall kan folierna skadas.
■ Använd inte smutsiga trasor eller svampar för rengöring.
■ Använd inte isskrapa eller andra verktyg för att ta bort is och snö. 
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■ Polera inte folierna.
■ Tvätta inte folierna med högtryckstvätt.

■ Gummilister
■ Behandla inte dörrtätningar och fönsterstyrningar med något medel. Un-
dantag är därför avsedda medel ur ŠKODA Original tillbehör. Dessa säkerstäl-
ler att det skyddande lackskiktet i tätningarna och fönsterstyrningarna inte
angrips.

■ Fönsterrutor och glas på ytterspeglar
■ Rengör inte insidan av rutorna med vassa föremål - risk för skador på vär-
metrådar eller fönsterantenner.
■ Använd inte torktrasor som använts för att polera karossen - rutorna kan
smutsas ned så att sikten försämras.

■ Strålkastare/lampor
■ Strålkastare/lampor ska inte torkas av utan vatten och inte rengöras med
vassa föremål - det kan uppstå skador på skyddslacken och sprickor på strål-
kastarglasen.

■ Backkamera
Beakta anvisningarna nedan för att inte skada kameran.
■ Ta bort snö/is med varmt/hett vatten.
■ Använd aldrig högtryckstvätt eller ångtvätt vid rengöring.
■ Använda inga frätande rengöringsmedel för rengöring.

■ Dörrlåscylindrar
■ Se till att så lite vatten som möjligt tränger in i låscylindrarna när du tvättar
bilen - risk för fastfrysning!

■ Hjul
■ Kraftig nedsmutsning av hjulen kan orsaka obalans i hjulen - det kan leda till
vibrationer som ibland orsakar förtida utnötning av styrningen,

Ta bort snö och is från rutorna

Bild 308 
Isskrapans placering, ta bort is-
skrapan

 Läs och beakta först  och  på sidan 258.

Använd endast en isskrapa av plast för att ta bort snö och is från rutor och
speglar. Den kan befinna sig på insidan av tankluckan.

› Öppna tankluckan och skjut ut isskrapan i pilens riktning » bild 308.

VIKTIGT
■ Isskrapan får endast röras i en riktning, i annat falls finns risk för skador på
rutans yta.
■ Avlägsna inte snö eller is som har smutsats ned med grov smuts (t.ex. fint
grus, sand, vägsalt) från ytan - risk för skador på ytan.
■ Avlägsna snö och is försiktigt, i annat fall finns risk för skador på fordonets
dekaler.

Invändig bilvård

 Läs och beakta först  och  på sidan 258.

Fordonskompo-
nent

Sakförhållande Åtgärd

Naturläder/
konstläder/
Alcantara® /
mocka /
tyg

Damm, ned-
smutsning av
ytan

Dammsugare

Nedsmutsning
(ej ingrodd)

Vatten, lätt fuktad bomulls-/ulltrasa och
ev. mild såplösninga), torka sedan av
med mjuk trasa

Envis smuts Speciella rengöringsmedel

Vård (naturlä-
der)

Behandla lädret med jämna mellanrum
med lämpligt lädervårdsmedel/använd
en vårdande kräm med ljusskyddande
och impregnerande effekt efter varje
rengöring

Vård (Alcanta-
ra® / mocka /
tyg)

Hår kan tas bort med en "rengörings-
handske"
Noppor på tyger ska avlägsnas med en
borste

Plastdelar Smuts
Vatten, lätt fuktad trasa eller svamp, ev.
lämpliga rengöringsmedel 
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Fordonskompo-
nent Sakförhållande Åtgärd

Fönsterrutor Smuts
Tvätta med rent vatten och torka med
lämplig torktrasa

Överdrag till
eluppvärmda sto-
lar

Smuts Lämpligt rengöringsmedel

Säkerhetsbälten
» 

Smuts Mjuk trasa och mild såplösning a)

a) En mild såplösning består av 2 msk neutral såpa i 1 liter ljummet vatten.

VARNING
■ Rengör aldrig säkerhetsbältena kemiskt, eftersom rengöringsmedel kan
skada väven.
■ Vid höga kupétemperaturer kan doftämnen och luftfräschare vara hälso-
vådliga.

VIKTIGT
■ Naturläder/konstläder/Alcantara®/mocka/tyg
■ Undvik längre stilleståndstider i direkt solljus och skydda dessa material
med överdrag vid behov, så att de inte bleks.
■ Smuts som inte hunnit gro in (t.ex. bläck, läppstift, skokräm) ska avlägsnas
så snabbt som möjligt.
■ Observera att naturläder inte får bli genomfuktat och att inget vatten får
sippra igenom nålhålen - risk för skador på lädret.
■ Rengör ej innertaket med borste - risk för skador på inklädnadens yta.
■ För Alcantara®-/mockastolsöverdrag ska inga läderrengöringsmedel, bon-
vax, skokräm, fläckborttagare, etc. användas.
■ Vissa tyger, t.ex. mörka jeanstyger, har inte tillräcklig färgäkthet - detta kan
orsaka tydliga missfärgningar på stolsöverdragen. Det handlar alltså inte om
någon defekt på överdragstyget.
■ Föremål med vassa kanter på klädesplagg (t.ex. blixtlås, nitar, bälten med
vassa kanter) kan skada överdragen i fordonet. Sådana skador omfattas inte
av garantin.

■ Plastdelar
■ Fäst inga doftämnen och luftfräschare på instrumentpanelen - risk för ska-
dor på instrumentpanelen.

■ Fönsterrutor
■ Undvik att klistra dekaler på värmeslingorna eller på fönsterantennen - ska-
derisk

■ Överdrag till eluppvärmda stolar
■ Rengör inte med vatten eller andra vätskor - risk för skador på värmesyste-
met.
■ Torka inte överdragen genom att slå på värmen.

■ Säkerhetsbälten
■ Låt bältena torka efter rengöring innan de rullas upp.

Observera
Med tiden kan det uppstå små förändringar på läder-, Alcantara®- och mocka-
material (veck, missfärgningar).
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Kontroll och påfyllning

Bränsle

 Inledning

Bild 309 Etikett med föreskrivet bränsle / grafisk beteckning på bräns-
letyper

På tankluckans insida anges rätt bränsle för bilen » bild 309.

På fordon med framhjulsdrift är tankvolymen ca 50 liter, på fordon med bak-
hjulsdrift ca 55 liter, varav ca 6 liter som reservtank.

Grafisk benämning på bränsletyperna » bild 309
Blyfri bensin
Diesel
CNG (komprimerad naturgas)
Bioandel i procent

VARNING
Bränslena resp. bränsleångorna är explosiva - livsfara!

A

B

C

D

VIKTIGT
■ Kör aldrig bränsletanken helt tom! Vid oregelbunden bränsletillförsel kan det
uppstå feltändningar, vilket kan leda till svåra skador på motor och avgassys-
tem.
■ Avlägsna omgående utspillt bränsle från billacken – risk för lackskador.
■ Om du ska använda ditt fordon i ett annat land än det land som fordonet är
avsett för, ska du kontakta din ŠKODA-partner. Här kan du ta reda på om det
bränsle som föreskrivs av tillverkarens finns i det aktuella landet, eller kontrol-
lera om tillverkaren tillåter att fordonet körs med ett annat bränsle.

Tanka bensin och diesel

Bild 310 Fälla upp tankluckan/skruva ur tanklocket/sätta fast tanklock-
et på tankluckan 

263Kontroll och påfyllning



Bild 311 
Tankningsrör på fordon med
dieselmotorer

 Läs och beakta först  och  på sidan 263.

Tanka när följande villkor är uppfyllda:
Fordonet är upplåst.
Tändningen är frånslagen.
Parkeringsvärmaren och ventilationen är avstängd.

› Tryck på tankluckan i pilens riktning 1  och fäll upp den i pilens riktning 2
» bild 310.

› Skruva ur tanklocket i pilriktningen 3 .
› Ta av tanklocket och sätt fast det i fördjupningen på tankluckan i pilens rikt-

ning 4 .
› Stick ner bränslepumpen så långt det går i påfyllningsröret och tanka.

Så snart bränslepumpen slår ifrån första gången, är tanken full. Fortsätt inte att
tanka.

› Ta ut bränslepumpen ur påfyllningsröret och sätt tillbaka den i pumpstatio-
nen.

› Sätt på tanklocket på tankningsröret och skruva det mot pilens riktning 3
tills det hakar fast.

› Stäng tankluckan så att den klickar fast.

Feltankningsskydd på fordon med dieselmotorer
Bränslepåfyllningsröret på dieselfordon kan utrustas med ett feltanknings-
skydd » bild 311.

Om dieselpumpen inte går att föra in lätt i tankningsröret, måste den vickas
fram och tillbaka försiktigt med ett lätt tryck tills den går ner i röret.

Diametern på dieselpumpen kan i vissa länder vara identisk med diametern på
tankningsmunstycket för bensin. Vid resor i dessa länder kan man låta en fack-
verkstad montera ett skydd mot feltankning.







Blyfri bensin

 Läs och beakta först  och  på sidan 263.

På tankluckans insida anges rätt bränsle för bilen » bild 309 på sidan 263.

Fordonet kan endast drivas med blyfri bensin som innehåller högst 10 % bioe-
tanol (E10).

Blyfri bensin måste överensstämma med europeisk standard EN 228 (i Ryss-
land GOST 32513-2013).

Vi rekommenderar användning av bensin med tillsatser som finns tillgänglig på
bensinpumparna på bensinstationer.

Föreskriven bensin 95/min. 92 resp. 93 RON/ROZ
Vi rekommenderar användning av bensin 95 ROZ.

Alternativt kan bensin 92 resp. 93 ROZ användas (liten prestandaförlust, något
högre bränsleförbrukning).

I nödfall kan bensin 91 ROZ användas (liten prestandaförlust, något högre
bränsleförbrukning) » .

Föreskriven bensin min. 95 RON/ROZ
Använd bensinen minst 95 ROZ.

I nödfall kan bensin 91, 92 resp. 93 ROZ användas (liten prestandaförlust, nå-
got högre bränsleförbrukning)» .

Föreskriven bensin 98/(95) RON/ROZ
Vi rekommenderar användning av bensin 98 ROZ.

Alternativt kan bensin 95 ROZ användas (liten prestandaförlust, något högre
bränsleförbrukning).

I nödfall kan bensin 91, 92 resp. 93 ROZ användas (liten prestandaförlust, nå-
got högre bränsleförbrukning)» .

VIKTIGT
Beakta anvisningarna nedan för att undvika skador på motorn och avgassyste-
met.
■ Om bensin med lägre än föreskrivet oktantal används, ska du köra med me-
delhögt motorvarvtal och minimal motorbelastning. Tanka snarast bensin med
föreskrivet oktantal. 
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■ Bensin med lägre oktantal än 91 får inte användas ens i nödfall!
■ Om ett annat bränsle än blyfri bensin enligt ovannämnda standarder (t.ex.
blyad bensin) har tankats, ska varken motorn startas eller tändningen slås till.

VIKTIGT
Additiv - beakta anvisningarna nedan för att undvika skador på motorn och av-
gassystemet.
■ Använd ingen bensin med metallbaserade tillsatser, t.ex. mangan, järn, bly,
och t.ex ingen LRP-benzin - lead replacement petrol.
■ Tillsätt inga ytterligare tillsatser till bensinen enligt EN 228.
■ Om inte bensin enligt EN 228 används rekommenderar vi att information
angående användning av bensinadditiv som kan användas, vilka är godkända av
ŠKODA AUTO, inhämtas från en fackverkstad.

Observera
■ Blyfri bensin med ett högre oktantal än vad som föreskrivs kan användas
utan begränsning.
■ På fordon med föreskriven bensin 95/min 92 resp. 93 ROZ ger användning
av bensin med högre oktantal än 95 ROZ varken en effekthöjning eller lägre
bränsleförbrukning.
■ På fordon med föreskriven bensin min. 95 ROZ kan användning av bensin
med högre oktantal än 95 ROZ ge en effekthöjning och lägre bränsleförbruk-
ning.

Dieselbränsle

 Läs och beakta först  och  på sidan 263.

På tankluckans insida anges rätt bränsle för bilen » bild 309 på sidan 263.

Fordonet kan endast drivas med dieselbränsle som innehåller högst 7 % bio-
diesel (B7).

Dieselbränslet måste motsvara den europeiska standarden EN 590 (i Ryssland
GOST 32511-2013 eller GOST R 55475-2013).

Vi rekommenderar användning av ett dieselbränsle med tillsatser som finns till-
gängligt från pumparna på bensinstationer.

Drift under avvikande väderförhållanden
Använd endast ett dieselbränsle som lämpar sig för de aktuella eller förväntade
väderförhållandena. Fråga bensinstationens personal om dieselbränslet i fråga
uppfyller dessa villkor.

VIKTIGT
Beakta anvisningarna nedan för att undvika skador på motorn och avgassyste-
met.
■ Om ett annat bränsle än dieselbränsle enligt ovannämnda standarder (t.ex.
bensin) har tankats, ska varken motorn startas eller tändningen slås på.

VIKTIGT
Additiv - beakta anvisningarna nedan för att undvika skador på motorn och av-
gassystemet.
■ Använd inget RME-biobränsle, inte ens som dieselbränsletillsats.
■ Tillsätt inga ytterligare tillsatser till dieselbränsle enligt EN 590.
■ Om inte dieselbränsle enligt EN 590 används rekommenderar vi att informa-
tion angående användning av dieseladditiv som kan användas, vilka är godkän-
da av ŠKODA AUTO, inhämtas från en fackverkstad.

Tanka CNG (komprimerad fordonsgas)

Bild 312 Påfyllningsrör för fordonsgas

 Läs och beakta först  och  på sidan 263.

Fyll på naturgas under följande villkor:
Fordonet är upplåst.
Motorn är avstängd och tändningen frånslagen.
Parkeringsvärmaren och ventilationen är avstängd » sidan 117.

Fordonsgastankstationerna kan användas på olika sätt. Om du tankar fordons-
gas vid en obekant tankstation bör du be om hjälp av tankstationspersonal eller
låta personalen genomföra tankningen. 
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Tankning
› Öppna tankluckan.
› Ta bort locket A  » bild 312 i pilens riktning och stick in tankstationens påfyll-

ningskoppling i påfyllningsröret B .

Bränsletanken är full när tankstationens kompressor stängs av automatiskt.

› Kontrollera om tätringen C  » bild 312 har fastnat i påfyllningsröret B . Om
den har glidit ner på påfyllningskopplingen ska den sättas tillbaka i påfyll-
ningsröret.

› Sätt fast locket A  på påfyllningsröret och stäng tanklocket tills det hakar
fast.

Fordonsgastankstationerna är utrustade med ett överpåfyllningsskydd som
styrs av utetemperaturen. Vid mycket höga utetemperaturer kan det hända att
fordonsgastanken inte kan tankas helt full.

Om fordonet parkerats direkt efter en tankning, kan det hända att visaren i
gasmätaren inte visar exakt samma nivå som direkt efter tankning nästa gång
fordonet startas. Det rör sig då inte om något läckage i systemet, utan om en
trycksänkning till följd av avkylning av gasen i gastanken efter tankning.

Den maximala livslängden för fordonsgastanken uppgår till 20 år.

Fordonsgastankens volym uppgår till ca 17,5 kg.

VARNING
■ Fordonsgas är högexplosiv och lättantändlig.
■ Sätt dig aldrig i fordonet vid tankning. Om du i undantagsfall måste sätta
dig i fordonet, stäng då dörren och vidrör en metallyta innan påfyllnings-
kopplingen vidrörs. I annat fall kan det förekomma elektrostatiska urladd-
ningar – brandrisk!

VIKTIGT
LNG (Liquefied Natural Gas), LPG (Liquefied Petroleum Gas) samt hytan
(blandning av vätgas och metan) får inte användas – risk för skador på fordo-
net och avgassystemet.

Observera
Under tankningen uppstår ljud som är ofarliga. Om du är tveksam, kontakta
tankstationspersonalen.

CNG

Bild 313 Placering av CNG-etiketten/CNG-etikett

 Läs och beakta först  och  på sidan 263.

Ett G-TEC-fordon kan drivas med CNG och blyfritt bensin.

Placering av CNG-etiketten på fordonsgasbilar » bild 313.

Automatisk omkoppling från fordonsgas- till bensindrift
Fordonet kopplar automatiskt om från fordonsgas- till bensindrift när till ex-
empel följande situationer inträder:
▶ Om fordonsgastanken är tom eller trycket i tanken inte är tillräckligt.
▶ Efter påfyllning av naturgas (för att skydda bensinbränslesystemet).
▶ Vid mycket låga omgivningstemperaturer.

Kör aldrig bränsletanken för bensin helt tom. Fyll på bensin vid närmaste ben-
sinstation när kontrollampan  har tänts.

För att bränslesystemet ska fungera korrekt ska bränsletanken tomköras var
sjätte månad tills kontrollampan  lyser.

Gasläcka
Om du misstänker att det finns en gasläcka (gaslukt) ska du gå tillväga på föl-
jande sätt:
▶ Stanna fordonet.
▶ Slå från tändningen.
▶ Släck cigaretter, slå från gnistbildande eller brandfarliga föremål och avlägsna

dem ur fordonet.
▶ Öppna dörrarna och bagageluckan för att ventilera fordonet. 
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▶ Om gaslukten kvarstår ska du inte köra vidare.
▶ Om det inte finns någon möjlighet att köra ut ett fordon med en gasläcka ur

ett stängt utrymme (t.ex. tunnel, viadukt, garage, färjor), ska du omedelbart
tillkalla nödhjälp.

Ta hjälp av en fackverkstad för att åtgärda felet i gassystemet.

Vid trafikolycka
Om du misstänker att det har uppstått en gasläcka vid en trafikolycka ska du
gå tillväga på följande sätt:
▶ Slå från tändningen.
▶ Släck cigaretter, slå från gnistbildande eller brandfarliga föremål och avlägsna

dem ur fordonet.
▶ Låt alla passagerare stiga ur.
▶ Håll alla personer borta från fordonet. Vi rekommenderar ett minimiavstånd

på 10 meter runt fordonet.
▶ Informera räddningstjänst att det rör sig om ett fordonsgasfordon.

Regelbundna kontroller av gassystem
Fordonsgasdrivna fordon måste regelbundet genomgå kontroller av gassyste-
met hos en fackverkstad. Fordonets ägare ansvarar för att kontroller genom-
förs på ett korrekt sätt.

Vartannat år
▶ Kontrollera tanklocket.
▶ Kontrollera bränslepåfyllningsröret och tätningsringen i bränslepåfyllningsrö-

ret, rengör tätningsringen vid behov.
▶ Kontrollera om gassystemet läcker och kontrollera fordonsgasbehållaren vi-

suellt.

Vart tjugonde år
▶ Byte av fordonsgasbehållaren.

VARNING
■ Underskatta aldrig risken med gaslukt i fordonet, i synnerhet vid tankning
– brand-, explosions- och skaderisk.
■ Fordonsgasbehållaren i fordonet får inte utsättas för inverkan av värme-
källor.

VARNING
När den sätts på fordonsgolvet eller vid en olycka kan skador uppstå på na-
turgasbehållaren. Om skadade tankar tankas, kan dessa brista och därmed
orsaka allvarliga eller dödliga skador!
■ Kör omedelbart till en fackverkstad och låt dem utföra ett gassystemtest.
■ Om du känner av gaslukt ska du  inte köra vidare! Stäng av motorn och
kontakta en fackverkstad.

AdBlue® och dess påfyllning

 Inledning

För att minska utsläppen på fordon med dieselmotor och SCR-katalysator,
sprutas automatiskt urealösning (AdBlue®) in i avgassystemet.

Använd endast AdBlue® som uppfyller Standard ISO 22241-1. Blanda inte till-
satser med AdBlue®.

AdBlue®-förbrukningen påverkas av körsättet, systemets drifttemperatur och
väderförhållandena.

AdBlue®-tankvolymen uppgår till ca 12 liter.

VARNING
AdBlue® kan irritera hud, ögon och andningsvägar. Vid ögon- och hudkon-
takt med AdBlue®-lösning ska det utsatta stället genast sköljas med vatten.
Sök medicinsk hjälp vid behov.

VIKTIGT
AdBlue® angriper ytan på vissa material (t.ex. lackerade delar, plaster, tyger).
Avlägsna utspillt AdBlue® med en fuktig trasa och rikligt med kallvatten. Intor-
kad AdBlue® kan tas bort med varmt vatten och en svamp.

