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 סריקה כללית4

Vehicle overviews › Front vehicle area

Vehicle overviews

אזור חלק קדמי

Front vehicle area

A Under the windscreen (depending on the vehicle equipment):
▶
▶
▶

) תחת השמשה (בהתאם לרמת ה גימורA

Camera for assist systems
Light sensor for automatic driving light circuit » page 48
Rain sensor for automatic wiping » page 54

חימום- שמשהB
הפ עלה- מ גביםC

B Windscreen - heating » page 60
C Windscreen wiper – operation » page 54
D Bonnet release lever (under the flap) » page 194

) ידית שחרור מכסה מנו ע (תחת כיסויD
 מ ערכת ניקוי פנסיםE

E Headlamp cleaning system » page 54
F Cover for screw-in towing eye socket » page 172

 כיסוי לשק ע וו גרירה נשל ףF

G Ultrasonic sensors for assist systems
H Cover in the radiator grille (depending on the vehicle equipment):
▶
▶

I

Front radar sensor for assist systems
Camera for assist systems

) כיסוי ב גריל קדמי (בהתאם לרמת גימורH

Fog lights - operation » page 48

הפ עלה- אורות ערפלI

J Wheels:
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Tyres and rims » page 206
גל גלים
Changing the wheel and raising the vehicle » page 208
Breakdown kit » page 210.
)פנסים (בהתאם לרמת ה גימור
Tyre pressure » page 211
Tyre pressure monitor » page 211
)ידיות דלתות (בהתאם לרמת גימור
Tyre pressure monitoring system » page 212

K Headlights (depending on vehicle equipment):
▶
▶
▶
▶

 חיישני מ ערכות סיו עG

J
K
L

) מראה חיצונית (בהתאם לרמת גימורM

Operation » page 48
Light Assist high-beam assist system » page 50
Dynamic Light Assist headlight assist system » page 50
Replace light bulbs » page 51

 הפ עלה- מראות דלת צידיותN

פעילות חיישנים ומצלמות
.> יש לוודא כי החיישנים והמצלמות של מ ערכות הסיו ע נקיים

5 סריקה כללית
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Vehicle overviews › Rear vehicle area

חלון אחורי

Rear vehicle area

A Rear window - heating » page 60
B Rear window wiper and washer - Operation » page 54
C Boot lid handle (depending on the vehicle equipment).
▶
▶
▶

Manually operated boot lid » page 32
Electrically operated boot lid » page 32
Camera for assist systems

▶

 מ גב ומתז חלון אחורי – הפ עלהB

) ידית מכסה תא מט ען (בהתאם לרמת גימורC

D Tail lights:
▶

 חימום- חלון אחוריA

Operation » page 48
Replace light bulbs » page 51

 תאורה אחוריתD
) חיישני רדאר למ ערכות סיו ע (בפ גושE

 חיישנים אולטראסוניים למ ערכות סיו ע בהתאם לרמת גימורF

E Radar sensors for assist systems (in the bumper)
F Ultrasonic sensors for assist systems
G Depending upon vehicle equipment:
▶
▶

Swivelling tow coupling » page 230
Electrically operated contactless boot lid » page 33

 אלקטרונית ללא מ ג עG
 כיסוי לשק ע וו גרירה נשל ףH
 מכסה פתח תדלוקI

H Cover for screw-in towing eye socket » page 172
I

Fuel tank lid:
▶ Opening » page 198
▶ Sticker with tyre pressure values » page 211
▶ Sticker with prescribed fuel.ערכות הסיו ע נקיים
▶ Ice scraper
▶ Filler neck of the AdBlue®tank » page 198

Functionality of the sensors and cameras

פעילות חיישנים ומצלמות
> יש לוודא כי החיישנים והמצלמות של מ

› Keep the sensors and cameras for the assist systems clean » page 16.

indicator

quipment):
8
9
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 סריקה כללית6
Vehicle overviews › Driver's seat