Observera
■ AdBlue®-lösningen fryser till vid en temperatur på -11 °C eller lägre. Systemet
är utrustat med ett automatiskt värmesystem för att säkerställa funktionen
även vid låga temperaturer.
■ Vi rekommenderar att du köper AdBlue®-påfyllningsflaskor ur ŠKODA origi-
naldelar. 
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■ Livslängden för AdBlue®-lösning är 4 år. Om tankinnehållet inte förbrukas
inom denna tid, ska det bytas ut av en fackverkstad. Fyll inte på AdBlue® vars
utgångsdatum har gått ut.
■ AdBlue® är ett registrerat varumärke tillhörande VDA. AdBlue® är även känt
som AUS 32 (Aqueous Urea Solution) eller DEF (Diesel Exhaust Fluid).

Kontrollera nivån

 Läs och beakta först  och  på sidan 267.

AdBlue®-nivån övervakas automatiskt.

Körsträckan, vilken kan köras med befintlig AdBlue®-volym i tanken, liksom
uppgift om min. resp. max. AdBlue®-påfyllningsvolym, kan visas med hjälp av
Kördata » sidan 53.

När den körsträcka som kan tillryggaläggas med befintlig mängd AdBlue® i tan-
ken sjunker till 2 400 km, visas kontrollampan  på kombiinstrumentet samt
en uppmaning om att du ska fylla på AdBlue®.

Om den körsträcka som kan tillryggaläggas med befintlig mängd AdBlue® i tan-
ken sjunker till 0 km kan motorn inte längre startas. I detta fall ska du om
möjligt fylla på AdBlue® upp till den maximala nivån.

Fylla på AdBlue®

Bild 314 Fälla upp tankluckan/skruva ur tanklocket/sätta fast tanklock-
et på tankluckan

 Läs och beakta först  och  på sidan 267.

Du kan själv fylla på med AdBlue® med hjälp av en pump vid bensinstationen
eller en påfyllningsflaska, eller låt en fackverkstad genomföra påfyllningen.

Vi rekommenderar att du använder påfyllningsflaskor ur sortimentet ŠKODA
originaldelar.

När du fyller på AdBlue® ska du beakta uppgifterna om den minsta och största
påfyllningsmängden AdBlue® som visas på kombiinstrumentet tillsammans
med kontrollampan .

Fyll på AdBlue® under följande villkor:
Fordonet står på en vågrät yta.
Tändningen är frånslagen.

Påfyllning
› Tryck på tankluckan i pilens riktning 1  och fäll upp den i pilens riktning 2

» bild 314.
› Skruva ur tanklocket i pilriktningen 3 .
› Ta av tanklocket och sätt fast det i fördjupningen på tankluckan i pilens rikt-

ning 4 .
› Fyll på AdBlue® i röret A  med en påfyllningsflaska eller en pump (beakta an-

visningarna på behållaren eller fråga bensinstationens personal).

AdBlue®-tanken är full när det inte längre kommer ut AdBlue® ur påfyllnings-
flaskan respektive när pumpen slås från för första gången, såvida den använts
korrekt. Fyll i så fall inte på mer AdBlue®.

› När du har fyllt på AdBlue® ska du sätta fast tanklocket på påfyllningsröret
och vrida locket i motsatt riktning till pilen 3  tills det klickar fast ordentligt.

› Stäng tankluckan så att den klickar fast.

Innan du kör vidare ska du slå till tändningen i 30 s så att systemet kan känna
av påfyllningen. Därefter kan du starta motorn.

VIKTIGT
Överskrid vid påfyllning av AdBlue® inte den i kombiinstrumentet angivna max-
imala påfyllningsvolymen - det finns då risk för att AdBlue®-systemet skadas.

Motorrum

 Inledning

VARNING
Täck aldrig motorn med extra isoleringsmaterial (t.ex. med ett täcke) – risk
för brand! 
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VARNING
Vid arbeten i motorrummet måste följande anvisningar beaktas – risk för
personskada eller brand. Motorrummet i fordonet är ett farligt område!

VARNING
Anvisningar innan arbeten påbörjas i motorrummet
■ Stäng av motorn och dra ur tändnyckeln eller öppna förardörren på for-
don med KESSY-system.
■ Dra åt handbromsen ordentligt.
■ På fordon med manuell växellåda ska växelspaken ställas i neutralläge. På
fordon med automatisk växellåda ska växelväljaren ställas i läge P.
■ Låt motorn svalna.
■ Öppna aldrig motorhuven om du ser att det tränger ut ånga eller kylväts-
ka ur motorrummet - risk för brännskador! Vänta tills det inte längre träng-
er ut ånga eller kylvätska.

VARNING
Anvisningar för arbeten i motorrummet
■ Håll alla personer borta från motorrummet.
■ Vidrör inte heta motordelar - risk för brännskador!
■ Ta aldrig i kylfläkten. Kylfläkten kan plötsligt slås på inom 10 minuter efter
att tändningen slagits från!
■ I närheten av motorn ska du inte röka eller hantera öppen låga eller an-
tändningskällor.
■ Låt inga föremål, som t.ex. trasor eller verktyg, ligga kvar i motorrummet.
Risk för brand och motorskador.
■ Läs och beakta informationen och varningsanvisningarna på drivvätskor-
nas förpackningar.

VARNING
Anvisningar för arbeten i motorrummet när motorn är igång
■ Om du måste genomföra arbeten i motorrummet medan motorn är igång
ska du vara försiktig vid roterande delar och elsystem - livsfara!
■ Vidrör aldrig tändsystemets elektriska ledningar.
■ Undvik kortslutningar i elsystemet, särskilt på batteriet.

VIKTIGT
Fyll endast på drivmedel med rätt specifikationer - risk för skador på fordonet!

Observera
■ Drivvätskor med riktiga specifikationer kan fås från ŠKODA originaltillbehör
resp. från ŠKODA originaldelar.
■ Vi rekommenderar att man låter en fackverkstad byta drivmedel.

Öppna och stänga motorhuv

Bild 315 Öppna motorhuven

 Läs och beakta först  och  på sidan 268.

Öppna motorhuven
› Se till att torkararmarna inte är uppfällda från vindrutan – risk för att torka-

rarmarna skadar motorhuven.
› Öppna framdörren och dra låshandtaget under instrumentbrädan i pilens

riktning 1  » bild 315.
› Tryck låshandtaget i pilens riktning 2 , motorhuven låses upp.
› Lyft huven i pilens riktning 3 .
› Ta ut huvstödet i pilens riktning 4  ur hållaren.
› Säkra den öppnade huven genom sätta i änden på stödet i öppningen i pilens

riktning 5 . 
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Stänga motorhuven
› Lyft motorhuven.
› Tryck in huvstödet i dess hållare.
› Slå igen motorhuven med en lätt stöt från en höjd av ca 20 cm tills den låser

fast.

Om motorhuven inte är ordentligt stängd visar kombiinstrumentets display ett
fordon med öppen motorhuv .

VARNING
■ Kör aldrig om motorhuven inte är helt stängd - olycksrisk!
■ Se till att inga kroppsdelar kommer i kläm när du stänger motorhuven -
skaderisk!

VIKTIGT
"Tryck inte extra hårt" för att stänga motorhuven - risk för skador på huven.

Motorrumsöversikt

Bild 316 Placeringsexempel i motorrummet

 Läs och beakta först  och  på sidan 268.

Kylvätskeexpansionsbehållare 272
Motoroljesticka 271
Påfyllningsöppning för motorolja 271
Bromsvätskebehållare 272

A

B

C

D

Bilbatteri 273
Spolarvätskebehållare 270

Spolarvätska

Bild 317 
Spolarvätskebehållare

 Läs och beakta först  och  på sidan 268.

Spolarvätskebehållaren A  finns i motorrummet » bild 317.

Behållarens volym är 3 liter, på bilar med strålkastarrengöring 4,7 liter (för vissa
länder gäller 4,7 l för båda varianterna).

Använd endast en spolarvätska som lämpar sig för de aktuella eller förväntade
väderförhållandena. Vi rekommenderar att du använder spolarvätskor ur sorti-
mentet ŠKODA originaltillbehör.

VIKTIGT
■ Använd endast vätskor som inte angriper polykarbonat - i annat fall finns risk
för skador på strålkastarna.
■ Ta inte ur silen ur behållarstutsen när vätska fylls på, eftersom smuts då kan
komma in i vätskeledningssystemet och leda till funktionsstörningar i vindru-
tespolarsystemet.

Motorolja

Specifikationer

Kontakta en fackverkstad för mer information om vilken typ av motorolja som
du kan använda för din bil.

Om denna olja inte är tillgänglig, kan även andra oljor fyllas på. För att undvika
motorskador får max. 0,5 l motorolja med följande specifikationer fyllas på en
gång fram till nästa oljebyte: 

E

F

270 Driftanvisningar



▶ Bensinmotorer: VW 504 00, VW 502 00, VW 508 00, ACEA A3/ACEA B4
eller API SN, (API SM);

▶ Dieselmotorer: VW 507 00, ACEA C3 eller API CJ-4.

För dieselmotorer utan partikelfilter kan alternativt motoroljan VW 505 01 an-
vändas.

Kontroll och påfyllning

Bild 318 Typer av oljesticka

Beroende på körsätt och driftförhållanden förbrukar motorn olja (upp till
0,5 l/1 000 km). Under de första 5 000 km kan förbrukningen även vara högre.

Oljebyte ska ske inom ramen för inspektion hos en fackverkstad.

Kontrollera oljan och fyll på under följande villkor:
Fordonet står på en vågrät yta.
Motorn har nått drifttemperatur.
Motorn är avstängd.

Kontrollera nivån
› Vänta ett par minuter tills motoroljan flyter tillbaka i oljetråget.
› Dra ut oljemätstickan och torka av med en ren trasa.
› Skjut in mätstickan så långt det går och dra ut den igen.
› Avläs oljenivån och stick in oljemätstickan igen.

Oljenivån ska därefter ligga i området A  » bild 318. Om oljenivån ligger under
området A  ska du fylla på med olja.

Påfyllning
› Skruva av locket till påfyllningsöppningen för motorolja C  » bild 316 på si-

dan 270.







› Fyll på olja med rätt specifikation i 0,5-liters portioner » sidan 270.
› Kontrollera oljenivån.
› Skruva tillbaka locket ordentligt på oljepåfyllningsöppningen.

VARNING
Vid arbeten i motorrummet måste följande varningsanvisningar beaktas
» sidan 268:

VIKTIGT
■ Oljenivån får aldrig ligga utanför området A  » bild 318 - skaderisk på motorn
och avgassystemet.
■ Om motorolja inte kan fyllas på eller om oljenivån ligger över området A , 
ska du inte köra vidare! Stäng av motorn och kontakta en fackverkstad.
■ Blanda inga tillsatser i motoroljan - risk för motorskador!

Observera
■ Om motoroljenivån är för låg indikeras detta genom att kontrollampan  i
kombiinstrumentet tänds samt genom att motsvarande meddelande visas » si-
dan 46. Vi rekommenderar trots detta att oljenivån kontrolleras med jämna
mellanrum med mätstickan.
■ Vi rekommenderar att oljor från ŠKODA originaldelar används.

Kylvätska

 Inledning

Kylvätskan kyler motorn och består av vatten och kylvätsketillsatser (med till-
satsämnen, vilka skyddar kylsystemet mot korrosion och förhindrar kalkavlagr-
ingar).

Andelen kylvätsketillsats i kylvätskan måste vara 40–60 %.

Det rätta blandningsförhållandet mellan vatten och kylvätsketillsats bör kon-
trolleras av en fackverkstad och vid behov korrigeras.

VARNING
■ Vid arbeten i motorrummet måste följande varningsanvisningar beaktas
» sidan 268:
■ Öppna aldrig locket på kylvätskebehållaren så länge som motorn är varm.
Kylsystemet står under tryck - stänk av kylvätska kan orsaka skållskador! 
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VARNING (fortsättning)
■ För att undvika stänk ska du täcka över locket med ett trasa när du öpp-
nar det.
■ Kylvätskor och kylvätskeångor är hälsovådliga – undvik kontakt med kyl-
vätska. Vid ögon- och hudkontakt med kylvätska ska det utsatta stället ge-
nast sköljas med mycket vatten i minst ett par minuter. Sök läkarhjälp vid
behov.

VIKTIGT
Täck aldrig över kylaren och montera inga delar (t.ex. extrastrålkastare) fram-
för luftintagen – risk för överhettning av motorn!

Kontroll och påfyllning

Bild 319 
Kylvätskeexpansionsbehållare

 Läs och beakta först  och  på sidan 271.

Kontrollera kylvätskan och fyll på under följande villkor:
Fordonet står på en vågrät yta.
Motorn är inte varm (när motorn är driftsvarm kan kontrollresultatet vara
felaktigt)
Motorn är avstängd.

Kontrollera kylvätskenivån - kylvätskenivån ska ligga mellan markeringarna
A  och B  » bild 319. Om kylvätskenivån ligger under området B  ska du fylla

på med kylarvätska.

Påfyllning
Det måste alltid finnas en liten mängd kylvätska i behållaren » .

› Lägg en trasa på locket till kylvätskeexpansionsbehållaren och skruva försik-
tigt av locket.







› Efterfyll med kylvätsketillsats enligt specifikationG12evo (TL 774 L) eller G13
(TL 774 J).

› Skruva på locket tills det klickar fast.

Om ingen lämplig kylvätska finns till hands ska du endast fylla på med destille-
rat resp. avmineraliserat vatten och låta en fackverkstad genast återställa rätt
blandningsförhållande mellan vatten och kylvätsketillsats.

VIKTIGT
■ Fyll inte på kylvätska när expansionsbehållaren är tom. Det kan hamna luft i
systemet - risk för motorskador! Kör inte vidare! Stäng av motorn och kon-
takta en fackverkstad.
■ Fyll inte på kylvätska över markeringen A  » bild 319. Kylvätskan kan tryckas
ut ur systemet vid uppvärmning – risk för skador på delar i motorrummet.
■ Om det inte är möjligt att fylla på kylvätska  ska du inte köra vidare! Stäng
av motorn och kontakta en fackverkstad.
■ Kylvätsketillsatser som inte uppfyller rätt specifikationer kan minska effek-
ten på korrosionsskyddet i kylsystemet - risk för skador av kylsystemet och
motorn.
■ Om en annan vätska än destillerat (avmineraliserat) vatten fyllts på, måste
kylvätskan bytas av en fackverkstad - risk för skador på motorn.
■ Kylvätskeförlust tyder på otätheter i kylsystemet - risk för skador på mo-
torn. Fyll på med kylvätska och kontakta en fackverkstad.

Observera
Om kylvätskenivån är för låg indikeras detta genom att kontrollampan  i
kombiinstrumentet tänds samt genom att motsvarande meddelande visas » si-
dan 45. Vi rekommenderar ändå att man kontrollerar kylvätskenivån regelbun-
det direkt på behållaren.

Bromsvätska

Bild 320 
Bromsvätskebehållare 
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Kontrollera bromsvätskan när följande villkor är uppfyllda:
Fordonet står på en vågrät yta.
Motorn är avstängd.

Kontrollera bromsvätskenivån - bromsvätskenivån ska ligga mellan marker-
ingarna "MIN" och "MAX" » bild 320.

Specifikation - bromsvätskan ska uppfylla standarden VW 501 14 (standarden
uppfyller kraven i FMVSS 116 DOT4).

Byte av bromsvätska ska göras i samband med inspektion.

VARNING
■ Om fristen för byte av bromsvätska överskrids kan det vid kraftig broms-
ning leda till ångblåsbildning i bromssystemet. Detta kan medföra broms-
bortfall - olycksrisk!
■ Vid arbeten i motorrummet måste följande varningsanvisningar beaktas
» sidan 268:
■ Om vätskenivån under kort tid sjunker märkbart eller sjunker under mar-
keringen "MIN" » bild 320, kan bromssystemet vara otätt.  Kör inte vidare
- olycksrisk! Kontakta en fackverkstad.

Observera
Om bromsvätskenivån är för låg indikeras detta genom att kontrollampan  i
kombiinstrumentet tänds samt genom att motsvarande meddelande visas » si-
dan 41. Vi rekommenderar ändå att man kontrollerar bromsvätskenivån regel-
bundet direkt på behållaren.

Bilbatteri

 Inledning

Bilbatteriet är en strömkälla för start av motorn och för strömförsörjning av
elektriska förbrukare i bilen.





Automatisk förbrukaravstängning - urladdningsskydd för fordonsbatteriet
När bilbatteriet belastas kraftigt försöker fordonets strömförsörjningssystem
att motverka urladdning på följande sätt:
▶ Genom att motorvarvtalet ökas.
▶ Genom att begränsa effekten för vissa förbrukare.
▶ Genom att slå från vissa förbrukare (t.ex. stolsuppvärmning, bakruteupp-

värmning) så länge detta är nödvändigt.

Varningssymboler på bilbatteriet
Symbol Betydelse

 Bär alltid skyddsglasögon!


Batterisyran är starkt frätande. Bär alltid skyddshandskar och
ögonskydd!


Håll eld, gnistor och öppen låga på avstånd från bilbatteriet och
rök inte!


Vid laddning av bilbatteriet uppstår en högexplosiv knallgasbland-
ning!

 Håll barn borta från bilbatteriet!

VARNING
Batterisyran är starkt frätande - risk för personskador, frätskador och för-
giftning! Frätande ångor i luften kan irritera och skada ögon och luftvägar.
Följande varningsanvisningar ska beaktas:
■ Vid hantering av bilbatterier, använd skyddshandskar, ögon- och hud-
skydd.
■ Vid ögon- och hudkontakt med elektrolyt ska det utsatta stället genast
sköljas med mycket vatten i minst ett par minuter. Sök genast medicinsk
hjälp vid behov.
■ Håll fordonsbatteriet borta från personer som inte är helt självständiga
(t.ex. barn).
■ Luta inte bilbatteriet, eftersom batterisyra kan rinna ut ur batteriets ga-
sutsläppsöppningar. 
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VARNING
Vid arbeten på fordonsbatteriet uppstår risk för explosion, brand, persons-
kador och frätskador! Följande varningsanvisningar ska beaktas:
■ Rökning, hantering av öppen eld och lågor samt gnistbildande aktiviteter
är förbjudet.
■ Ett urladdat bilbatteri kan lätt frysa till. Ladda aldrig frusna eller upptina-
de batterier. Byt ut ett fruset bilbatteri.
■ Använd aldrig ett skadat bilbatteri.
■ Anslut inte de båda batteripolerna med varandra, överbryggning av de
båda polerna orsakar kortslutning.

VIKTIGT
Se till att batterisyra inte kommer i kontakt med fordonet - risk för fordons-
skador.

Observera
■ Vi rekommenderar att man låter genomföra alla arbeten på bilbatteriet hos
en fackverkstad.
■ Bilbatterier som är äldre än 5 år ska bytas ut.

Kontrollera statusen

Bild 321 Bilbatteri: Fäll upp lock/syranivåindikering

 Läs och beakta först  och  på sidan 273.

Batteristatusen kontrolleras regelbundet inom ramen för inspektion hos en
fackverkstad.

Kontrollera syranivån
Vid bilbatterier med syranivåindikering kan syranivån kontrolleras med hjälp av
färgen på indikeringen. På fordon med beteckningen "AGM" sker ingen kon-
troll av syranivån.

Beroende på fordonets utrustning kan bilbatteriet vara utrustat med en kåpa
som kan fällas upp i pilriktningen » bild 321 - .

Luftbubblor kan påverka färgen på indikeringen. Knacka därför försiktigt på in-
dikeringen före kontroll » bild 321 - .

Svart färg - syranivån är OK.

Färglös eller ljusgul färg – för låg syranivån, bilbatteriet måste bytas.

Urladdning av batteriet
Om fordonet ofta körs korta sträckor, laddas inte bilbatteriet upp tillräckligt.

Vid låga temperaturer försämras batteriets kapacitet.

Om fordonet inte ska användas i mer än 3–4 veckor ska batteriets minuspol 
kopplas från eller så ska batteriet laddas kontinuerligt med mycket låg ladd-
ström.

Ladda

 Läs och beakta först  och  på sidan 273.

Ladda batteriet endast när tändningen och alla förbrukare har slagits från.

Följ anvisningarna från tillverkaren av laddaren.

Laddning
› På fordon med START-STOPP-system eller parkeringsvärmare ska -plinten

på laddaren kopplas till -polen på batteriet, -plinten på laddaren ska
kopplas till motorns jordpunkt » sidan 287.

› På fordon utan START-STOPP-system eller parkeringsvärmare ska laddarens
plintar kopplas till tillhörande batteripoler ( till ,  till ).

› Stick in laddarens nätkabel i eluttaget och slå på apparaten.
› Efter laddning: Stäng av laddaren och dra ut nätkabeln ur uttaget.
› Koppla från laddarens plintar från fordonsbatteriet.

För en fullständig laddning av bilbatteriet ska man ställa in en laddningsström
som motsvarar 0,1 ggr batterikapaciteten (eller lägre). 
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VARNING
■ Vid laddning av bilbatteriet frigörs väte - explosionsrisk. Explosion kan
även orsakas av gnistor som uppkommer när kabelkontakten kopplas bort
eller lossas.
■ Så kallad "snabbladdning" av ett bilbatteri är farligt. Det kräver en särskild
laddare och fackkunskaper. "Snabbladdning" bör därför utföras av en fack-
verkstad.

Till- och frånkoppling och byte

 Läs och beakta först  och  på sidan 273.

Vi rekommenderar att man låter en fackverkstad byta batteriet.

Det nya bilbatteriet måste ha samma kapacitet, spänning, strömstyrka och
storlek som det ursprungliga batteriet.

Till-/frånkoppling
› Vid bortkoppling av batteriet ska tändningen slås från och minuspolen 

först kopplas från, och därefter pluspolen  på batteriet.
› När batteriet kopplas in ska först pluspolen  anslutas och därefter minus-

polen .

Efter att bilbatteriet kopplats från och kopplats till igen, kan följande funktio-
ner resp. system helt eller delvis vara ur funktion:

Funktion/system Idrifttagning

Fönsterhiss » sidan 69

Panoramasollucka » sidan 70

Solskyddsgardin » sidan 71

Tidsinställningar » sidan 50

VIKTIGT
■ Koppla endast från bilbatteriet när tändningen slagits från och förbrukarna är
frånslagna - risk för skador på bilens elsystem.
■ Innan bilbatteriet kopplas från ska den elektriska bagageluckan, de elmanöv-
rerade rutorna, solluckan samt den elektriska solskyddsgardinen stängas – i an-
nat fall kan det uppstå funktionsfel i dessa delar.
■ Anslutningskablarna får under inga omständigheter förväxlas - brandfara.

Observera
När bilbatteriet kopplats från och sedan till igen, rekommenderar vi att man lå-
ter kontrollera fordonet hos en fackverkstad för att garantera full funktions-
duglighet för fordonet.
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Hjul

Fälgar och däck

Anvisningar för användning av hjul

Nya däck har under de första 500 km ännu inte nått sin optimala vidhäftnings-
förmåga och bilen ska därför köras särskilt försiktigt.

Däcken med det största profildjupet ska alltid monteras på framhjulen.

Fälgarnas och hjulbultarnas konstruktion har anpassats till varandra. Vi re-
kommenderar att du använder fälgar och hjulbultar ur ŠKODA originaltillbehör.

Förvara alltid hjul och däck svalt, torrt och mörkt. Däck bör alltid lagras ståen-
de.

Däckens livslängd
Däck åldras och förlorar sina ursprungliga egenskaper även om de inte an-
vänds. Använde inte däck som är äldre än 6 år.

Tillverkningsdatumet finns angivet på däcksidan (eventuellt på däckets insida)
t.ex. DOT ... 10 18... betyder att däcket har tillverkats vecka 10 år 2018.

Däckskador
Vi rekommenderar att däck och fälgar regelbundet kontrolleras med avseende
på skador (bl.a. sprickor, deformationer).

Avlägsna omedelbart främmande föremål (t.ex. små stenar) från däckprofilen.

Ta inte bort främmande föremål som trängt in ända ner i däcket (t.ex. spik),
utan kontakta en fackverkstad.

Montering av nya däck
Använd endast godkända radialdäck av samma konstruktion, dimensioner (rull-
ningsomkrets) och likartat mönsterutförande på en och samma axel.

Vid montering av nya däck ska däcken bytas ut axelvis.

Rotationsriktningsberoende däck
Vissa däck kan vara rotationsriktningsberoende. Rotationsriktningen markeras
med en pil på däcksidan.

Denna rotationsriktning måste alltid beaktas, annars kan följande däckegen-
skaper påverkas:
▶ Körstabilitet.
▶ Väggrepp.
▶ Buller från däcken och däckslitage.

VARNING
Kör aldrig med skadade hjul och däck som är äldre än 6 år – olycksrisk.

VIKTIGT
■ Skydda däcken mot kontakt med ämnen som olja, fett och bränsle som kan
orsaka däckskador. Om däcken kommer i kontakt med dessa ämnen bör de
kontrolleras av en fackverkstad.
■ Lättmetallfälgar med blanksvarvad eller polerad yta får inte användas i vinter-
väglag - risk för skador på fälgarna (t.ex. på grund av vägsalt).

Däcktryck

Bild 322 Etikett med en tabell över däcktrycksvärden/fyll på luft i däck-
en

De föreskrivna däcktrycksvärdena återfinns på etiketten med piktogrammen
A  » bild 322 (för några länder har piktogrammen ersatts med en text).

Däcktrycket ska alltid anpassas till belastningen.
Däcktryck för halv belastning
Däcktryck för miljövänlig drift (något lägre bränsleförbrukning och utsläpp
av skadliga ämnen)
Däcktryck för full belastning 

B

C

D
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Fälgdiameter i tum
Denna uppgift används endast som information för det föreskrivna däckt-
rycket. Det är ingen förteckning över godkända däckstorlekar för ditt for-
don. Denna information hittar du i den tekniska fordonsdokumentationen
och i försäkran om överensstämmelse (i det s.k. COC-dokumentet).
Däcktrycksvärde på framaxel
Däcktrycksvärde på bakaxel
Föreskrivet däcktrycksvärde för nödhjulet

Kontrollera däcktrycket
Kontrollera däcktrycket, inkl. på reserv- eller nödhjulet, minst en gång per må-
nad och dessutom före varje långkörning.

Kontrollera alltid däcktrycket när däcken är kalla. När däcken är varma ökar
däcktrycket, och ska inte reduceras.

På fordon med däcktrycksövervakning ska däcktrycksvärdena sparas i syste-
met varje gång däcktrycket ändras » sidan 247.

VARNING
■ Kör aldrig med felaktigt däcktryck - olycksrisk.
■ Om däcktrycket reduceras mycket snabbt (till exempel vid en däckskada)
ska du försöka stanna fordonet försiktigt utan häftiga rattrörelser eller
kraftig inbromsning - olycksrisk.

Observera
Försäkran om överensstämmelse (det s.k. COC-dokumentet) kan fås från en
ŠKODA-partner (gäller endast för vissa länder och vissa modellvarianter).

E

F

G

H

Däckslitage och skifte av hjul

Bild 323 Slitagevarnare/skifte av hjul

Däckslitaget ökar under följande omständigheter.
▶ Felaktigt däcktryck.
▶ Körsättet (t.ex. snabb kurvkörning, snabb acceleration/bromsning).
▶ Felaktig hjulbalansering (balansera hjulen efter byte/reparation av däck eller

om styrningen arbetar "ojämnt").
▶ Hjulinställningsfel.

I botten av däckens mönster finns slitagevarnare som visar det minsta tillåtna
profildjupet » bild 323 - . Ett däck anses som utslitet när slitagevarnarna och
däckmönstret har samma djup. Märkningen med "TWI" eller andra symboler
(t.ex. ) på däckets sida anger placeringen av slitagevarnarna.

Profildjupet kan mätas med en profildjupmätare på isskrapan, vilken finns på
insidan av tankluckan.

För att erhålla ett likformigt slitage på alla däcken, rekommenderar vi att man
skiftar hjulen var 10 000:e km enligt schemat » bild 323 .

VARNING
■ Däcken ska bytas senast när de har nötts ned till slitagevarnarna - olycks-
risk.
■ En felaktig hjulställning försämrar köregenskaperna - olycksrisk.
■ Ovanliga vibrationer eller att fordonet "drar" åt ena sidan kan tyda på en
däckskada. Reducera hastigheten och stanna! Om det inte finns några synli-
ga däckskador ska du kontakta en fackverkstad.
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Reservhjul

Ett fullvärdigt reservhjul motsvarar den hjulstorlek, däckstorlek och typ av
däck som det som monteras på fordonets hjul.

Ett icke fullvärdigt reservhjul är försett med en varningsetikett som är place-
rad på fälgen. Detta hjul ska endast användas för att köra till närmaste fack-
verkstad, eftersom det inte är avsett för långvarig användning.

Information om användning av ett icke fullvärdigt reservhjul
▶ Täck inte över varningsskylten.
▶ Var särskilt uppmärksam under körning.

Pumpa reservhjulet till det föreskrivna maxdäcktrycket » sidan 276.

VARNING
Ett icke fullvärdigt reservhjul ska endast användas kortvarigt i nödfall och
med största försiktighet.

Nödhjul

Nödhjulet är försett med en varningsetikett som är placerad på fälgen. Detta
hjul ska endast användas för att köra till närmaste fackverkstad, eftersom det
inte är avsett för långvarig användning.

Nödhjulet är betydligt smalare än fabriksmonterade hjul.

Information om användning av ett nödhjul
▶ Täck inte över varningsskylten.
▶ Var särskilt uppmärksam under körning.

VARNING
■ Beakta anvisningarna på nödhjulets varningsetikett.
■ Kör aldrig med mer än ett påmonterat nödhjul.
■ Undvik acceleration med full gas, kraftiga inbromsningar och häftig kurv-
körning när nödhjulet är monterat.
■ Använd inte snökedjor på nödhjulet.

Text på däcken

Förklaring av text på däcken - t.ex. 195/65 R 15 91 T

195 Däckbredd i mm

65 Förhållande höjd/bredd i %

R Kodbokstav för däcktyp - Radial

15 Fälgdiameter i tum

91 Lastindex

T Hastighetssymbol

Lastindex - anger den högsta tillåtna bärkapaciteten hos ett enskilt däck.

Lastindex
88 89 90 91 92 93 94 95

Last
(i kg)

560 580 600 615 630 650 670 690

Hastighetssymbol - anger den högsta tillåtna fordonshastigheten med
monterade däck av respektive kategori.

Hastighets-
symbol

S T U H V W Y

Topp-
hastighet
(i km/h)

180 190 200 210 240 270 300

VARNING
Den högsta tillåtna bärkapaciteten och belastningen för de monterade
däcken får aldrig överskridas - olycksrisk.

Drift i vinterväglag

Helårs- (eller "vinter")-däck

Helårs- eller "vinterdäck" (märkta med M+S med en bergtopps-/snöflingesym-
bol ) förbättrar fordonets köregenskaper på vinterväglag.

För att erhålla bästa möjliga köregenskaper ska helårs- eller "vinterdäck" med
ett minsta profildjup på 4 mm användas på alla fyra hjul. 
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Om du använder "vinterdäck" ska du montera tillbaka sommardäcken i tid ef-
tersom köregenskaperna på snö- och isfria körbanor samt vid temperaturer
över 7 °C blir bättre med sommardäck - bromssträckan är kortare, rullningslju-
det lägre och däckslitaget mindre.

Hastighetssymbol
Helårs- eller "vinterdäck" (märkta med M+S eller en bergtopps-/snöflingesym-
bol ) i en lägre hastighetskategori än den som anges i fordonsdokumentatio-
nen kan användas, under förutsättning att den tillåtna maxhastigheten för des-
sa däck inte överskrids om fordonets möjliga topphastighet är högre.

Hastighetsbegränsningen för helårs- eller "vinterdäck" kan ställas in i infotain-
mentsystemet i menyn  /  →  → Däck.

Om fordonet är utrustat med helårs- eller "vinter"däck i en lägre hastighets-
klass än fordonets angivna maxhastighet (gäller inte fabriksmonterade däck),
ska en varningsskylt sättas upp på en väl synlig plats i fordonets passagerarut-
rymme inom förarens synfält, där den högsta hastigheten för de aktuella däck-
ens hastighetsklass framgår. Varningsskylten (etikett) kan ersättas genom att
maxvärdet för de monterade däckens hastighetsklass ställs in i infotainment
(gäller endast för vissa länder). Denna uppgift fastställer den högsta tillåtna
hastighet som fordonet inte får överskrida med monterade helårs- eller "vin-
terdäck".

Snökedjor

Snökedjorna förbättrar fordonets köregenskaper på vinterväglag.

Ta av hjulsidorna innan du monterar snökedjor.

Snökedjor får endast användas på framhjulen och endast på följande fälg/däck-
kombinationer:

Octavia

Fälgmått Inpressningsdjup ET Däckdimension

6J x 15a) 43 mm 195/65 R15

6J x 15a) 47 mm 195/65 R15

6J x 16b) 48 mm 205/55 R16

6J x 16b) 50 mm 205/55 R16

6J x 17b) 45 mm 205/50 R17

6J x 17b) 48 mm 205/50 R17
a) Använd endast snökedjor vars länkar och lås inte är större än 13 mm.
b) Använd endast snökedjor vars länkar och lås inte är större än 12 mm.

Octavia Scout

Fälgmått Inpressningsdjup ET Däckdimension

6J x 16a) 50 mm 205/55 R16

6J x 17a) 45 mm 205/50 R17

6J x 16a) 48 mm 205/55 R16

6J x 16b) 48 mm 205/60 R16

6J x 17a) 48 mm 205/50 R17

6J x 17b) 48 mm 205/55 R17
a) Använd endast snökedjor vars länkar och lås inte är större än 12 mm.
b) Använd endast snökedjor vars länkar och lås inte är större än 9 mm.

Octavia RS

Fälgmått Inpressningsdjup ET Däckdimension

6J x 17a) 45 mm 205/50 R17

6J x 17a) 48 mm 205/50 R17
a) Använd endast snökedjor vars länkar och lås inte är större än 12 mm.

VARNING
Kedjor ska inte användas på sträckor utan snö eller is - köregenskaperna
kan påverkas negativt och det finns risk för däckskador.
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Självhjälp

Nödutrustning och självhjälp

Nödutrustning

Placering av förbandslåda och varningstriangel

Bild 324 Placering av förbandslåda och varningstriangel: variant 1/vari-
ant 2

Följande uppgifter gäller för förbandslådan och varningstriangeln ur ŠKODA
originaltillbehör.

Placering av förbandslådan
Förbandslådan kan fästas med hjälp av ett spännband på höger sida i bagage-
rummet » bild 324.

Placering av varningstriangeln - variant 1
Varningstriangeln kan skjutas in i urtaget på lastkanten och fästas med spänn-
bandet » bild 324 - . På fordonsgasbilar är varningstriangeln placerad under
bottenplattan i bagagerummet.

Placering av varningstriangeln - variant 2
Varningstriangeln kan fästas med hjälp av spännband på höger sida i bagage-
rummet » bild 324 - .

VARNING
Förbandslådan och varningstriangeln ska alltid fästas säkert – vid en plötslig
bromsmanöver eller en fordonskollision kan de annars skada passagerarna.

Placering av reflexväst

Bild 325 
Förvaringsfack för reflexvästar

Reflexvästarna kan förvaras i hållarna under framstolarna » bild 325.

Brandsläckare

Bild 326 
Lossa brandsläckaren

Brandsläckaren är fäst med två band i en hållare under förarstolen.

› För att ta loss brandsläckaren ska du lossa säkringarna på de båda banden i
pilriktningen » bild 326.

› Sätt tillbaka brandsläckaren i hållaren och säkra med banden.

Bruksanvisningen är fäst på brandsläckaren.

Observera brandsläckarens utgångsdatum. När detta datum har gått ut går det
inte att garantera att enheten fungerar korrekt.

VARNING
Brandsläckaren ska alltid fästas säkert – vid en plötslig bromsmanöver eller
en fordonskollision kan den annars skada passagerarna.
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Verktygssats

Bild 327 Verktygssats

Lådan med verktygssatsen befinner sig i förvaringsfacket för nöd- resp. re-
servhjulet och kan vara säkrad med ett band, beroende på utrustning.

Beroende på utrustning behöver inte alla delar nedan ingå i verktygssatsen:
Skruvmejsel
Nyckeln för att avlägsna och montera bakljuset
Tillsats för stöldskyddade hjulbultar
Bogserögla
Bygel för att dra av hjulsidorna
Domkraft med infoskylt
Vev för domkraften
Hjulnyckel
Avdragarklämma för hjulbultarnas täcklock
Reparationssats

VARNING
■ Den domkraft som levereras från fabriken är avsedd endast för din for-
donstyp. Lyft under inga omständigheter andra fordon eller laster med
domkraften - skaderisk.
■ Förvara alltid verktyget på ett säkert sätt i lådan och se till att denna är
fäst med bandet på nöd- resp. reservhjulet - vid en plötslig bromsmanöver
eller en fordonskollision kan den annars skada passagerarna.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

VIKTIGT
Skruva tillbaka domkraften i ursprungsläget innan du förvarar den i lådan med
verktygssatsen - risk för att lådan skadas.

Observera
Försäkran om överensstämmelse medföljer domkraften eller fordonsdoku-
mentationen.

Hjulbyte

Förberedelser

Innan du genomför ett hjulbyte i vägtrafiken ska följande anvisningar
beaktas:
› Ställ fordonet så långt från trafikströmmen som möjligt - välj en plats med

jämnt och fast underlag.
› Stäng av motorn.
› På fordon med manuell växellåda, lägg i ettans växel.
› På fordon med automatisk växellåda ska växelväljaren ställas i läge P.
› Dra åt handbromsen ordentligt.
› Slå på varningsblinkersen och ställ upp varningstriangeln på föreskrivet av-

stånd.
› Låt alla passagerare stiga ur. Under hjulbyte ska medpassagerare inte uppe-

hålla sig på vägen (utan t.ex. bakom vägräckena).
› Om en släpvagn är ansluten ska den kopplas loss.

Byta hjul

› Ta ut nöd- resp. reservhjulet » sidan 282.
› Demontera hjulsidorna » sidan 282 resp. täcklocken » sidan 283.
› Lossa hjulbultarna » sidan 283 » .
› Lyft fordonet » sidan 284 tills hjulet som ska bytas inte längre vidrör marken.
› Skruva loss hjulbultarna och lägg dem på ett rent underlag (tygbit, papper

etc.).
› Ta av det defekta hjulet försiktigt.
› Sätt på nöd- resp. reservhjulet och skruva åt hjulbultarna lätt.
› Släpp ner fordonet.
› Dra växelvis åt hjulbultarna ("korsvis") med hjulnyckeln » sidan 283.
› Montera tillbaka hjulsidan » sidan 282 resp. täcklocken » sidan 283. 
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Vid montering av ett körriktningsberoende däck ska rotationsriktningen beak-
tas » sidan 276.

Alla hjulbultar ska vara rena och lätta att skruva i. Om bultarna har rostat och
går trögt, måste de bytas ut.

VARNING
■ Lossa endast hjulbultarna en aning (cirka ett varv), så länge fordonet inte
är upplyft. Annars kan hjulet lossna och falla av - skaderisk!
■ Hjulbultarna får aldrig smörjas med fett eller olja - olycksrisk.

Efterarbeten

Efter ett hjulbyte ska följande arbeten genomföras:

› Förvara det utbytta hjulet i fördjupningen under bottenplattan i bagagerum-
met och fäst med en låsskruv.

› Stuva undan verktygssatsen på avsedd plats och fäst med bandet.
› Kontrollera däcktrycket på det monterade hjulet och anpassa vid behov. På

fordon med däcktrycksövervakning ska däcktrycksvärdena sparas i systemet
» sidan 247.

› Kontrollera åtdragningsmomentet på hjulbultarna snarast möjligt. Det före-
skrivna åtdragningsmomentet är 120 Nm.

Byt ut det skadade hjulet. Vi rekommenderar inte däckreparation.

VARNING
Ett för högt åtdragningsmoment på hjulbultarna kan förstöra gängorna och
därmed skada kontaktytorna mot fälgen. Ett för lågt åtdragningsmoment
kan göra så att hjulen lossnar under färd - olycksrisk! Kör försiktigt och en-
dast med måttlig hastighet innan du har kontrollerat åtdragningsmomentet.

Ta ut/förvara nöd- eller reservhjulet

Bild 328 
Ta ut hjulet

Hjulet ligger i en fördjupning under bottenplattan i bagagerummet och är fäst
med en låsskruv B  » bild 328.

Ta ut hjulet
› Lyft bottenplattan i bagagerummet.
› Lossa fästbandet och ta ut lådan med verktygssatsen.
› Tryck säkringen A  i pilens riktning 1  » bild 328.
› Skruva loss skruven B  i pilens riktning 2  och ta ut hjulet.

Förvara hjulet
› Placera hjulet med den utsidan neråt i fördjupningen för hjulet.
› Dra in fästbandet i fälgen genom öppningarna på motsatt sida.
› Skruva i låsskruven B  i motsatt riktning till pilen 2  » bild 328.
› Sätt i säkringen A  i motsatt riktning till pilen 1 .
› Lägg lådan med verktygssatsen i hjulet och spänn fast med bandet.
› Fäll tillbaka bottenplattan i bagagerummet.

Hjulsida

Dra bort hjulsidan
› Kroka fast bygeln för att dra bort hjulsidorna i en av ventilationsöppningarna i

hjulsidans kant.
› Skjut in hjulnyckeln genom bygeln, ta stöd mot däcket och dra av hjulsidan.