11

Centre console
passenger
 נוסעand
ומושב
מרכזיתseat
קונסולה

Driver's seat

אזור חלק קדמי

Assist lane change assist system indicator
A Infotainment (depending on vehicle equipment):
)גימור
 מ ערכת מיד ע ובידור (בהתאם לרמתA A Side
 תאורת חיווי סיי ען שינוי נתיבA
light » page 183
▶ Columbus » page 129
דלת28 ידית פתיחתB
קולומבוס
r
B Door opening lever » page
▶ Amundsen » page 103
▶ Bolero » page 81
Light
switch
»
page
48
C
 מת ג אורותC
אמונדסןr
▶ Swing » page 67
D Air outlet nozzle
 פתח איוורורD
B
Button for hazard warning lightבולרו
sys- r
E Control lever (depending on vehicle equipment):
tem » page 48
)גימור
לרמת
(בהתאם
סווינ גr
page 48 ידיתE
▶ Turn signal and main beam » בקרה
C
/
Indicator light for front passenger air▶ Speed regulating system » page 179
איתות ותאורה ראשיתr
 כפתור איתות אזהרהB
bag » page 47
▶ Speed limiter » page 178
Air outletעnozzle
D קדמית
מהירות
ערכת »ניטור
 תאורת חיווי כרית אוויר נוסC
assist system
page 51 מr
▶ High beam
E Key switch for passenger front airbag (in front
▶ Headlight Assist System » page 51
מהירות
מ גבילr
איוורור
פתח
D
passenger storage compartment) » page 47
F Buttons/dials on the multifunction steering
(לפני
קדמית
נוס ע
אוויר
כרית
opening
lever
» page
28  מת ג מפתחE
F Door
wheel » page 38 סיי ען אור גבוהr
assist
equipment:
G Side Assist lane change)ע
G Depending upon vehicle
נוסsystem
אחסוןindicator
תא
תאורה
סיי עןr
light » page 183
▶ Analogue instrument cluster » page 62
דלת
 ידית פתיחתF תפקודי
F
גה רב
גל גל הcluster
 »גות בpage
חו/כפתורים
instrument
63
passenger
H Window operation in the
▶ Digital
door » page 29
Operating
lever:
H
 תאורת חיווי סיי ען שינוי נתיבG
: בהתאם לרמת גימורG
I Operation (depending on vehicle equipment):
▶ Windscreen wipers and washers » page 54
ע
נוס
בדלת
חלונות
עלת
הפ
H
גי
לוח מחוונים אנלוr
▶ Climatronic » page 57
I Starter button » page 165
▶ Manual air conditioning » page 56.
) הפ עלה (בהתאם לרמת גימורI
מחוונים די
לוחfront
r airwith horn/with
driver's
J Steering wheelגיטלי
J Keys (depending on vehicle equipment):
bag » page 46
 בקרת אקליםr
 ידית הפ עלהH
▶
START-STOP » page 166
K Safety lever for steering wheel adjust▶
Stabilisation Control ESCידני
/ Traction
ment » page 39
מז גןrControl
מ גבים ומתזיםr
ASR » page 175
L Operation of the automatic distance con) מפתח (בהתאם לרמת גימורJ
 כפתור התנ עהI
▶
Driving mode selection » page 169
trol » page 180
▶
Park Assist » page 192
 עצור וס עr
גMנהBonnet
כרית אוויר/צופר
 גל גל ה גהJ
release lever »הכולל
page 194
▶
Surround View » page 190
mirror
operation
» page
39 ידית
N Exterior
בקרת/אלקטרונית
יציבות
בקרת
r
גה
ה
גל
גל
לכיוון
בטיחות
K
▶
Park Pilot » page 187
O Window operation » page 29.
 הפ עלת בקרת שמירת מרחק אוטומטיתL
▶
Button for the electric bootאחיזה
lid » page 32
equipment):
K Keys (depending on
גהvehicle
מצבי נהי
 בוררr
 ידית שחרור מכסה מנו עM
▶
Auto Hold » page 174
חניה
ען
סיי
r
 הפ עלת מראות חיצוניותN
▶
Parking brake » page 173
▶
בחניה
קרבה
Central locking
» page
25 אזהרתr
 הפ עלת חלונותO
upon
vehicle
equipment:
L Depending
תא מט ען
מכסה
פתיחת
כפתורr
אלקטרונית

Centre c

A Infotain
▶
▶
▶
▶

Colum
Amun
Boler
Swing

B

Butt
tem » p

C

/
bag » p

D Air out

E Key sw

passen

F Door o

G Side As

light » p

H Window

door »
I

Operat
▶ Clima
▶ Manu

J Keys (d
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

ST
Sta
ASR »
D
Pa
Su
Pa
Bu

K Keys (d
▶
▶
▶

L

Au
Pa
Ce

Depend
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Vehicle overviews › Engine compartment

סריקה
7 כללית
▶ Gearshift lever (manual gearbox) » page 167
▶

Selector lever (automatic gearbox) » page 167

Engine compartment

תא מנוע

Warning lights
Functionality
WARNING
) מפתח (בהתאם לרמת גימורand
Disregarding the lighting up of the warning lightsK
the associated messages
on the
display
אוטומטי
חניה
בלםofr the instrument cluster can lead to accidents, serious injuries or
 בלם חניהr
damage to the vehicle.
The warning lights in the
instrument
מרכזית
עילהcluster
נr indicate
certain functions or faults.

L
The illumination of some of the indicator lights may
be accompanied
acoustic
signals ידית
and messages
in
) ידניתby
(תיבה
הילוכים
r
the instrument cluster display.
בהתאם לרמת גימור

) בורר הילוכים (תיבה אוטומטיתr

Colour display of the indicator lights
Depending on the vehicle equipment, the colour
scheme of the indicator lights may vary. The coolant
indicator light can, e.g. be shown in colour as follows:
- coloured display

 מיכל התפשטות נוזל קירורA
Engine oil dipstick » page
194מדיד שמן
מנו ע
B
Engine oil filler opening » page 194
 פתח מילוי שמן מנו עC
Brake fluid reservoir » page 173
D
12 volt vehicle batteryבלם
» pageנוזל
201 מא גר
Fuse box » page 205
12V  מצברE
Windscreen washer fluid reservoir » page 54
 תיבת נתיכיםF
 מא גר נוזל ניקוי שמשותG

A Coolant expansion reservoir » page 196
B
C
D
E
F
G

- black and white display
Additional indicator lights
The additional indicator light will also light up in the
display along with some of the indicator lights:
- Hazard
- Warning

Warning lights overview
After switching on the ignition, some indicator lights
light up briefly as a function test of the vehicle systems. If the tested systems are in order, the respective indicator lights go out a few seconds after the
ignition is switched on or after the engine has been
started.