Montera hjulsidan
› Tryck på hjulsidan på fälgen vid ventilursparningen.
› Tryck in hjulsidan mot fälgen så att den klickar fast ordentligt runt hela om-

kretsen. 
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På baksidan av fabrikslevererade hjulsidor eller hjulsidor ur ŠKODA originaltill-
behör är den stöldskyddade hjulbultens position markerad med en symbol. Om
en stöldskyddad hjulbult används ska den monteras på denna plats » .

VARNING
Vi rekommenderar att du använder hjulsidor ur sortimentet ŠKODA origi-
naltillbehör. Andra hjulsidor kanske inte säkerställer tillräcklig lufttillförsel
för kylning av bromssystemet - olycksrisk.

VIKTIGT
■ Om hjulsidan sätts fast utanför den position som visas för den stöldskyddade
hjulbulten, föreligger risk för skador på hjulsidan.
■ Använd handtryck, slå inte på hjulsidan - risk för skador på hjulsidan.

Observera
Vi rekommenderar att du använder hjulsidor ur sortimentet ŠKODA originaltill-
behör.

Täcklock för hjulbultarna

Bild 329 
Dra bort täcklocket

› Ta bort locket genom att sätta fast avdragarklämmorna så långt det går på
locket och dra av det i pilens riktning » bild 329.

› Sätt tillbaka locket så långt det går på hjulbulten.

Stöldskyddade hjulbultar

Bild 330 
Stöldskyddade hjulbultar med
tillsats

De stöldskyddade hjulbultarna skyddar hjulen mot stöld. De kan endast los-
sas/dras åt med tillsatsen B  » bild 330.

› Sätt fast tillsatsen B  så långt det går på den stöldskyddade hjulbulten A .
› Sätt in nyckeln så långt det går på tillsatsen B  och lossa/dra åt hjulbulten.
› Ta bort tillsatsen.

Vi rekommenderar att tillsatsen för de stöldskyddade hjulbultarna alltid
finns med i fordonet för eventuellt hjulbyte!

På fabrikslevererade hjulsidor eller hjulsidor ur ŠKODA originaltillbehör ska den
stöldskyddade hjulbulten monteras i enlighet med den position som finns mar-
kerad på baksidan av hjulsidan.

Observera
Vi rekommenderar att du sparar etiketten med kodnumret. Uppge detta när du
köper en ersättningstillsats från ŠKODA originaldelar.

Lossa/dra åt hjulbultar

Bild 331 
Lossa hjulbultarna 
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› Sätt in hjulnyckeln så långt det går på hjulbulten. Använd tillhörande tillsats
för stöldskyddade hjulbultar » bild 330 på sidan 283.

› Lossa bultarna genom att ta tag i nyckeländen och skruva bulten ca ett varv i
pilens riktning » bild 331.

› Skruva åt bultarna genom att ta tag i nyckeländen och skruva bulten mot pi-
lens riktning » bild 331 tills den sitter fast.

VARNING
Om bultarna inte går att lossa kan man trycka försiktigt med foten på
nyckelns ände. Håll dig då fast i fordonet och stå i en stabil ställning - risk
för personskada.

Lyfta fordonet

Bild 332 Fäststag för domkraften: variant 1/variant 2

Bild 333 Ansätta domkraften

Innan fordonet lyfts ska säkerhetsanvisningarna beaktas » .

Använd domkraften ur verktygssatsen för att lyfta fordonet. Välj det fäststag
för domkraften som ligger närmast det hjul som ska bytas.

Staget är placerat på underredet variant 1 A  resp. variant 2 B  » bild 332.

› Haka fast veven 7  i domkraftens fäste 6  » sidan 281.
› Placera grundplattan till domkraften med hela ytan på jämnt underlag så att

domkraften står lodrätt i förhållande till fäststaget » bild 333 - .
› Skruva upp domkraften med veven så högt att domkraftens klo griper tag i

staget » bild 333 - .
› Fortsätt att lyfta fordonet tills hjulet lyfter något från marken.

VARNING
Beakta anvisningarna nedan för att undvika olyckor.
■ Säkra fordonet så att det inte plötsligt börjar rulla.
■ Säkra domkraftens grundplatta så att den inte kan glida.
■ Om marken är lös (t.ex. grus) ska du placera ett stabilt underlag med
stor yta under domkraften.
■ Om marken är hal (t.ex. kullersten) ska du placera ett halkfritt underlag
(t.ex. gummimatta) under domkraften.

■ Lyft alltid fordonet med stängda dörrar.
■ Sträck aldrig in kroppsdelar som armar eller ben under fordonet när det är
upplyft.
■ Starta aldrig motorn när fordonet är upplyft.

VIKTIGT
Det är mycket viktigt att domkraften sätts fast korrekt på underredets stag
eftersom det annars finns risk för skador på fordonet.

Reparationssats

 Inledning

Följande information gäller för den fabriksmonterade reparationssatsen.

Med hjälp av reparationssatsen kan punkteringshål med en diameter på upp till
ca 4 mm täppas till.

Reparation med reparationssatsen ersätter aldrig en varaktig däckreparation.
Reparationen är endast avsedd för att man ska ta sig till nästa fackverkstad. 
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Byt ut däck som reparerats med reparationssatsen så fort som möjligt eller in-
formera dig hos en fackverkstad om reparationsmöjligheter.

Ta inte bort främmande föremål som trängt in ända ner i däcket (t.ex. spik).

Reparationssatsen får inte användas i följande fall:
▶ Fälgen är skadad.
▶ Utetemperaturen ligger under den minimitemperatur som anges i bruksan-

visningen till däckfyllningsflaskan med tätningsmedel.
▶ För punkteringshål större än 4 mm.
▶ Vid skador på däcksidorna.
▶ Om utgångsdatumet (se fyllflaskan) har passerats.

VARNING
■ Om huden kommer i kontakt med tätningsmedel ska det berörda stället
sköljas omedelbart.
■ Beakta informationen i bruksanvisningen från reparationssatsens tillver-
kare.

Beskrivning av reparationssatsen

Bild 334 Beskrivning av reparationssatsen

 Läs och beakta först  på sidan 285.

Reparationssatsen finns i en låda under bottenplattan i bagagerummet.

Etikett med hastighetsangivelse "max. 80 km/h" resp. "max. 50 mph"
Ventilinsatsnyckel

1

2

Påfyllningsslang med plugg
Luftkompressor (placeringen av reglagen kan variera beroende på den typ
av luftkompressor som levereras tillsammans med fordonet)
Däckpåfyllningsslang
Knapp för minskning av däcktrycket
Däcktrycksindikator
12 V-kontakt
Strömbrytare
Däckfyllningsflaska med tätningsmedel
Extra ventilinsats

Observera
Försäkran om överensstämmelse medföljer luftkompressorn eller fordonsdo-
kumentationen.

Förberedelser för att använda reparationssatsen

 Läs och beakta först  på sidan 285.

Innan du genomför en däckreparation i vägtrafiken ska följande anvisningar
beaktas:
› Ställ fordonet så långt från trafikströmmen som möjligt - välj en plats med

jämnt och fast underlag.
› Stäng av motorn.
› På fordon med manuell växellåda, lägg i ettans växel.
› På fordon med automatisk växellåda ska växelväljaren ställas i läge P.
› Dra åt handbromsen ordentligt.
› Slå på varningsblinkersen och ställ upp varningstriangeln på föreskrivet av-

stånd.
› Låt alla passagerare stiga ur. Under reparationen ska medpassagerare inte

uppehålla sig på vägen (utan t.ex. bakom vägräckena).
› Om en släpvagn är ansluten ska den kopplas loss.

Täta och fylla på luft i däck

 Läs och beakta först  på sidan 285.

Tätning
› Skruva av ventilhatten på det skadade däcket. 

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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› Sätt fast ventilinsatsnyckeln 2  » bild 334 på sidan 285 på ventilinsatsen, så
att ventilinsatsen passar i spåret på nyckeln.

› Skruva loss ventilinsatsen och lägg den på ett rent underlag (tygbit, papper
etc.).

› Skaka flaskan 10  några gånger fram och tillbaka.
› Skruva fast påfyllningsslangen 3  på påfyllningsflaskan 10 . Folien på locket

brister.
› Ta bort pluggen från påfyllningsslangen 3  och tryck flaskan på däckventilen.
› Håll påfyllningsflaskan 10  med botten vänd uppåt och fyll däcket med flas-

kans hela innehåll.
› Ta bort påfyllningsslangen från däckventilen.
› Skruva tillbaka ventilinsatsen med ventilinsatsnyckeln 2 .

Påfyllning av luft
› Skruva fast däckpåfyllningsslangen 5  » bild 334 på sidan 285 på däckventi-

len.
› På fordon med manuell växellåda ska växelspaken ställas i neutralläge.
› På fordon med automatisk växellåda ska växelväljaren vara kvar i läge P.
› Starta motorn.
› Anslut kontakten 8  till 12 V-uttaget » sidan 98.
› Starta luftkompressorn med strömbrytaren 9 .
› När däcktrycket är 2,0-2,5 bar kan luftkompressorn slås från. Beakta luft-

kompressorns maximala driftstid i enlighet med bruksanvisningen från repa-
rationssatsens tillverkare » .

› Om ett lufttryck på 2,0–2,5 bar inte kan nås, ska däckpåfyllningsslangen 5
lossas från däckventilen.

› Kör fordonet ca 10 meter framåt eller bakåt, så att tätningsmedlet "kan för-
delas" i däcket.

› Skruva fast däckpåfyllningsslangen 5  igen på däckventilen och upprepa
pumpproceduren.

› Fäst etiketten 1  på instrumentpanelen i förarens synfält.

När däcktrycket är 2,0–2,5 bar kan du fortsätta köra med en hastighet av max.
80 km/h resp. 50 mph.

VARNING
■ Om däcket inte kan pumpas upp till minst 2,0 bar är skadan för stor. Tät-
ningsmedlet klarar inte av att täta däcket. Kör inte vidare! Kontakta en
fackverkstad.
■ Däckpåfyllningsslangen och luftkompressorn kan bli varma vid påfyllning
av luft - risk för brännskador!

VIKTIGT
Stäng av luftkompressorn senast efter att den maximala driftstid som anges i
bruksanvisningen från reparationssatsens tillverkare har gått - risk för skador
på kompressorn! Låt luftkompressorn svalna några minuter innan den startas
igen.

Anvisningar för körning med reparerade däck

 Läs och beakta först  på sidan 285.

Kontrollera trycket i det reparerade däcket efter 10 minuters körning.

Om däcktrycket är 1,3 bar eller lägre
› Däcket kan inte tätas tillräckligt med reparationssatsen.  Kör inte vidare!

Kontakta en fackverkstad.

Om däcktrycket är 1,3 bar eller högre
› Korrigera däcktrycket till korrekt värde igen » sidan 276.
› Kör försiktigt vidare till nästa fackverkstad i en hastighet av max. 80 km/h

(50 mph).

VARNING
Ett däck som fyllts med tätningsmedel har inte samma köregenskaper som
ett vanligt däck. Följande anvisningar ska därför beaktas:
■ Kör inte fortare än 80 km/h (50 mph).
■ Undvik fullgasacceleration, kraftiga inbromsningar och häftig kurvkörning.

Starthjälp

 Inledning

VARNING
■ Vid arbeten i motorrummet måste följande varningsanvisningar beaktas
» sidan 268:
■ Vid hantering av bilbatteriet måste följande varningsanvisningar beaktas
» sidan 273: 
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VARNING (fortsättning)
■ Ett urladdat bilbatteri kan frysa redan vid en temperatur på strax under 0
°C. Om batteriet frusit får inte starthjälp tas emot från batteriet på ett an-
nat fordon - risk för explosion och frätskador!
■ Använd aldrig starthjälp på bilbatterier med för låg syranivå - risk för ex-
plosion och frätskador!

Starthjälp med batteriet från ett annat fordon

Bild 335 Starthjälp:  - urladdat batteri,  - strömgivande bilbatte-
ri/motorns jordningspunkt vid START-STOPP-system

 Läs och beakta först  på sidan 286.

Om motorn inte startar eftersom fordonets batteri är urladdat, kan man an-
vända batteriet från ett annat fordon för att starta motorn. Använd startkablar
med tillräckligt stort tvärsnitt och isolerade polklämmor.

Märkspänningen på de båda batterierna ska vara 12 V. Kapaciteten (i Ah) på
det strömgivande bilbatteriet får inte vara mycket lägre än på det urladdade
bilbatteriet.

Startkablarna måste alltid anslutas i följande ordningsföljd:
› Fäst klämman 1  till pluspolen på det urladdade batteriet.
› Fäst klämman 2  till pluspolen på det strömgivande batteriet.
› Fäst klämman 3  till minuspolen på det strömgivande batteriet.
› På fordon med START-STOPP-system får klämman 4  endast anslutas till

jordningspunkten på motorn A  » bild 335.
› På fordon utan START-STOPP-system ska klämman 4  fästas på en massiv

metalldel, fast ansluten till motorblocket, eller på själva motorblocket.

Starta motorn
› Starta motorn till det strömgivande fordonet och låt den gå på tomgång.
› Starta nu motorn på fordonet med det urladdade batteriet.
› Om motorn inte startar inom 10 s ska startförsöket avbrytas och upprepas

efter cirka en halv minut.
› Lossa startkablarna i omvänd ordning jämfört med den som beskrivs ovan.

VARNING
■ Anslut inte startkabeln till minuspolen på det urladdade batteriet - explo-
sionsrisk.
■ De delar i poltängerna som inte är isolerade får under inga omständighe-
ter vidröra varandra - risk för kortslutning!
■ Dessutom får startkabeln som är ansluten till bilbatteriets pluspol inte
komma i kontakt med elektriskt ledande fordonskomponenter - risk för
kortslutning!
■ Dra startkablarna så att de inte kan komma i kontakt med rörliga delar i
motorrummet - risk för personskador och skador på fordonet.

Bogsera fordonet

Anvisningar om bogsering

Bild 336 Flätad bogserlina/vriden bogserlina

Vid bogsering med bogserlina får endast flätade plastlinor » bild 336 -  an-
vändas » .

Fäst bogserlinan eller bogserstången i bogseröglan fram » sidan 288, bogse-
röglan bak » sidan 289 resp på dragkroken till släpvagnskopplingen » si-
dan 248. 

287Nödutrustning och självhjälp



Villkor för bogsering
Fordon med automatlåda får inte bogseras med upplyft bakaxel - risk
för skador på växellådan!
Om växellådan på ditt fordon inte längre innehåller någon olja, får fordonet
endast bogseras med upplyft framaxel eller transporteras på ett special-
fordon eller släpvagn.
Maximal bogseringshastighet är 50 km/h.
När en normal bogsering inte är möjlig eller när den bogserade sträckan är
längre än 50 km, måste fordonet transporteras på ett specialfordon eller
på en släpvagn.

Förare i det bogserande fordonet
› På fordon med manuell växellåda ska du koppla långsamt vid start.
› På fordon med automatisk växellåda ska du ge gas särskilt försiktigt,
› Kör iväg först när bogserlinan är spänd.

Förare i det bogserade fordonet
› Om möjligt ska fordonet bogseras med motorn igång. Bromskraftsförstärka-

ren och servostyrningen arbetar endast när motorn är igång, annars måste
bromspedalen trampas ner mycket kraftigare och mer kraft måste användas
för att styra.

› Om motorn inte kan startas, ska du slå på tändningen så att ratten inte är låst
och så att blinkers, vindrutetorkare och vindrutespolare kan aktiveras.

› Lägg ur växeln, resp. lägg i växelväljarläge N vid automatväxellåda.
› Bogserlinan ska alltid hållas spänd under bogsering.

VARNING
■ Använd inte en virad bogserlina för bogsering » bild 336 - , bogseröglan
på fordonet kan vridas ur - olycksrisk.
■ Bogserlinan får inte förvridas - olycksrisk.

VIKTIGT
■ Starta inte motorn genom att bogsera igång den - risk för motorskador. Som
starthjälp kan batteriet från ett annat fordon användas » sidan 286, Starthjälp.
■ Vid bogsering utanför den fasta vägbanan finns det risk för att fästkompo-
nenter överbelastas och skadas på båda fordonen.

Observera
Vi rekommenderar att du använder bogserlina ur sortimentet ŠKODA original-
tillbehör.









Främre bogserögla

Bild 337 Demontering av täcklock/montering av bogserögla

Ta bort/sätta i täcklocket
› Ta av täcklocket genom att trycka det i pilriktningen 1  och ta av det i pil-

riktningen 2  » bild 337.
›  Sätt i täcklocket i pilens område 1  och tryck sedan på den motsatta kanten

av täcklocket. Täcklocket måste haka i ordentligt.

Montering och demontering av bogserögla
› Skruva i bogseröglan för hand i pilens riktning 3  » bild 337 så långt det går

» .
› Dra åt bogseröglan med till exempel hjulnyckeln eller liknande föremål. Detta

gör du genom att sticka in hjulnyckeln genom öglan.
› Skruva ur bogseröglan mot pilens riktning 3 .

VARNING
Bogseröglan ska alltid dras åt ordentligt, i annat fall kan bogseröglan brytas
av vid bogsering eller släpvagnskörning.
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Bogserögla bak

Bild 338 Demontering av täcklock/montering av bogserögla - variant 1

Bild 339 Demontering av täcklock/montering av bogserögla - variant 2

Ta bort/sätta i täcklocket
› För borttagning ska du trycka på täcklocket i pilriktningen 1  och sedan ta

av det i pilriktningen 2  resp.» bild 338 » bild 339.
›  Sätt i täcklocket i pilens område 1  och tryck sedan på den motsatta kanten

av täcklocket. Täcklocket måste haka i ordentligt.

Montering och demontering av bogserögla
› Skruva i bogseröglan för hand i pilens riktning 3  » bild 338 så långt det går

» bild 339 » .
› Dra åt bogseröglan med till exempel hjulnyckeln eller liknande föremål. Detta

gör du genom att sticka in hjulnyckeln genom öglan.
› Skruva ur bogseröglan mot pilens riktning 3 .

Bogsering av fordon med hjälp av släpvagnskopplingen
På fordon med fabriksmonterad släpvagnskoppling finns inget fäste för in-
skruvbara bogseröglor baktill. Använd dragkroken vid bogsering » sidan 248,
Släpvagnskoppling.

VARNING
Bogseröglan ska alltid dras åt ordentligt, i annat fall kan bogseröglan brytas
av vid bogsering eller släpvagnskörning.

Fjärrkontroll - byta batteri

 Inledning

VIKTIGT
■ Ersättningsbatteriet ska motsvara originalbatteriets specifikationer.
■ Observera rätt polaritet vid batteribyte.

Observera
Vi rekommenderar att man låter en fackverkstad byta batteriet.

Nyckel med utfällbart nyckelblad

Bild 340 Fälla upp locket/ta ut batteriet

 Läs och beakta först  på sidan 289.

› Fäll ut nyckelbladet helt.
› Tryck av batterilocket A  » bild 340 med tummen eller med hjälp en spårsk-

ruvmejsel i området vid pilen B .
› Fäll upp batterilocket i pilens riktning 1 . 
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› Ta ut det urladdade batteriet i pilens riktning 2 .
› Håll valfri knapp på nyckeln intryckt i ca. 5 s.
› Sätt i det nya batteriet.
› Sätt i batterilocket A  och tryck in det tills det klickar fast.

Om det inte går att låsa och låsa upp fordonet efter att batteriet bytts ut, mås-
te nyckeln synkroniseras » sidan 63.

Fjärrkontroll för tillsatsvärme (parkeringsvärmare)

Bild 341 Fälla upp locket/ta ut batteriet

 Läs och beakta först  på sidan 289.

› Lossa locket A  med en tunn skruvmejsel i området B  » bild 341.
› Fäll upp locket i pilens riktning 1  och skjut ut det i pilriktningen 2 .
› Ta ut batteriet med skruvmejseln i området C  och byt ut det.
› Sätt i locket i motsatt riktning till pilen 2  och tryck tills det klickar fast.

Nödupplåsning/nödlåsning

Upplåsning/låsning av förardörr

Bild 342 Handtag på förardörren: Fälla upp låsets lock/låscylinder med
nyckel

Förardörren kan nödupplåsas/nödlåsas med nyckeln i låscylindern.

› Dra i dörrhandtaget och håll den i detta läge.
› För in nyckeln i urtaget på lockets undersida och fäll upp locket i pilriktningen

» bild 342.
› Släpp dörrhandtaget.
› På fordon med vänsterstyrning ska du sticka in nyckeln med utfällbart nyck-

elblad med knapparna uppåt » bild 342 i låscylindern och låsa upp resp. låsa
fordonet.

› På fordon med högerstyrning ska du sticka in nyckeln med utfällbart nyckel-
blad med knapparna nedåt i låscylindern och låsa upp resp. låsa fordonet.

› Dra i dörrhandtaget och håll den i detta läge.
› Sätt tillbaka locket.

VIKTIGT
Var försiktig så att det inte uppstår lackskador vid nödupplåsning och nödlås-
ning.
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Låsning av dörr utan låscylinder

Bild 343 Dörr vänster / dörr höger

› Öppna motsvarande dörr.
› På fordon med kåpan A  ska denna tas bort » bild 343.
› För in nyckeln i spåret och vrid i pilriktningen (återfjädrande läge).
› Sätt tillbaka kåpan A .

Dörren låses när man stänger den.

Låsa upp bagagelucka

Bild 344 Lås upp luckan: variant 1/variant 2

Bagageluckan kan låsas upp manuellt från insidan.

› För in en skruvmejsel eller liknande verktyg ända in i fördjupningen resp. öpp-
ningen i luckans beklädnad » bild 344.

› Lås upp luckan genom att vrida i pilens riktning.

Nödupplåsning av växelväljare

Bild 345 Lossa locket/låsa upp växelväljare

› Dra åt handbromsen ordentligt.
› Öppna förvaringsfacket i mittkonsolen fram.
› Fatta locket A  där pilarna visar och lyft försiktigt upp det framåt i pilens rikt-

ning 1  och sedan bakåt » bild 345.
› Tryck på den gula plastdelen i pilens riktning 2 , tryck samtidigt på låsknap-

pen i växelväljarhandtaget och flytta väljaren till läget N.

Om växelväljaren åter ställs i läge P, spärras den på nytt.

Byte av torkarblad

 Inledning

VARNING
Av säkerhetsskäl ska torkarbladen bytas ut en till två gånger per år.
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Byte av torkarblad för vindrutan

Bild 346 
Ställa in serviceläget för torka-
rarmarna

Bild 347 Byta torkarblad för vindrutan

 Läs och beakta först  på sidan 291.

Innan du byter torkarblad ska du stänga motorhuven och föra vindrutetorka-
rarmarna till serviceläget.

Ställa in serviceläget
› Slå till tändningen och slå från den igen.
› Tryck spaken i pilriktningen inom 10 sekunder » bild 346 och håll kvar i ca 2

sekunder.

Demontera torkarblad
› Lyft torkararmen från rutan i pilens riktning 1  » bild 347.
› Vippa torkarbladet tills det tar emot i samma riktning.
› Håll fast torkararmen och tryck spärren A  i pilens riktning 2 .
› Ta av torkarbladet i pilens riktning 3 .

Montera torkarblad
› Skjut torkarbladet i motsatt riktning till pilen 3  tills det hakar fast. Kontrolle-

ra att torkarbladet sitter fast ordentligt.
› Fäll tillbaka torkararmen mot rutan.
› Slå på tändningen och tryck manöverspaken i pilens riktning » bild 346.

Torkararmarna går tillbaka till utgångsläget.

Byte av torkarblad för bakrutan

Bild 348 Byta torkarblad för bakrutan

 Läs och beakta först  på sidan 291.

Demontera torkarblad
› Lyft torkararmen från rutan i pilens riktning 1  » bild 348.
› Vippa torkarbladet tills det tar emot i samma riktning.
› Håll fast torkararmen och tryck spärren A  i pilens riktning 2 .
› Ta av torkarbladet i pilens riktning 3 .

Montera torkarblad
› Skjut torkarbladet i motsatt riktning till pilen 3  tills det hakar fast. Kontrolle-

ra att torkarbladet sitter fast ordentligt.
› Fäll tillbaka torkararmen mot rutan.
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Säkringar och glödlampor

Säkringar

 Inledning

Bild 349 
Bränd säkring

De enskilda strömkretsarna är säkrade med smältsäkringar. En brunnen säkring
känns igen på den söndersmälta metalltråden » bild 349 /.

VARNING
Läs och beakta varningsanvisningarna innan du utför arbeten i motorrum-
met » sidan 268.

VIKTIGT
■ Byt ut den trasiga säkringen mot en ny säkring med samma amperetal.
■ Om en ny säkring bränns igen en kort tid efter att den bytts ut, ska du kon-
takta en fackverkstad.
■ Säkringar får "ej repareras" eller bytas ut mot starkare säkringar - brandfara
och risk för skador på andra elsystem.
■ Vi rekommenderar användning av ersättningssäkringar ur sortimentet av
ŠKODA originaltillbehör. Vissa icke-originalsäkringar uppfyller inte kraven för
riskfri avsäkring av förbrukare.

Observera
Flera förbrukare kan höra till samma säkring. En förbrukare kan ha flera säk-
ringar.

Säkringar i instrumentbrädan - vänsterstyrda fordon

Bild 350 
Förvaringsfack på förarsidan

 Läs och beakta först  och  på sidan 293.

Säkringslådan befinner sig bakom förvaringsfacket på förarsidan.

Byta säkring
› Dra ut tändningsnyckeln och slå från belysningen och alla elektriska ström-

förbrukare.
› Öppna förvaringsfacket på förarsidan.
› Fatta förvaringsfacket i området A  och fäll upp det genom att dra i pilens

riktning 1  (högre kraft krävs för att fälla upp facket) » bild 350.
› Lossa plastklämmorna under locket till säkringslådan i motorrummet

» bild 353 på sidan 295.
› Ta ut den defekta säkringen med klämman och sätt i en ny säkring.
› Förvara klämmorna på den ursprungliga platsen.
› Stäng facket genom att trycka i pilriktningen 2  tills locket klickar fast.
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Säkringar i instrumentbrädan - högerstyrda fordon

Bild 351 Förvaringsfack på frampassagerarsidan

 Läs och beakta först  och  på sidan 293.

Säkringslådan befinner sig bakom förvaringsfacket på frampassagerarsidan.

Fälla upp förvaringsfacket och byta säkring
› Dra ut tändningsnyckeln och slå från belysningen och alla elektriska ström-

förbrukare.
› Stick in en skruvmejsel under sidoskyddet » bild 351.
› Lås upp locket i pilens riktning 1  .
› Skjut ut locket i pilens riktning 2 .
› Öppna förvaringsfacket.
› Stick in en skruvmejsel från sidan i instrumentpanelen i pilens riktning 3 .
› Lås upp bromsstången A  till förvaringsfacket i pilens riktning 4  med hjälp

av skruvmejseln.
› Ta bort förvaringsfacket i pilens riktning 5 .
› Lossa plastklämmorna under locket till säkringslådan i motorrummet

» bild 353 på sidan 295.
› Ta ut den defekta säkringen med klämman och sätt i en ny säkring.
› Förvara klämmorna på den ursprungliga platsen.

Fälla tillbaka förvaringsfacket
› Dra in stoppbuffertarna B  i förvaringsfacket bakom hållarna C  » bild 351.
› Skjut in förvaringsfacket i pilens riktning 5 .
› Sätt i bromsstången och lås i motsatt riktning till pilen 4  med skruvmejseln.
› Skruva ur bogseröglan i motsatt riktning till pilen 2 .
› Tryck sidoskyddet i motsatt riktning till pilen 1 .
› Stäng förvaringsfacket.

Säkringsbeläggning i instrumentbrädan

Bild 352 
Säkringar

 Läs och beakta först  och  på sidan 293.

Nr Förbrukare

1 Ej belagd

2 Ej belagd

3 Ej belagd

4 Rattvärme

5 Databuss

6 Sensor till larmsystem

7
Klimatanläggning, värmesystem, fjärrmottagare för parkeringsvär-
me, automatlåda, relä för bakruteuppvärmning, tändningslås (for-
don med automatlåda)

8
Ljusomkopplare, regnsensor, diagnosanslutning, punktbelysning,
styrenhet för huvudstrålkastare

9 Fyrhjulsdrift

10 Infotainmentdisplay

11 Ljus - vänster

12 Infotainment

13 Bältessträckare - förarsida 
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Nr Förbrukare

14 Fläkt för klimatanläggning, värmesystem

15 Elektriskt rattlås

16 Phonebox, trådlös telefonladdning

17 Kombiinstrument, nödsamtal

18 Backkamera

19 System KESSY

20 Manöverspak under ratten

21 Adaptiva stötdämpare

22 Släpvagnskoppling

23 Panoramasollucka

24 Ljus - höger

25
Centrallås - framdörr vänster, fönsterhiss - vänster, ytterspegel
vänster- uppvärmning, hopfällningsfunktion, inställning av spegely-
tan

26 Uppvärmningsbara framstolar

27 Kupébelysning

28 Släpvagnskoppling

29 SCR (AdBlue®)

30 Uppvärmningsbara bakstolar

31 Ej belagd

32 Parkeringshjälp, parkeringsassistent

33 Airbag, omkopplare för varningsblinkers

34
ASR, ESC, däcktrycksövervakning, klimatanläggning, bakljusom-
kopplare, spegel med automatisk avbländning, START-STOPP, upp-
värmningsbara framstolar, sportsoundgenerator

35
Ljusräckviddsreglering, diagnosuttag, sensor (kamera) bakom vind-
rutan, radarsvarnare

36 Strålkastare höger

37 Strålkastare vänster

38 Släpvagnskoppling

39
Centrallås - framdörr höger, fönsterhiss - höger, ytterspegel höger
- uppvärmning, hopfällningsfunktion, inställning av spegelytan

Nr Förbrukare

40 12 V-uttag

41 Bältessträckare - frampassagerarsida

42
Centrallås - bakdörrar, strålkastarspolarsystem, vindrutespolarsys-
tem

43 Musikförstärkare

44 Släpvagnskoppling

45 Elmanövrerade stolar

46 230 V-uttag

47 Bakrutetorkare

48 Döda-vinkel-assistent

49 Motorstart, kopplingspedalkontakt

50 Öppning av bagagelucka

51 SCR (AdBlue®)

52 USB-uttag

53 Bakruteuppvärmning

Säkringar i motorrummet

Bild 353 Lock till säkringslådan: Ta av locket/plastklämma för säkringar

 Läs och beakta först  och  på sidan 293.

Byta säkring
› Dra ut tändningsnyckeln och slå från belysningen och alla elektriska ström-

förbrukare. 
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› Tryck ihop låsknapparna på locket samtidigt i pilens riktning 1  och ta av
locket i pilens riktning 2  » bild 353.

› Lossa plastklämmorna under locket till säkringslådan » bild 353.
› Ta ut den defekta säkringen med klämman och sätt i en ny säkring.
› Förvara klämmorna på den ursprungliga platsen.
› Sätt fast locket, tryck in låsknapparna på locket och spärra.

VIKTIGT
Locket till säkringslådan i motorrummet måste alltid sättas fast ordentligt, an-
nars kan vatten tränga in i säkringslådan - fara för fordonsskador!

Säkringsbeläggning i motorrummet

Bild 354 
Säkringar

 Läs och beakta först  och  på sidan 293.

Nr Förbrukare

1 ESC, ABS, handbroms

2 ESC, ABS

3 Motorstyrningssystem

4

Kylfläkt, oljetemperaturgivare, luftmängdmätare, ventil för bräns-
letrycksreglering, elektrisk tillsatsvärmare, oljetrycksventil, avgaså-
terföringsventil, förglödningssystem, SCR (AdBlue®), motorkompo-
nenter

5
Tändning, spole för CNG-relä, insprutningsventiler, ventil för bräns-
ledosering, motorkomponenter

6 Bromssensor

Nr Förbrukare

7
Kylvätskepump, kylargrill, oljetrycksventil, växellådsoljeventil, upp-
värmning av vevhusventilation, motorkomponenter

8 Lambdasond

9 Tändning, avgasspjäll, motorkomponenter

10 Bränslepump, tändning

11 Elektrisk tillsatsvärme

12 Elektrisk tillsatsvärme

13 Framruteuppvärmning - vänster

14 Vindruteuppvärmning - höger

15 Signalhorn

16 Tändning, bränslepump, CNG-relä

17 ABS, ESC, motorstyrningssystem, relä för vindruteuppvärmning

18 Databuss, batteridatamodul

19 Vindrutetorkare

20 Stöldskyddsanordning

21 Automatisk växellåda

22 Motorstyrningssystem

23 Startmotor

24 Elektrisk tillsatsvärme

31 Undertryckspump för bromssystem

32 Ej belagd

33 Oljepump för automatisk växellåda

34 Framaxeldifferentialspärr

35 Ej belagd

36 Ej belagd

37 Parkeringsvärmare

38 Används ej
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Glödlampor

 Inledning

I denna bruksanvisning beskrivs endast lampbyten där man själv kan byta glöd-
lamporna och som kan göras utan komplikationer. Byte av andra glödlampor
eller av LED-lampor ska utföras av en fackverkstad.

Vid tveksamheter rekommenderar vi att du låter en fackverkstad eller annan
fackkunnig personal byta ut glödlampor.

▶ Före glödlampsbyte, stäng av tändningen och belysningen.
▶ Trasiga glödlampor får endast bytas ut mot glödlampor av samma utförande.

Beteckningen står på lampsockeln resp. på glaskolven.

Vi rekommenderar att strålkastarinställningen kontrolleras hos en fackverk-
stad efter byte av glödlampa för halv- eller helljus och för dimstrålkastarna.

VARNING
■ Läs och beakta varningsanvisningarna innan du utför arbeten i motorrum-
met » sidan 268.
■ Om vägen framför fordonet inte är tillräckligt upplyst eller om fordonet
inte syns av andra trafikanter eller endast syns med svårighet, uppstår risk
för olyckor.
■ H7- och H8-glödlampor står under tryck och kan gå sönder vid ett lamp-
byte – risk för skador! Därför rekommenderar vi att man bär handskar och
skyddsglasögon vid byte av sådana lampor.

VIKTIGT
■ Ta inte i glödlampans glaskolv med bara fingrar – även minsta smuts minskar
glödlampans livslängd. Använd en ren trasa, servett eller liknande.
■ Glödlampans skyddskåpa ska alltid vara korrekt isatt i strålkastaren, annars
kan vatten eller smuts tränga in i strålkastaren - risk för skador på strålkasta-
ren.

Observera
Vi rekommenderar att man alltid medför en låda med reservlampor i bilen.

Glödlampornas arrangemang i halogenhuvudstrålkastare

Bild 355 
Vänster huvudstrålkastare

 Läs och beakta först  och  på sidan 297.

Glödlampornas arrangemang » bild 355
Halvljus
Helljus

Byta glödlampan för halvljuset

Bild 356 Byta glödlampan för halvljuset

 Läs och beakta först  och  på sidan 297.

› Vrid skyddskåpan A  » bild 355 på sidan 297 i pilens riktning.
› Lossa kontakten med glödlampan i pilens riktning 1  » bild 356.
› Ta ut kontakten med glödlampan i pilens riktning 2 .
› Dra ut kontakten.
› Sätt fast kontakten på den nya glödlampan så att fästklacken A  på den nya

glödlampan pekar uppåt. 

A

B
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› Sätt in kontakten med glödlampan i strålkastaren mot pilens riktning 2  tills
den hakar fast ordentligt.

› Sätt i skyddskåpan A  » bild 355 på sidan 297 och vrid mot pilens riktning.

Byta glödlampan till helljuset

Bild 357 Byta glödlampan till helljuset

 Läs och beakta först  och  på sidan 297.

› Vrid skyddskåpan B  » bild 355 på sidan 297 i pilens riktning.
› Lossa kontakten i pilens riktning 1  » bild 357.
› Ta ut kontakten med glödlampan i pilens riktning 2 .
› Dra ut kontakten.
› Sätt fast kontakten på den nya glödlampan så att fästklacken A  på den nya

glödlampan pekar nedåt.
› Sätt in kontakten med glödlampan i strålkastaren mot pilens riktning 2  tills

den hakar fast ordentligt.
› Sätt i skyddskåpan B  » bild 355 på sidan 297 och vrid mot pilens riktning.

Byte av glödlampa för dimstrålkastare - variant 1

Bild 358 Demontering av dimstrålkastare/byte av glödlampa - variant 1

 Läs och beakta först  och  på sidan 297.

Demontera skyddsgaller och strålkastare
› För in bygeln för avtagning av hjulsidorna i öppningen A  » bild 358.
› Dra kroken i pilens riktning 1  och ta av skyddsgallret i pilriktningen 2 .
› Lossa skruvarna B  med skruvmejseln från verktygssatsen.
› Skjut försiktigt strålkastarna i pilens riktning 3  och avlägsna dem i pilens

riktning 4 .

Byta glödlampa
› Tryck in spärren på kontakten i pilens riktning 5 .
› Dra ut kontakten i pilens riktning 6 .
› Vrid sockeln med glödlampan så långt det går i pilriktningen 7 .
› Ta ut sockeln med glödlampan i pilens riktning 8 .
› Sätt i en ny sockel med glödlampan i strålkastaren och vrid den så långt det

går mot pilens riktning 7 .
› Sätt fast kontakten. 
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Montera strålkastare och skyddsgaller
› För in dimstrålkastaren i motsatt riktning till pilen 4  » bild 358, förskjut i pil-

riktningen 3  och skruva fast.
› Sätt i skyddsgallret och tryck fast det försiktigt tills det hakar fast.

Byte av glödlampa för dimstrålkastare - variant 2

Bild 359 Demontering av dimstrålkastare/byte av glödlampa - variant 2

 Läs och beakta först  och  på sidan 297.

Demontera lock och strålkastare
› För in bygeln för avtagning av hjulsidorna i öppningen A  » bild 359.
› Ta av locket genom att dra kroken i pilens riktning 1 .
› Lossa skruvarna B  med skruvmejseln från verktygssatsen.
› Lyft upp strålkastaren i pilens riktning 2  och ta ut den försiktigt i pilens rikt-

ning 3 .

Byta glödlampa
› Tryck in spärren på kontakten i pilens riktning 4 .
› Dra ut kontakten i pilens riktning 5 .
› Vrid sockeln med glödlampan så långt det går i pilriktningen 6 .

› Ta ut sockeln med glödlampan i pilens riktning 7 .
› Sätt i en ny sockel med glödlampan i strålkastaren och vrid den så långt det

går mot pilens riktning 6 .
› Sätt fast kontakten.

Montera strålkastare och lock
› För in dimstrålkastaren i motsatt riktning till pilen 3  » bild 359 och skruva

fast den.
› Sätt i locket och tryck fast det försiktigt tills det hakar fast.

Demontera/montera bakljus

Bild 360 Demontera lampan 
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Bild 361 Varianter för uttagning av kontakten

 Läs och beakta först  och  på sidan 297.

Demontering
› Öppna bagageluckan.
› För in bygeln för avtagning av hjulsidorna i öppningen A 1) » bild 360.
› Ta av locket genom att dra kroken i pilens riktning 1 .
› Lossa skruvarna B  med nyckeln från verktygssatsen.
› Ta tag i lampan och dra försiktigt ut den i pilens riktning 2 .
› Dra ut kontakten C .

Dra ur kontakten
Kontakttypen varierar beroende på fordonets utförande » bild 361.

› För kontakter med låsflikar i sidorna ska du trycka dessa i pilriktningen A
resp. B  och försiktigt dra ur kontakten.

› För kontakter med utdragbar låsflik C  ska du dra denna i pilriktningen 1 ,
trycka låsklacken i pilriktningen 2  och försiktigt dra ut kontakten.

Montering
› Sätt i kontakten i lampan och spärra den ordentligt.
› För kontakter med utdragbar låsflik ska du säkra denna mot pilriktningen 1

» bild 361.
› Sätt i lampan med tapparna D  i fästena E  i karossen » bild 360.
› Tryck försiktigt in lampan » .
› Skruva fast lampan och sätt fast locket. Locket måste låsa ordentligt.
› Stäng bagageluckan.

VIKTIGT
■ När du monterar tillbaka lampan ska du se till att kabelknippet inte kläms
mellan karossen och lampan - risk för skada på elinstallationen och vattenin-
trängning.
■ Om du är osäker på om kabelknippet har klämts eller inte rekommenderar vi
att du låter kontrollera anslutningen av lampan hos en fackverkstad.
■ Vid demontering/installation av bakljusen ska du se till att billacken och bak-
ljusen inte skadas.

Byta glödlampor i bakljuset - variant 1

Bild 362 Lampans yttre del/hållare med glödlampor

 Läs och beakta först  och  på sidan 297.

› Skruva loss lamphållaren » bild 362 med skruvmejseln från verktygssatsen
och ta ut lamphållaren från lampan.

› Vrid respektive glödlampa så långt det går moturs och ta ut den ur hållaren.
› Sätt i en ny glödlampa i hållaren och vrid så långt det går medurs.
› Sätt i lamphållaren i lampan och skruva fast.

1) Placeringen av öppningen kan variera beroende på bilens utrustning.
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Byta glödlampor i bakljuset - variant 2

Bild 363 Lampans yttre del/ta ut sockel med glödlampa

 Läs och beakta först  och  på sidan 297.

› Vrid sockeln med glödlampan A  i pilens riktning 1  » bild 363.
› Ta ut sockeln med glödlampan ur lamphuset i pilens riktning 2 .
› Vrid den trasiga glödlampan i sockeln moturs och ta ur den.
› Sätt i en ny glödlampa i sockeln och vrid medurs så långt det går.
› Sätt tillbaka sockeln med glödlampan i lamphuset och vrid så långt det går i

motsatt riktning till pilen 1 .
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Tekniska data

Tekniska data

Grundläggande fordonsuppgifter

 Inledning

Uppgifterna i den tekniska fordonsdokumentationen har alltid företräde före
uppgifterna i denna bruksanvisning.

De angivna prestandavärdena är angivna utan effektförbrukande utrustning
(t.ex. klimatanläggning).

De angivna värdena har beräknats enligt regler och villkor som genom lagstift-
ning eller tekniska standarder har fastställts för beräkning av driftsdata och
tekniska data för motorfordon.

De angivna värdena gäller för grundmodellen utan extrautrustning.

Fordonsdata

Bild 364 
Typskylt

Typskylt
Typskylten » bild 364 är placerad på den nedre delen av B-stolpen på höger
fordonssida.

Typskylten innehåller följande uppgifter:
Fordonstillverkare
Fordonets identifieringsnummer (VIN)
Maximalt tillåten totalvikt
Maximalt tillåten ekipagevikt (fordon och släp)

1

2

3

4

Maximalt tillåten axellast fram
Maximalt tillåten axellast bak

Fordonets identifieringsnummer (VIN)
Fordonets chassinummer (VIN) är inpräglat i motorrummet på höger fjäderben.
Detta nummer finns också på en skylt i nedre vänstra hörnet under framrutan
(tillsammans med en VIN-streckkod) samt på typskylten.

VIN-numret kan även ställas in i infotainmentsystemet i menyn  /  →  →
Service.

Motornummer
Motornumret är instämplat i motorblocket.

Kompletterande information (gäller för Ryssland)
Det fullständiga typgodkännandenumret för fordonet står i fordonshandlingar-
na, fält 17.

Maximalt tillåten ekipagevikt
Den angivna högsta tillåtna ekipagevikten gäller endast upp till en höjd på 1
000 m över havet.

Med tilltagande höjd sjunker motorprestandan och därmed även backtag-
ningsförmågan. För varje ytterligare - även påbörjade - höjd på 1 000 m måste
därför den maximalt tillåtna ekipagevikten minskas med 10 %.

Ekipagevikten består av de faktiska vikterna av det lastade fordonet och det
lastade släpet.

VARNING
De angivna värdena för tillåtna maxvikter får inte överskridas - olycks- och
skaderisk!

Tjänstevikt

Uppgiften är endast ett orienteringsvärde och motsvarar lägsta möjliga tjäns-
tevikt utan ytterligare viktökande utrustning (t.ex. reservhjul). I denna ingår
även 75 kg förarvikt, vikten för drivvätskor och verktygssats samt en bränsle-
tank som är fylld till minst 90 %. 

5

6
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Tjänstevikt - Octavia

Motor Växellåda Tjänstevikt (i kg)

1,0 l/85 kW TSI
MG -a)

DSG 1268

1,4 l/110 kW TSI
MG 1265

DSG 1289

1,5 l/110 kW TSI
MG -a)

DSG -a)

1,6 l/81 kW MPI
MG 1223

AG 1263

1,8 l/132 kW TSI
DSG (EU5) 1343

DSG (EU6) 1345

2,0 l/140 kW TSI DSG 4x4 1473

1,6 l/85 kW TDI CR MG 1348

2,0 l/105 kW TDI CR
MG 1335

DSG 1355

2,0 l/110 kW TDI CR
MG 1373

DSG 1395

2,0 l/135 kW TDI CR DSG 4x4 1517
a) Värdena var inte tillgängliga när bruksanvisningen trycktes.

Tjänstevikt - Octavia RS

Motor Växellåda Tjänstevikt (i kg)

2,0 l/180 kW TSI DSG 1472/1478a)

2,0 l/135 kW TDI CR DSG 4x4 1561
a) Gäller för fordon med avgasnorm EU6DG.

Tjänstevikt - Octavia Combi

Motor Växellåda Tjänstevikt (i kg)

1,0 l/85 kW TSI
MG 1268

DSG 1290

1,4 l/110 kW TSI
MG 1287

DSG 1311

Motor Växellåda Tjänstevikt (i kg)

1,5 l/96 kW TSI G-TEC DSG 1389/1528a)

1,5 l/110 kW TSI
MG 1302

DSG 1317

1,6 l/81 kW MPI
MG 1245

AG 1285

1,8 l/132 kW TSI
DSG (EU5) 1365

DSG (EU6) 1367

2,0 l/140 kW TSI DSG 4x4 1495

1,6 l/85 kW TDI CR MG 1370

2,0 l/105 kW TDI CR
MG 1357

DSG 1377

2,0 l/110 kW TDI CR
MG 1395

DSG 1417

2,0 l/135 kW TDI CR DSG 4x4 1539
a) Gäller fordon utan kopplingsanordning.

Tjänstevikt - Octavia Combi RS

Motor Växellåda Tjänstevikt (i kg)

2,0 l/180 kW TSI DSG 1494/1500a)

2,0 l/135 kW TDI CR DSG 4x4 1583
a) Gäller för fordon med avgasnorm EU6DG.

Tjänstevikt - Octavia Combi Scout

Motor Växellåda Tjänstevikt (i kg)

2,0 l/140 kW TSI DSG 4x4 1566

2,0 l/135 kW TDI CR DSG 4x4 1608

Nyttolast

Genom skillnaden mellan maximalt tillåten totalvikt och tjänstevikten är det
möjligt att beräkna en ungefärlig maximal nyttolast. 
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Nyttolasten består av följande vikter:
▶ Medpassagerarnas vikt.
▶ Den totala vikten på allt bagage och annan last.
▶ Vikten på taklasten inkl. takräcke.
▶ Vikten på utrustning som inte tas med i beräkningen av tjänstevikten.
▶ Maximal stödlast vid körning med släpvagn » sidan 248.

Mätning av bränsleförbrukning och CO2-utsläpp enligt ECE-
föreskrifter och EU-direktiv

Uppgifter om bränsleförbrukning och CO2-utsläpp var inte tillgängliga vid ti-
den då denna dokumentation offentliggjordes.

Gällande uppgifter för din bil hittar du i den tekniska fordonsdokumentationen
(t.ex. i bilens registreringsdokumentation, COC-dokument) eller kan fås från
din ŠKODA-partner.

Observera
■ Utsläpps- och bränsleförbrukningsvärden har beräknats enligt regler och vill-
kor som genom lagstiftning eller tekniska standarder har fastställts för beräk-
ning av driftsdata och tekniska data för motorfordon.
■ Beroende på utrustningsnivå, körsätt, trafiksituation, vädrets inverkan och
fordonets tillstånd kan förbrukningsvärdet vid användning av fordonet i prakti-
ken avvika från de angivna värdena.
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Mått – Octavia

Bild 365 Fordonsmått

Fordonsuppgifterna i den tekniska fordonsdokumentationen har alltid företräde före uppgifterna i denna bruksanvisning.
Värdena nedan gäller för grundmodellen utan extrautrustning.

Fordonsmått vid tjänstevikt utan förare (i mm)

» bild 365 Uppgifter Octavia Octavia 4x4 Octavia RS

A Höjd 1461 1459 1448/1464a)

B Spårvidd fram » sidan 307
C Bredd 1814 1814 1814
D Spårvidd bak » sidan 307
E Bredd inklusive ytterspeglar 2017 2017 2017

F Markfrigång
Grundmått 141 138 142

Fordon med 2,0 l/180 kW TSI- och 2,0 l/135 kW TDI-motor - - 127

G Hjulbas
Grundmått 2686 2680 2680

Fordon med 1,8 l/132 kW TSI-motor 2680 - -
H Längd 4670 4670 4689

a) Gäller endast för vissa länder.
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Mått – Octavia Combi

Bild 366 Fordonsmått

Fordonsuppgifterna i den tekniska fordonsdokumentationen har alltid företräde före uppgifterna i denna bruksanvisning.
Värdena nedan gäller för grundmodellen utan extrautrustning.

Fordonsmått vid tjänstevikt utan förare (i mm)

» bild 366 Uppgifter Octavia Combi Octavia Combi
4x4

Octavia Combi
RS

Octavia Combi
Scout

A Höjd 1465 1463 1452/1467a) 1531
B Spårvidd fram » sidan 307
C Bredd 1814 1814 1814 1814
D Spårvidd bak » sidan 307
E Bredd inklusive ytterspeglar 2017 2017 2017 2017

F Markfrigång

Grundmått 141 139 142 171

G-TEC-fordon 142 - - -

Fordon med 2,0 l/180 kW TSI- och 2,0 l/135 kW
TDI-motor

- - 127 -

G Hjulbas

Grundmått 2686 2680 2680 2680

G-TEC-fordon 2688 - - -

Fordon med 1,8 l/132 kW TSI-motor 2680    
H Längd 4667 4667 4689 4687

a) Gäller endast för vissa länder.
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Spårvidd fram/bak

Motor Spårvidd fram Spårvidd bak

1,0 l/85 kW TSI 1549 1540

1,4 l/110 kW TSI 1543 1534

1,5 l/96 kW TSI G-TEC 1539 1530

1,5 l/110 kW TSI 1543 1534

1,6 l/81 kW MPI 1549 1540

1,8 l/132 kW TSI 1543 1542

2,0 l/140 kW TSI 1543a)/1538b) 1542a)/1539b)

2,0 l/180 kW TSI 1535 1544

1,6 l/85 kW TDI CR 1549 1540/1548a)

2,0 l/105 kW TDI CR 1543 1534

2,0 l/110 kW TDI CR 1543/1538b) 1534/1539b)/1542a)

2,0 l/135 kW TDI CR 1543a)/1535c)/1538b) 1542a)/1544c)/1539b)

a) Gäller för Octavia 4x4/Octavia Combi 4x4.
b) Gäller för Octavia Scout.
c) Gäller för Octavia RS / Octavia Combi RS.
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Överhängsvinkel

Bild 367 Överhängsvinkel: Octavia/Octavia Combi

Vinkel » bild 367
Överhängsvinkel fram
Överhängsvinkel bak

Värdena för överhängsvinkeln anger den maximala lutningen på en sluttning,
upp till vilken fordonet kan köra med låg hastighet utan att slå i med stötfång-
aren eller underredet. De angivna värdena motsvarar högsta möjliga axellast
fram resp. bak.

A

B

Överhängsvinkel (°) - Octavia

» bild 367
Octavia Octavia 4x4 Octavia RS

A B A B A B

Basvärde 14,0 12,1 14,2 12,4 12,9/14,1a) 12,8/12,9a)

Fordon med 1,8 l/132 kW TSI-motor 14,1 12,5 - - - -
a) Gäller endast för vissa länder.

Överhängsvinkel (°) - Octavia Combi

» bild 367
Octavia Combi Octavia Combi 4x4 Octavia Combi RS Octavia Combi Scout
A B A B A B A B

Basvärde 14,0 12,4 14,2 12,3 12,8/14,0a) 12,5/12,7a) 16,6 14,5

G-TEC-fordon 14,0 13,4 - - - - - -
a) Gäller endast för vissa länder.
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Fordonsspecifika uppgifter beroende på motortyp

 Inledning

De angivna värdena har beräknats enligt regler och villkor som genom lagstiftning eller tekniska standarder har fastställts för beräkning av driftsdata och teknis-
ka data för motorfordon.
Avgasnormen hittar du i den tekniska fordonsdokumentationen och i försäkran om överensstämmelse (i det s.k. COC-dokumentet). Försäkran om överensstäm-
melse (det s.k. COC-dokumentet) kan fås från en ŠKODA-partner (gäller endast för vissa länder och vissa modellvarianter).

1,0 l/85 kW TSI-motor

Effekt (kW vid v/min) 85/5000-5500

Max. vridmoment (Nm vid v/min) 200/2000-3500

Antal cylindrar/slagvolym (cm3) 3/999

Karosseri Octavia Octavia Combi
Växellåda MG DSG MG DSG
Topphastighet (km/h)
med ilagd angiven växel

-a) 205
(6)

-a) 198
(6)

Acceleration 0-100 km/h (s) -a) 10,1 -a) 10,3
a) Värdena var inte tillgängliga när bruksanvisningen trycktes.

1,4 l/110 kW TSI-motor

Effekt (kW vid v/min) 110/5000-6000

Max. vridmoment (Nm vid v/min) 250/1500-3500

Antal cylindrar/slagvolym (cm3) 4/1395

Karosseri Octavia Octavia Combi
Växellåda MG DSG MG DSG
Topphastighet (km/h)
med ilagd angiven växel

222
(6)

223
(6)

215
(5)

214
(6)

Acceleration 0-100 km/h (s) 8,2 8,2 8,3 8,3
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1,5 l/96 kW TSI G-TEC-motor

Effekt (kW vid v/min) 96/5000-6000

Max. vridmoment (Nm vid v/min) 200/1400-4000

Antal cylindrar/slagvolym (cm3) 4/1498

Karosseri Octavia Combi
Växellåda DSG
Topphastighet (km/h)
med ilagd angiven växel

202
(6)

Acceleration 0-100 km/h (s) 10,1

1,5 l/110 kW TSI-motor

Värdena var inte tillgängliga när bruksanvisningen trycktes.

1,6 l/81 kW MPI-motor

Effekt (kW vid v/min) 81/5800

Max. vridmoment (Nm vid v/min) 155/3800-4000

Antal cylindrar/slagvolym (cm3) 4/1598

Karosseri Octavia Octavia Combi
Växellåda MG AG MG AG
Topphastighet (km/h)
med ilagd angiven växel

195
(5)

195
(5)

189
(5)

188
(5)

Acceleration 0-100 km/h (s) 10,7 12,0 10,9 12,2
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1,8 l/132 kW TSI-motor

Effekt (kW vid v/min) 132/5100-6200

Max. vridmoment (Nm vid v/min) 250/1250-5000

Antal cylindrar/slagvolym (cm3) 4/1798

Karosseri Octavia Octavia Combi
Växellåda DSG DSG
Topphastighet (km/h)
med ilagd angiven växel

233
(7)

226
(6)

Acceleration 0-100 km/h (s) 7,7 7,7

2,0 l/140 kW TSI-motor

Effekt (kW vid v/min) 140/4200-6000

Max. vridmoment (Nm vid v/min) 320/1500-4100

Antal cylindrar/slagvolym (cm3) 4/1984

Karosseri Octavia Octavia Combi
Växellåda DSG 4x4 DSG 4x4
Topphastighet (km/h)
med ilagd angiven växel

232
(6)

226/218a)

(6)

Acceleration 0-100 km/h (s) 6,7 6,8/7,2a)

a) Gäller för Octavia Combi Scout.

2,0 l/180 kW TSI-motor

Effekt (kW vid v/min) 180/5000-6700 (180/5000-6200)a)

Max. vridmoment (Nm vid v/min) 370/1600-4300

Antal cylindrar/slagvolym (cm3) 4/1984

Karosseri Octavia RS Octavia Combi RS
Växellåda DSG DSG
Topphastighet (km/h)
med ilagd angiven växel

250
(6)

-b)

Acceleration 0-100 km/h (s) 6,6 6,7
a) Gäller för fordon med avgasnorm EU6DG.
b) Värdena var inte tillgängliga när bruksanvisningen trycktes.
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1,6 l/85 kW TDI CR-motor

Effekt (kW vid v/min) 85/3250-4000

Max. vridmoment (Nm vid v/min) 250/1750-3200

Antal cylindrar/slagvolym (cm3) 4/1598

Karosseri Octavia Octavia Combi
Växellåda MG MG
Topphastighet (km/h)
med ilagd angiven växel

203
(5)

198
(5)

Acceleration 0-100 km/h (s) 10,2 10,4

2,0 l/105 kW TDI CR-motor

Effekt (kW vid v/min) 105/3500-4000

Max. vridmoment (Nm vid v/min) 320/1750-3000

Antal cylindrar/slagvolym (cm3) 4/1968

Karosseri Octavia Octavia Combi
Växellåda MG DSG MG DSG
Topphastighet (km/h)
med ilagd angiven växel

219
(6)

213
(6)

212
(6)

207
(6)

Acceleration 0-100 km/h (s) 8,7 9,2 8,8 9,3

2,0 l/110 kW TDI CR-motor

Effekt (kW vid v/min) 110/3500-4000

Max. vridmoment (Nm vid v/min) 340/1750-3000

Antal cylindrar/slagvolym (cm3) 4/1968

Karosseri Octavia Octavia Combi
Växellåda MG DSG MG DSG
Topphastighet (km/h)
med ilagd angiven växel

223
(6)

221
(7)

216
(6)

213
(7)

Acceleration 0-100 km/h (s) 8,5 8,9 8,6 9,1
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2,0 l/135 kW TDI CR-motor

Effekt (kW vid v/min) 135/3500-4000

Max. vridmoment (Nm vid v/min) 380/1750-3250

Antal cylindrar/slagvolym (cm3) 4/1968

Karosseri Octavia Octavia Combi

Växellåda DSG 4x4 DSG 4x4
RS DSG 4x4 DSG 4x4

RS
DSG 4x4

Scout
Topphastighet (km/h)
med ilagd angiven växel

229
(7)

228
(7)

221
(7)

218
6

215
(6)

Acceleration 0-100 km/h (s) 7,5 7,7 7,6 7,8 7,7
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Alfabetiskt register

A

A2DP/AVRCP 159
ABS 42, 208
ACC 48

Automatisk avståndsreglering 232
Adaptivt chassi (DCC) 48, 239
AdBlue 267

Fylla på 268
Kontrollampa 46
Kontrollera nivån 268

Airbag
Kontrollampa 43

Aktivera
torkare och spolare 81
vindrutetorkare och vindrutespolare 80

Aktivering av onlinetjänsterna 14
Aktiv styrhjälp (DSR) 210
Alfanumeriskt tangentbord 123
Alternativa färdvägar 136
AM 141
Amundsen

Beskrivning av infotainment 120
extern modul 121

Anbringa
domkraften 284

Android Auto 170
Ange mål 178, 179
Ange resmål

via adress 178
Anpassningar och tekniska ändringar 257
Ansluta extern enhet med infotainmentsys-

temets hotspot 168
Ansluta infotainmentsystemet med den exter-

na enhetens hotspot 168
Anslutningstyper för telefonen 158

Anslut telefon
med infotainmentsystemet 157

Ansvarsfriskrivning
Applikationer 119
Externa enheter 119
Mobiltelefoner 119

Anvisningar för användning av hjul 276
Anvisningar om bogsering 287
Använda infotainmentmenyerna 123
Använda infotainmentsystemet

Infotainmentdisplay 122
Användarkonto

Konfigurationsassistent 126
Användarprofil 134, 140
Användning

bilder 151
Röststyrning 127

APN 132, 160
Apple CarPlay 171
Applikationen MyŠKODA App 11
Applikationer

Ansvarsfriskrivning 119
Applikation ŠKODA OneApp 173
Armstöd

bak 87
fram 86

Askkoppar 99
ASR 42, 209
Assistansgaranti 6
Assistanssamtal 161
Assistanssystem 207
Assistenten för backning med släpvagn

Aktivering/avaktivering 227
backning 228

Assistent för backning med släpvagn 227
automatiskt bromsingrepp 228
Funktionssätt 227

Assistent för körning utför 211

Assistent för start i backe 210
Assistent för övervakning av döda vinkeln 215

Funktionssätt 217
Körsituationer och varningar 217

Auto-Check-kontroll
Bilstatus 50

Automatiska bältesupprullare 23
Automatisk avståndsreglering 48, 232

Avbryta/återuppta reglering 234
Funktionsfel 236
Funktionssätt 232
inställning/ändring av önskad hastighet 235
Inställningar i infotainment 232
Kontrollampa 41
Körning med släpvagn 236
Omkörning 236
Radarvarnare 207
speciella körsituationer 235
stanna och starta automatiskt 233
Starta reglering 234
Ställa in avstånd 235

Automatisk farthållare
Driftsöversikt 234

Automatisk frånslagning av infotainmentsyste-
met 124

Automatisk förbrukaravstängning 273
Automatisk styrning av färdbelysning 73
Automatisk växellåda 203

Funktionsfel 45
Kick-down 205
Kontrollampa 45
Launch-control 205
Lossa växelväljaren 204
manuell växling på multifunktionsratten 204
Nödupplåsning av växelväljare 291
Start och körning 205
Tiptronic 204
Växelväljare 203
Växelväljarspärr 204
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Avbrott i navigeringen 189
Avgaskontrollssystem 42
Avisning fram- och bakruta 78
Avsluta navigeringen 189
Avståndsvarning 237

B

Backkamera 218
Backspeglar 81
Bagagelucka 64, 65

Automatisk låsning 65
öppna/stänga 64, 65
öppna/stänga beröringsfritt 66

Bagagerum 101
Belysning 101
dubbelsidig bottenplatta 104
Fack med cargo-element 106
fällbara krokar 104
fällbar dubbelkrok 103
Fästelement 102
Förvaring av takräcke 111
Förvaringsfack under bottenplattan 107
Infästning av bottenplatta 104
Infästningsnät 102
Låsa upp bagagelucka 291
låsa upp manuellt 291
Multifunktionväska 108
Nät på bagagerumsskydd 104
Nätskiljevägg 110
se Bagagelucka 64
Skydd 105
upprullbart bagagerumsskydd 105
variabelt lastgolv 108

Bagagerumsskydd 105
upprullbart bagagerumsskydd 105

Bakruta - uppvärmning 78
Baksäte 86
Barn och säkerhet 29

Barnstol 29
Gruppindelning 30
ISOFIX 31, 32
Monteringsplats 31, 32
på frampassagerarstolen 29, 30
TOP TETHER 33

Barnsäkring 63
Bearbetning av färdvägen 189
Bekanta sig med fordonet 2
Belysning

Bagagerum 101
Instegszon 76
Punktbelysning 78

Bensin 264
Bensinstation 179
Bensinstationslogga 136
Beräkning av färdvägen 187
Beskrivning av infotainment

Amundsen 120
Bolero 120
Columbus 119
Swing 121

Bilbatteri
Automatisk förbrukaravstängning 273
byte 275
Kontrollampa 45
Kontrollera statusen 274
ladda 274
Säkerhetsanvisningar 273
Till- och frånkoppling 275
Vinterkörning 274

Bildator
se Multifunktionsdisplay 52

Bilder
användning 151
Filformat 151
Filformat som stöds 151
Förutsättningar och begränsningar 151
Huvudmeny 150

Inställningar 134
källor som stöds 151
Säker borttagning av datakälla 131
Visning 134
Välja bildkälla 150

Bildskärm
se Infotainmentdisplay 121

Bildskärmsvisning 122
Bildvisare 150
Bilstatus

Auto-Check-kontroll 50
Bilvård

Insida 261
Utsida 260, 261

Blinkers 73
Kontrollampa 44

Bluetooth
A2DP/AVRCP 132
Inställningar 139
kopplade externa enheter 132
Namn 132
rSAP 157
slå till/från 132
ställa in 132, 134
Synlighet 132, 139
till/från 139
uppdatera 133
Uppdatering 129, 139

Bluetooth-
profiler 159

Bluetooth-spelare 147
Bluetooth®-uppdatering 157
Bogsera fordonet 287
Bogsering 287
Bogseringsskydd 64
Bogserögla 288, 289
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Bolero
Beskrivning av infotainment 120
extern modul 121

Bottenplatta i bagagerum 104
Bottenplatta i bagagerummet 104
Brandsläckare 280
Bromsa

Bromskraftsförstärkare 200
Bromsvätska 272
Information om bromsning 200

Bromsar
Broms- och stabiliseringssystem 208
Handbroms 201
Inkörning 205
Kontrollampa 41

Bromsassistent (HBA) 210
Bromsbelägg

Kontrollampa 44
nytt 200

Bromskraftsförstärkare 200
Bromspedal (automatisk växellåda)

Kontrollampa 45
Bromssystem 208
Bromsvätska 272

kontroll 272
Specifikation 272

Bränsle 263
Bensin-/dieselmätare 37
Blyfri bensin 264
Diesel 265
Fordonsgas-/bensinmätare 37
Kontrollampa 44
se Bränsle 263
Tanka CNG 265
Tankning 263

Bränslefiltret 48
Bränsleförbrukning 304

Bränslereserv
Bensin/diesel 44

Byta
Motorolja 270
Säkringar 293

Byta batteri
i nyckeln 289

Byte
Batteri 289, 290
Bilbatteri 275
Hjul 281
Torkarblad 292

Byte av
glödlampor 297

Byte av batteri
i fjärrkontrollen för tillsatsvärmen (parkerings-

värmare) 290
Byte av reservdelar 257
Bälten 22
Bältessträckare 24

C

CAR 196
Care Connect 17
Cargo-element 106
CarStick 166
CD 146
Centrallås 59

Problem 63
Centrallåsknapp 61
Cigarettändare 99
Climatronic 112

Automatdrift 114
Luftcirkulation 114
Reglage 113

CNG 266
Etikett 266
Fordonsgasmätare 37

Gasläcka 266
Kontrollampa 45
kontroll av systemet 49
Regelbundna kontroller 266
Tanka 265
vid en trafikolycka 266

Columbus
Beskrivning av infotainment 119
extern modul 121

COMING HOME 75
CORNER 75
Crew Protect Assist 241

D

DAB 141
inställningar 133, 140
Radiotext och bildpresentation 141
Tilläggsinformation 141

DAB-slideshow 141
Dataanslutning

Amundsen 166
CarStick 166
Columbus 166
Internet 166
rSAP 167
SIM-kort 167

Dataroaming 132
Dataöverföring externa enheter 131, 138
Dataöverföring hos externa enheter 126
Dator

se Multifunktionsdisplay 52
Datum 130, 138
DAY LIGHT

se Varselljus 72
DCC 48, 239
Demoläge 137, 188
Destination

Bild med GPS 183
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Diesel 265
Dieselbränsle 265
Digital klocka 50
Digital kombiinstrumentet

display 38
Digital serviceplan 56
Digitalt kombiinstrument 38

Aktivera/avaktivera kartvisning 176
förvalsalternativ 39
Inställning av kartvising 136
Karta 186
manövrera 39

Dimbakljus 75
Kontrollampa 42

Dimstrålkastare 75
Kontrollampa 44

Dimstrålkastare/dimbakljus 75
Display

i kombiinstrumentet 49
Distanzregelung

aktivering 234
Domkraft 281
Dragkrok

Beredskapsläge 249
demontering, steg 1 251
demontering, steg 2 252
Inställning av beredskapsläge 249
Kontrollera fastsättningen 251
montering, steg 1 250
montering, steg 2 250

DriveGreen 206
Driving Mode Selection 239
DSR 210
Dubbelkrokar 103
DVD 146

DVD-video
Huvudmeny 152
Meny 152
Välja videokälla 152

DVD-Video
Filformat som stöds 153
källor som stöds 153
ställa in 134

Dynamisk färdväg 195
Däck 276

Däcktryck 276
Förklaring av text 278
nya 276
Skador 276
Slitagevarnare 277

Däckens bärkraft 278
Däckreparation 284
Däckstorlek 278
Däcktryck 276

Kontrollampa 43
Däcktrycksvarnare

se Däcktrycksövervakning 247
Däcktrycksövervakning 247

Kontrollampa 43
Spara däcktrycksvärden och infotainmentindi-

kering 247
Döda-vinkel-assisten

Aktivering/avaktivering 218
Dörr

Barnsäkring 63
Nödlåsning 291
Nödlåsning av förardörr 290
öppna/stänga 62

Dörrvarning 49

E

EDR 8
EDS 209

Egna kategorier av specialmål 182, 183
Ekipagestabilisering (TSA) 210
Ekonomisk körning 205
Elektriska fönsterhissar 67, 68

Funktionsstörningar 69
Knappar i förardörren 67
Knapp i bakdörrar 68
Knapp i frampassagerardörr 68

Elektrisk bagagelucka
Funktionsstörningar 66
Kraftbegränsning 65
manuell manövrering 65
ställa in den översta positionen för luckan 66
öppna/stänga 65

Elektrisk inställning av stolar 84
Elektronisk differentialspärr (EDS, XDS+) 209
Elektronisk startspärr 197
Eluttag

230 V 98
Enheter 131, 138
EPC 43
Equalizer 130
ESC

ESC Sport 208
Funktionssätt 208

Etappmål 187
Event Data Recorder 8
Externa enheter

Ansvarsfriskrivning 119
Extern modul 121

CD/DVD 146
SD-kort 147
SIM-kort 160
Video-DVD 152

Extra fönster
Manöver 188

317Alfabetiskt register



F

Fabriksinställningar 131, 139, 196
Fack 90
farthållare

aktivering 229, 231
spak 229, 231

Farthållare 228
aktivering 231
Kontrollampa 44
Spak med ACC 231

Favorit 180, 187
Favoritkontakter 162
Ficka i bagagerummet 103
Fickor 95
Filformat

Bilder 151
Förutsättningar och begränsningar 148
Media 148
Video-DVD 153

Fjärrkontroll
Byta batteri 289
Låsa/låsa upp 59
Synkroniseringsprocedur 63
Tillsatsvärme (parkeringsvärmare och ventila-

tion) 118
Fjärråtkomst till fordonet 17
Fjärröverföring av SIM-data 157
Flaggmål 180
Fler tangentbordsspråk 131, 138
FM 141

Inställningar 133, 139
Folier 260
Fordon - inställningar 196
Fordonets identifieringsnummer (VIN) 302
Fordonsbatteri

Lock 274
Fordonsbredd 305, 306

Fordonsgasdrift
Kontrollampa 45

Fordonsgasfordon
se CNG 266

Fordonshöjd 305, 306
Fordonslängd 305, 306
Fordonsmått 305, 306
Fordonsrengöring

tvätta 259
Fordonsskötsel 258
Fordonssystem 196
Fordonstvätt 259
Framstolar 84
Front Assist 237

Avaktivering/aktivering 239
Avståndsvarning 237
Fotgängarvarning 238
Funktionsfel 239
Funktionssätt 237
Inställningar i infotainment 237
Kontrollampa 48
Radarvarnare 207
Varning och automatisk inbromsning 238

Frånkoppling av
krockkudde 27

Frånslagning
Larm 63

Funktionsknappar 122
Fylla på

Motorolja 271
Fälgar 276
Fällbart bord 95
Färddator

se Multifunktionsdisplay 52
Uppgiftsöversikt 53

Färdväg 187
Färdvägslista 191
Import av färdvägar online 191

ny färdväg 191
Spara färdväg 189

Färdvägsalternativ 136
Färdvägsinformation 189
Färdvägslista 189, 191
Färdvägsplan 189
Fästelement 102
Fönster

manövrering 67
Fönstermanövrering 67
Förarinformationssystem 49
Förarplats 35

Lampor 76
Förbandslåda 280
Fördröjd låsning av bagageluckan

se Bagagelucka 65
Förglödningssystem 43
Förklaringar 12
Förvalta minne 136
Förvaring 90
Förvaringsfack

se Praktisk utrustning 90

G

Garanti 6
Garantiförlängring 6
Genomfartspunkt 190
Geografisk breddgrad 174
Geografisk längdgrad 174
Geststyrning av infotainmentsystemet 123
Glasögonfack 94
Golvmattor 202

se golvmattor 202
GPS 174
Grafisk körrekommendation 188
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H

Halvljus 72
Handbroms 201

Kontrollampa 40
Handgester 123
Hantering av kopplade enheter 159
Hantering av online-tjänster 15
Hantering av onlinetjänsterna ŠKODA Con-

nect 132, 139
Hantering av resmål

Favorit 187
Spara 187
Uppgifter om resmål 187

Hantering av sparade färdvägar 191
Hastighetsbegränsare 44, 230
Hastighetsbegränsningar 188
Hastighetssymbol 278
HBA 210
Helljus 73

Helljusassistent 74
Kontrollampa 45

Helljusassistent 47, 74
Helårsdäck 278
Hemadress 136, 181
Hjul 276

Byte 281
Däckens åldring 276
Däckskador 276
Däcktryck 276
Hastighetssymbol 278
Hjulkapsel 282
Lagring av hjul 276
Lastindex 278
rotationsriktningsberoende däck 276
Snökedjor 279
Vinterdäck 278

Hjulbultar
Stöldskyddade hjulbultar 283
Täcklock 283

Hjulbyte 281
Hotspot

ansluta 168
ställa in 167

Huvudmeny
Android Auto 171
Apple CarPlay 172
Bilder 150
Media 144
Media Command 154
MirrorLink® 172
Navigation 176
Radio 141
SmartLink+ 170
SMS 164
Telefon 155, 156
Video-DVD 152
WLAN 167
Vägpunktsläge 192

Huvudskärm HOME 126
Hållare för surfplatta 100
Höjd över havet 174

I

I-PAD-hållare 100
Import

Färdvägar (online) 191
Kategorier av specialmål 182
Kategorier av specialmål (online) 175, 183
Resmål (online) 183
Resmål (vCard) 182

Importera kontakter 134, 140
Indikering

kylvätsketemperatur 36
Indikering av låg temperatur 48
Information Sport 51

Informationssystem 49
Menyer på kombiinstrumentets display 55
Multifunktionsdisplay 52
Serviceintervallsindikering 56
Växelrekommendation 50

Infosamtal 161
Infotainment 119
Infotainmentdisplay 130, 138

Användning 122
Manövrering 122
Områden 122
Tangentbord 123
Underhåll 121
Viktiga anvisningar 121

Infotainmentmenyer
horisontell visning 125
Rastervisning 125

Infotainment Online 18
Infotainmentspråk 131, 138
Inkörning

Bromsbelägg 200
Däck 276
Motor 205

Inmatningsskärm
Språktecken 138

Inmatningsskärm med tangentbord 123
Innerbelysning 77

Punktbelysning 78
Inställning

Bälteshöjd 22
Klockslag 50
Nackstöd 87
Positioner för det variabla lastgolvet 108
Ratt 20
Spegel 82
Speglar 82
Stolar 84
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Tillsatsvärme (parkeringsvärme och parker-
ingsventilation) 117

Volym 124
Inställningar

Användarprofil 162
APN 132, 160
Bilder 134
Bluetooth 132, 134, 139
DAB 133, 140
Dataanslutning 132
Dataöverföring externa enheter 131, 138
Enheter 131, 138
Equalizer 130
extra inställningar 137
Fler tangentbordsspråk 131, 138
FM 133, 139
Fordon 196
Färdvägsalternativ 136
Förvalta minne 136
Hantera favoriter 162
Information om version på navigationsdata 137
Infotainment 130, 138
Infotainmentdisplay 130, 138
Infotainmentspråk 131, 138
Karta 136
kodec 134
Konfigurationsassistent 126
Ljud 130, 138
Maxhastigheter 137
Media 134, 140
Navigation 136
Navigationsmeddelanden 137
Nätverk 132
PIN 134
Programvaruuppdatering 129, 139
Radio 133, 139
Röststyrning 131
SmartLink 135, 140
Soundsystem 130
Subwoofer 130

Surround 130
Systeminformation 129, 133, 139
ŠKODA Connect 132, 139
Tankningsalternativ 137
Telefon 134, 140
Textmeddelanden 134
Tid och datum 130, 138
Uppdatera programvara 133
Video-DVD 134
WLAN 132
återställ till fabriksinställningar 131, 196

Internet 166
Amundsen 166
CarStick 166
Columbus 166
rSAP 167
SIM-kort 167

ISOFIX 31, 32
Isskrapa 261

J

Jukebox 148

K

Karta
automatisk skala 184
Huvudmeny 176
i digitalt kombiinstrument 186
Inriktning 185
i splitscreen 186
Kartcentrering 185
manuell skala 184
Manövrering 176
Rekommenderat körfält 136
snabb kartvisning 184
Visa specialmål 136, 179
Visa vägmärken 136
Visning 176

Visningsalternativ 184
Vägmärken 186

KESSY
avaktivera 61
Slå till/från tändningen 198
Starta/stänga av motorn 198
upplåsning/låsning 60

Klimatanläggning 112
Air Care 115
Climatronic 113
Luftcirkulation 114
Luftmunstycken 116
Manuell klimatanläggning 112

Klockslag 50
Klädkrokar 95
Knappar i förardörren

Elektriska fönsterhissar 67
Knapp CAR 196
Knapp HOME 126
Kombiinstrument 36

Bilstatus 50
digitalt 38
Kontrollampor 39
se kombiinstrument 36

Kombiinstrumentets display
Menyer på kombiinstrumentets display 55

Komfortblinkning 73
Komfortmanövrering

Sollucka 70
Komfortmanövrering av fönster 68
Kompatibilitet hos telefonen 157
Komponentskydd 258
Komprimerad fordonsgas

se CNG 266
Konfigurationsassistent 126
kontroll

Bromsvätska 272
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Kontroll
Kylvätska 272
Motorolja 271

Kontrollampor 39
Kontroll av naturgassystem 49
Kontrollera

batteristatus 274
Fästa dragkroken korrekt 251
oljenivå 271

Koppling 157
Kraftbegränsning

elektrisk bagagelucka 65
Fönster 68
Sollucka 70

Krockkuddar 25
Krockkudde

Anpassningar och fel på krockkuddssyste-
met 258

Utlösning 25
Krockkuddssystem 25
Krokar 104
Kupéövervakning 64
Kylvätska 271

fylla på 272
Kontrollampa 45
kontrollera 272
temperaturindikering 36

Källor som stöds
Bilder 151
Media 148
Video-DVD 153

Köra
topphastighet 309

Kördata 53
Körfältassistent 242

Aktivering/avaktivering 243
Funktionsfel 244

Funktionssätt 243
Inställningar i infotainment 242

Körläge 239
Adaptivt chassi (DCC) 239
Comfort 240
Eco 239
Individual 240
Inställningar i läget Individual 241
Normal 240
Offroad 240
Sport 240
Val av läge och infotainmentvisning 240

Körning
Bränsleförbrukning 304
Köra genom vatten 207
Utsläppsvärden 304

Körning med släpvagn 248, 256
Navigation 188

L

L-band 134
Ladda bilbatteri 274
Lagra station 142
Lampa

Funktionen CORNER 75
LED-huvudstrålkastare 74

Lampfel 46
Lampor

Innerbelysning 76
Kontrollampa 46
Kontrollampor 39

Lane Assist 44, 242
Laptimer

Infotainment 51
Kombiinstrumentets display 56

Larm 63
Släpvagn 256

Last 303

Lasta
släpvagn 253

LEAVING HOME 75
LED-huvudstrålkastare 74
Light Assist

se Helljusassistent 74
Lista

Lista med telefonkontakter 161
med mappar/låtar 145
tillgängliga radiostationer 142

Lista över kopplade enheter 159
Lista över tillgängliga hotspots 168
Lista över trafikmeddelanden 194
Ljud 130, 138

Blinkers och helljus 73
Ljudkälla 146
Ljus 72

automatisk till-/frånslagning 73
COMING HOME/LEAVING HOME 75
Dimstrålkastare/dimbakljus 75
Förarplats 76
Glödlampsbyte 297
Halvljus 72
Helljusassistent 74
Körning utomlands 76
Ljustuta 73
Parkeringsljus 76
Positionsljus 72
Räckviddsreglering 72
Strålkastarspolarsystem 81
till- och frånkoppling 72
Varningsblinkers 76
varselljus 72

Lokaliseringstjänster 16
Lossa och dra åt

hjulbultar 283
Luftcirkulation 114
Luftmunstycken 116
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Lyfta fordonet 284
Låsa

Fjärrkontroll 59
Nyckel 59

Låsa rattlås 197
Låsa upp

med fjärrnyckel 59
Nyckel 59

Låsa upp och låsa 59
Låsa upp rattlås 197
låsning

individuella inställningar 61
Låsning

Centrallåsknapp 61
i nödfall 291
KESSY 60

Låsningsfritt bromssystem (ABS) 208
Lägen för den automatiska växellådan 203

M

Make-up-spegel 79
Manuell inställning av stolar 84
Manuell klimatanläggning

Luftcirkulation 114
Reglage 112

Manuell växling
se växling 202

Manöver
grafisk körrekommendation 188
Navigationsmeddelanden 189

Manövrera
sollucka 70

Manövrera Climatronic
i infotainment 114

Manövrera infotainmentsystemet med hjälp av
en applikation i en extern enhet 126

Manövrering
Media 144
Radio 141
Telefon 155, 156

Manövrering av infotainmentsystemet 122
Manövrering av växelväljare 203
Maxhastigheter 137
MCB 210
media

USB 92
Media

Bluetooth-audio 147
Borttagning av extern källa 131, 139
Browser 145
CD/DVD 146
Filformat 148
Förutsättningar och begränsningar 148
Huvudmeny 144
Inställningar 134, 140
Jukebox 148
Källor som stöds 148
Lista 145
Ljudkälla 146
Multimediadatabas 145
Röststyrning 127
SD-kort 147
Styrning av uppspelning 144
USB 147
WLAN 148

Media Command
Filformat som stöds 155
Huvudmeny 154
kontrollera 154

Medien
manövrering 144

Mekaniska fönsterhissar 67
öppna/stänga 67

Memoryfunktion för stolen 85
Meny DVD-video 152

Menyer på kombiinstrumentets display
Apple CarPlay 55
Huvudmeny 55
Manövrering 52
Menypunkt Assistenter 55
Menypunkt Audio 55
Menypunkt Navigation 55
Menypunkt Telefon 55

Menyer på kombiInstrumentets display 55
Mest körda sträckor 189
Minne 54
Minne för vägpunktssträckor 193
MirrorLink® 172
Mobiltelefon

Ansvarsfriskrivning 119
MODE-knapp

se Körläge 239
Motor

Informationsmeddelanden 45
Inkörning 205

Motorbromsreglering (MSR) 209
Motorhuv 269
Motornummer 302
Motorolja 270

fylla på 271
Kontrollampa 46
kontrollera 271
Specifikationer 270

Motorrum 268
Bilbatteri 273
Bromsvätska 272
Kylvätska 271
Motorolja 270
Spolarvätska 270
Översikt 270

MSR 209
Mugghållare 92
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Multifunktionsdisplay
Funktioner 52
Minne 54

Multifunktionsratt 52
Multifunktionsväska 103
Multifunktionväska 108
Multikollisionsbroms (MCB) 210
Multimedia

se Media 144
Multimediadatabas 145
Multimediahållare 93
Mute 124
Mål

Ange mål på karta 179
eget resmål 182
Favorit 180
Flaggmål 180
Kartpunkt 179
Onlinemål 180
senaste resmål 180
Spara 187
sparat mål 180
Telefonkontakt 180
Typer av målsökning/målinmatning 177
vCard 180

Målminne 180
Mätare

bensin-/diesel 37

N

Nackstöd 87
Nackstöd bak

Ställa in höjden 88
ta ut/sätta in 88

Nackstöd fram
Ställa in höjden 88

Navigation
Alternativa färdvägar 136
Alternativ för kartvisning 184
Arbeta med navigation 174
Avbrott i navigeringen 189
Avsluta navigeringen 189
Bearbetning av färdvägen 189
Beräkning av färdvägen 187
Bild med GPS 183
Demoläge 137, 188
Dynamisk färdväg 136
Etappmål 187
extra inställningar 137
Favoriter 180
Färdväg 187
Färdvägsalternativ 136
Färdvägsinformation 189
Färdvägslista 191
Färdvägsplan 189
föredragen färdvägstyp 136
Förord 174
Förvalta minne 136
Genomfartspunkt 190
grafisk körrekommendation 188
Hemadress 181
Huvudmeny 176
Import av resmål 182
importerade resmål 136
Kartcentrering 185
Kartinriktning 185
Kartskala 184
Kartvisning i digitalt kombiinstrument 186
Kartvisning i splitscreen 186
Kontakter 180
Maxhastigheter 137
Mest körda sträckor 189
Måladress 178
Målminne 180
Mål på karta 179

Navigationsdata 175
Navigationsmeddelanden 137, 189
Navigering 187
Röststyrning 127
senaste resmål 180
Splitscreen 177
Starta navigationen 187
Statusrad 137
ställa in 136
Sök resmål 177
Tankningsalternativ 137
Trafikstörning 195
Typer av målsökning/målinmatning 177
Uppdatera navigationsdata 175
Uppdatera navigationsdata online 175
Uppdatering av navigationsdata 137
Uppgifter om resmål 187
Versionsinformation 137
Visning av färdväg 184
Visning av färdväg i splitscreen 186
Visning av resmål 184
Visning av resmål i splitscreen 186
Vägpunktsläge 191, 192
Ändring av färdväg 190

Navigationsdata 175
Navigationsmeddelanden 137, 189
Navigering

GPS 174
Karta 136
Körning med släpvagn 188

Nyckel
Byta batteri 289
låsa 59
låsa upp 59
Slå till/från tändningen 198
Starta/stänga av motorn 198

Ny färdväg 191
Nät 102, 104
Nätskiljevägg 110
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Nätverk
Dataanslutning 132
ställa in 132, 134
Värde på de nedladdade uppgifterna 132

Nödfall
Bogsera fordonet 287
Bogsering av fordon med hjälp av släpvagns-

kopplingen 289
Däckreparation 284
Hjulbyte 281
Låsa upp/låsa dörr 291
Nödupplåsning av växelväljare 291
Starta/stänga av motorn med knapp 198, 199
Starthjälp 286, 287
Upplåsning/låsning av förardörr 290
Varningsblinkers 76

Nödhjul 278
ta ut/förvara 282

Nödsamtal 16, 161
Nödutrustning

Brandsläckare 280
Domkraft 281
Förbandslåda 280
Reflexväst 280
Varningstriangel 280
Verktygssats 281

O

Offroad 210
Assistent för körning utför 211

Offroad-läge
kontrollampa 48
se Offroad 210

Olja
se Motorolja 271

Oljemätsticka 271
Omstart av infotainmentsystem 124

Online
Detaljer om trafikmeddelande 195
Import av färdvägar 191
Import av resmål 183
Importera kategorier av specialmål 175, 183
Lista över trafikmeddelanden 194
Målimport 180
Söka bensinstation 179
Söka parkeringsplats 179
Sök resmål 177
Uppdatera navigationsdata 175
Uppgifter om resmålet 187

Online-tjänster
privatläge 15
Slå på/stänga av online-tjänster i infotainment 15
Slå på/stänga av online-tjänster i serviceverk-

staden 15
Tjänstehantering 15

Onlinemål 180
Onlinetjänster 13

Aktivering i infotainmentsystemet 14
Care Connect 17
elektronisk handbok 14
Fjärråtkomst till fordonet 17
Infotainment Online 18
Instruktionsvideo 14
Lokaliseringstjänster 16
proaktiv service 17
Radera användare 14
Statussymboler för onlinetjänster 16
Tjänstepaket 13
Webbplatsen ŠKODA Connect 13
Webbplatsen ŠKODA Connect Portal 13
Ändra användare 14

Onlinetjänster ŠKODA Connect
Aktivera tjänster 132, 139
registrering 132

Originaldelar 257
Originaltillbehör 257

P

Papperskorg 93
Parkera

Backkamera 218
Parkeringsassistent 222

Parkera fordonet
se Parkering 202

Parkering 202
Parkeringshjälp 212
Utkörningshjälp 215

Parkeringsassistent 222
automatisk bromshjälp 226
Funktionsfel 226
Funktionssätt 223
Leta efter parkeringsficka 224
Parkera 226
Parkering 225
utkörning från en parkeringsficka parallellt

med vägbanan 226
Ändra parkeringsläge 224

Parkeringsbiljetthållare 90
Parkeringshjälp 212

Aktivering/avaktivering 214
automatisk nödbromsning 215
automatisk systemaktivering vid körning fram-

åt 215
Funktionssätt 213
Inställningar i infotainment 212
Visning på infotainmentdisplayen 214

Parkeringsplats 179
ParkPilot 212
Partikelfilter 47
Passiv säkerhet 19

Före varje färd 19
Körsäkerhet 19

Pedaler 202
Golvmattor 202

Pekskärm 121
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Personalisering 57
Funktionssätt 57
Inställningar 58
Konfigurationsassistent 126
Översikt av vissa personaliserade funktioner 58

Phonebox 91
PIN

ställa in 134
POI 182, 183
Positionsljus 72
Praktisk information 2
Praktisk utrustning

12-V-uttag i bagagerummet 98
12-V-uttag i passagerarutrymmet 98
230 V-uttag 98
Askkoppar 99
Cigarettändare 99
Fickor 95
Förvaringsfack 90
Förvaringsfack för paraply 95
Glasögonfack 94
Klädkrokar 95
Mugghållare 92
Multimediahållare 93
Papperskorg 93
Parkeringsbiljetthållare 90
Reflexväst 280
Ryggstöd med skidlucka 96
uttagbar skidsäck 97

Principer för användning av infotainmentsyste-
met 122

Privatläge 15
Proaktiv service 17
Proaktivt passagerarskydd 43, 241
Programvaruuppdatering 129, 133, 139
Punktbelysning 78

Påfyllning
AdBlue 267
Kylvätska 272
Spolarvätska 270

R

Radera resmål 187
Radera samtal 134
Radio

Huvudmeny 141
L-band 134
Lista över tillgängliga stationer 142
manövrering 141
Radiofrekvensområde 141
Radiostationslogga 142, 143
Röststyrning 127
Scan 141
Stationsknappar 142
ställa in 133, 139
Trafikinformation (TP) 143

Radiofrekvensområde 141
Radiostation

lagra 142
Välj och sök station 141

Radiostationsloggor 142, 143
Radioutrusting

föreskrifter 9
Radioutrustning

informationen om riktlinjer 9
Ratt

Knappar 52
Rätt handposition 20
Uppvärmning 89

Rattlås (KESSY-system 41
Reflexväst 280
Registrering av onlinetjänster

elektronisk handbok 14
Instruktionsvideo 14

Registrering av onlinetjänsterna
ställa in 132, 139

Reglering
Räckviddsreglering 72

Rekommenderat körfält 188
Rengöring av fordonet 258

Insida 261
Rutor 261
Utsida 260, 261

Reparationer och tekniska ändringar 257
Reparationssats 284
Reservhjul 278
Resmål

Favorit 187
Hemadress 181
sök 177

Restaurang 179
rSAP 157

Dataanslutning 167
Rullgardin

se Bagagerumsskydd 105
Ruttberäkning

Körning med släpvagn 188
Räcke 111
Rättigheter på grund av bristfälligt fullgörande 6
Rätt sittställning 19, 21
Röstbrevlåda 161
Röststyrning 127

Användningsprincip 127
Hjälp 128
Kommandon 128
Korrigera ett röstkommando 128
Röstkommandot kan inte uppfattas 128
Slå till/från 127
Stoppa/återställa inmatning 128
ställ in 131
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S

Safelåsning 61
SAFE, SAFELOCK

se Safelåsning 61
Samtalslista

Samtalslista 163
SD-kort 147

Säker borttagning 139
senaste resmål 180
Service 257

Kontrollampa 48
Serviceintervallsindikering 56

Serviceintervall 56
Serviceintervaller 56
Serviceintervallsindikering 56
Serviceplan 56
Servostyrning 41
Signalhorn 35
Sikt 78
SIM-kort

Dataanslutning 167
PIN-kod 160
sätta i 160
ta ut 160
Ändra PIN-kod 160

Skidlucka 96
Skidsäck 97
Skydd 79
Skötsel och underhåll 257
Slå från infotainmentsystemet 124
Slå från tändningen 198
Slå till infotainmentsystemet 124
Slå till tändningen 198
Släpvagn

Körning med släpvagn 256
Last 254
till- och frånkoppling 253

Släpvagnskoppling 248, 253
Beskrivning 248
Stödlast 248
Tillbehör 252

SmartLink+ 169
Android Auto 170
Apple CarPlay 171
Applikation ŠKODA OneApp 173
Huvudmeny 170
Introduktion till ämnet 169
MirrorLink® 172
ställa in 135, 140

SMS
Huvudmeny 164
mottaget meddelande 165
nytt meddelande 164

Snökedjor 279
Sollucka

Aktivera manövrering av solskyddsgardin 71
Aktivera manövreringen 70
Solskyddsgardin 71

Solskydd 79
Solskyddsgardin för sollucka 71
SOS-knapp 16
Soundsystem 130
spak

farthållare 229
Spak

ACC 234
Blinkers och helljus 73
Farthållare med ACC 231
farthållare med GRA 231
Manövrering av informationssystemet 52
Torkare 81
Vindrutetorkare 80

Spara
stolsinställning 85
stolsinställning i fjärrnyckelns minne 85

Spara bränsle 205

Sparade mål
Målminne 180
senaste mål 180

Spara elektrisk energi 205
Spara resmål 187
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Kontrollampa 48
Specialmål 179, 182, 183
Speedlimiter 44, 230
Spegel 79
Speglar 81
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Splitscreen 177

Karta 186
Spoiler 258
Spolarvätska
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Sportig körning
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Språktecken 131
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Stabiliseringskontroll (ESC) 208
Stabiliseringssystem 208
Stabilitetskontroll (ESC) 42
Standby 124
Stanna

se Parkering 202
START-STOPP 199

Funktionssätt 199
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Manuell avaktivering/aktivering av systemet 200
Starthjälp 287

START-STOPP-system 199
Starta motorn 198

Starthjälp 286, 287
Startspärr 197

Starta navigationen 187
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Starthjälp 286, 287
Startknapp

Låsa upp/låsa rattlås 197
Problem med motorstart 199
Slå till/från tändningen 198
Starta/stänga av motorn 198

Startspärr 197
Station

se Huvudmeny 141
Stationsloggor

uppdatera 133
Statusrad 122, 176

Navigation 137
Telefon 155, 156

Statussymboler för onlinetjänster 16
Stolar

Armstöd bak 87
bak 86
elektrisk inställning 84
fram 84
fällbart ryggstöd på frampassagerarstolen 86
Memoryfunktion för den elmanövrerade stol-

en 85
Nackstöd 87
Ryggstöd 86
Värme 88

Stoppur
Infotainment 51
Kombiinstrumentets display 56

Stuva in skidor 96
Ställa in

ratten 20
stolar 84
stolar manuellt 84

Stänga av motorn 198
Stöldskyddade hjulbultar 283
Stöldskyddsanordning 63

Släpvagn 256
Subwoofer 130

Surround 130
Swing

Beskrivning av infotainment 121
Systeminformation 129, 133, 139
Säker borttagning av datakälla 131
Säker borttagning av extern datakälla 139
Säkerhet 19

Airbag 25
Barnstolar 29
Barnsäkerhet 29
ISOFIX 31, 32
Nackstöd 87
rätt sittställning 19
TOP TETHER 33

Säkerhetsbälten 22
Automatiska bältesupprullare 23
Bältessträckare 24
Höjdinställning 22
Kontrollampa 41, 45
rätt fastspänning av bältet 22
spänna fast och ta av 23

Säkringar 293
i instrumentbrädan 293, 294
i motorrummet 295, 296
Plastklämma 295

Säten
Armstöd fram 86

Sökning
Bensinstation 179
Parkeringsplats 179
Resmål 177
Restaurang 179
Typer av målsökning/målinmatning 177

Sökningar
Onlineresmål 177

T

Tak
Last 111

Takräcke 111
Tangentbord 123
Tankning 263

Bränsle 263
Tankningsalternativ 137
Ta ut/förvara

reservhjulet 282
Tekniska data 302
Telefon

Anslutningstyper 158
Användarprofil 134, 140
Assistanssamtal 161
Bluetooth-profiler 159
Bluetooth®-uppdatering 157
Extratelefon 158
Favoritkontakter 162
Funktioner 161
Hantera favoriter 134, 140
Huvudmeny 155, 156
Huvudtelefon 158
Importera kontakter 134, 140
Infosamtal 161
Inledande information 155
Inställningar 140
Inställningar samtal 134
Kompatibilitet 157
Konferenssamtal 163
koppla 157
Koppling 157
Manövrering 155, 156
Mata in telefonnummer 161
Nödsamtal 161
Premium 134
Radera samtal 134
Ringa telefonnummer 161
rSAP 157, 158
Röstbrevlåda 161
Röststyrning 127
Samtalslista 163
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SIM-kort 158
ställa in 134
Ställa in textmeddelanden 134
Telefonbok 161
Telefonsamtal 163
Textmeddelanden (sms) 164
Vidarekoppla samtal 134
Villkor för koppling 157

Telefonbok 161
Telefonfunktioner 161
Telefonkonferens 163
Telefonnummer 161
Telefon Premium

rSAP 157
SIM-kort 160

Telefonsamtal 163
Textmeddelanden 164
Tid 50, 130, 138

Ändra visning 124
Tid- och datumindikering på infotainmentdisp-

layen 124
Till- och frånkoppling av ljus 72
Tillbehör 257
Tillsatsvärme (parkeringsvärmare och parker-

ingsventilation)
Manövrering i infotainment 117

Tillsatsvärme (parkeringsvärmare och ventila-
tion) 116
Fjärrkontrollunk 118

Tillsatsvärme (parkeringsvärme och parker-
ingsventilation)
ställa in 117

Tiptronic 204
Tjänstevikt 302
TMC

Detaljer om trafikmeddelande 195
dynamisk färdväg 195
Lista över trafikmeddelanden 194

Topphastighet 309
TOP TETHER 33
Torkare och spolare

Automatisk bakrutetorkare 81
Torkintervall 80
TP (trafikinformation) 143
Traffic

Detaljer om trafikmeddelande 195
dynamisk färdväg 195
Lista över trafikmeddelanden 194

Trafikinformation (TP) 143
Trafikmeddelanden (TMC) 194, 195
Trafikstockning 195
Trafikstörning 195
Trailer Assist 227
Traktionskontroll (ASR) 42, 209
Transport

Bagagerum 101
Släpvagnskoppling och släpvagn 248
Takräcke 111

Transportera barn 29
Triangel 280
Trötthetsvarning 246

Trötthetsvarning 246
TSA 210
Typskylt 302
Tändlås 198

U

Undvika skador på fordonet 206
Uppdatera navigationsdata 175
Uppdatering av navigationsdata 137
Uppgifter om resmål 187
Upplåsning

Centrallåsknapp 61
individuella inställningar 61

i nödfall 290
KESSY 60

Uppspelning
Media 144
Video-DVD 152

Uppvärmning 112
Fram- och bakruta 78
Ratt 89
Ytterspeglar 82

USB 92, 147
säker borttagning 139

Utkörningshjälp 215
Aktivering/avaktivering 218
Funktionsfel 218
Funktionssätt 216

Utsläppsvärden 304
Uttag

12-V-uttag i bagagerummet 98
12-V-uttag i passagerarutrymmet 98

Uttagbar skidsäck 97

V, W

Variabelt lastgolv 108
Varningsblinkers 76
Varningssymboler

se kontrollampor 39
Varningstriangel 280
Varning vid hastighetsöverskridelse 54
Varselljus 72
Varvräknare 36
Vatten

Genomkörning 207
Vatten i bränslefiltret 48
vCard 180, 182
Verktyg 281
Verktygssats 281
Vidarebefordra samtal 134
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Video-DVD
spela upp 152

Videoanvisningar 11
Videospelare 152
Vikter 302, 303
Villkor för koppling 157
VIN

Fordonets identifieringsnummer 302
Vindruta - uppvärmning 78
Vindrutespolarsystem 79
Vindrutetorkare och vindrutespolare 79

Byte av torkarblad 292
Fylla på vätska 270
Kontrollampa för spolarvätskenivån 47
Serviceläge för torkararmarna 292

Vinterdäck 278
Vinterkörning 278

Bilbatteri 274
Dieselbränsle 265
Helårsdäck 278
Snökedjor 279
Vinterdäck 278

Virtuell pedal
se Manövrera bagageluckan beröringsfritt 66

Visa specialmål på kartan 179
Visning

Fordonsgas-/bensinmängd 37
Körväxel 50

Visning av information om sportig körning i In-
fotainment 51

Visning vid frånkopplat ljus
Kontrollampa 47

WLAN 148, 167
Aktivera/avaktivera hotspot 167
ansluta 168
ansluta med hotspot 168
Client 168

Ställa in hotspot 167
WPS 132, 168

WLAN Client 168
ställa in 132

WLAN Hotspot
ställa in 132

Volym 124
Volyminställning 124
WPS 132, 168
Väderförhållanden 257
vägmärken

se vägmärkesassistent 244
Vägmärken

Infotainmentdisplay 186
Vägmärkesassistent 244

Funktionsfel 246
Funktionssätt 245
Informationsmeddelanden 246
Inställningar i infotainment 244
Tilläggsvisning 246

Vägpunktsläge 191
Huvudmeny 192
Minne för vägpunktssträckor 193
Spela in vägpunkter 192
Sätt vägpunkt manuellt 192

Värme
Stolar 88

Värmesystem 112
Luftcirkulation 114

Väst 280
Växellåda

Informationsmeddelanden 45
Växelväljare 203
Växelväljarspärr 45
Växling

Information om ilagd växel 50
Tiptronic 204
Växelrekommendation 50

Växelspak 202
Växelväljare 203

X

XDS+ 209

Å

Återställ
till fabriksinställningar 139

Återställning av mätare för tillryggalagd kör-
sträcka (trip) 49

Ö

Öppna/stänga bagageluckan beröringsfritt 66
Överhängsvinkel 308
Översikt

Förarplats 35
kontrollampor 39
Motorrum 270
Säkringar 293

Översikt infotainment 119

Andra tecken

ŠKODA Connect
Hantering av tjänsterna 132, 139
registrering 132, 139
se Onlinetjänster 13
ställa in 132, 139
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