נורות אזהרה

אזהרה

For further details » page 12, Functionality.

.ואורות האזהרה מחשש לתאונת דרכים קטלנית
אין להת עלם מהוד עות
Symbolהאזהרה
Meaning
.עולות מסוימות או תקלותIndicates
 על פaמורים
אורות
warningהאזהרה
together with
another warning light » page 12.
.פ עולת חלק מאורות האזהרה תלווה בצליל התראה
Unfastened seat belts at the front
 צב ע אזהרת התחממות נוזל הקירור: לדו גמה.להשתנותandעשוי
האזהרה
rear » page
41. צב ע אורות
עונית
צבis גה
12-volt vehicle
battery
notתצו
charging » page 202.
תצו גה בשחור ולבן
Along with - Engine
fault » page 196, » page 202.
Engine oil:נוספת
pressureאזהרה
too
low » page 195.

תאורת
סכנה
Engine oil level too low » page 195.
אזהרה
סקירת אורות אזהרה
חלק מאורות החיווי יוארו לפרק זמן קצר לאחר הפ עלת מ ערכת ההצתה במהלך בדיקת
. האור י עלם-  כאשר המ ערכת תקינה.מ ערכות הרכב

 8נורות אזהרה

סמל

משמעות
מורה על אזהרה ביחד עם אור אזהרה נוס ף
ח גורת בטיחות שאינה מהודת מקדימה או מאחור
מצבר  V 12אינו נט ען
ביחד עם

 -תקלת מנו ע

לחץ שמן נמוך
מפלס שמן מנו ע נמוך
מפלס נוזל קירור נמוך
טמפרטורת נוזל קירור גבוהה
מפלס נוזל בלם נמוך
תקלת מ גבר בלם אלקטרו מכאני
ביחד עם

– תקלת מ ערכת בלימה ו ABS

חניה במדרון תלול מדי
בלם חניה פו על
מואר  -תקלת ה גה כוח
מהבהב – תקלת נ עילת ה גה
תקלת תיבת הילוכים אוטומטית
התחממות תיבת הילוכים אוטומטית
יש להשתלט על הה גה מיידית
מפלס  ADBLUEנמוך (דיזל)
תקלת מ ערכת ( ADBLUEדיזל)
אזהרת סכנת התנ גשות
בקרת שיוט אקטיבית אינה מאטה מספיק מהר
מורה על אזהרה לצד אזהרה נוספת
כמות הדלק במיכל מו עטה
מפלס נוזל ניקוי שמשות נמוך
תקלת נורה

נורות אזהרה 9

סמל

משמעות
אור ערפל אחורי פו על
מפלס שמן מנו ע נמוך או תקלת חיישן מפלס שמן מנו ע
סתימת מסנן חלקיקים
תקלת בלם חניה
תקלת ABS
רפידות בלם שחוקות

התחממות יתר  -תיבה אוטומטית
תקלת תיבה אוטומטית
מים בסולר (דיזל)
תקלת ADBLUE
מפלס  ADBLUEנמוך
תקלת מ ערכת בקרת לחץ ניפוח בצמי גים
שינוי לחץ ניפוח צמי גים
מואר  -תקלת ה גה כוח
מהבהב  -נ עילת ה גה אינה משתחררת
מהבהב  -תקלת נ עילת ה גה
תקלת התנ עה  -התנ עה ללא מפתח
מפתח לא נמצא  -התנ עה ללא מפתח
תקלת מתלים אדפטיביים
תקלת יחידת בקרת מנו ע בנזין
תקלת מ ערכת מני עת זיהום אוויר
מואר  -אם רלוונטי ,אינו מואר לאחר הפ עלת מ ערכת ההתנ עה -תקלת
מ ערכת מצתי להט (דיזל)
מהבהב  -תקלת בקרת מנו ע ( דיזל)
כרית אוויר נוס ע קדמי מופ עלת
מהבהב ביחד עם

 -תקלת מ ערכת נטרול כרית אוויר

 10נורות אזהרה

סמל

משמעות
כרית נוס ע קדמית מנוטרלת
תקלת כרית אוויר
תקלת סיי ען ה גנה
מואר ארב ע שניות ולאחר מכן מהבהב  -כרית אוויר או קדם מותחן מנוטרלים
באמצ עות מכשיר דיא גנוסטי
וו גרירה נ עול
בקרת אחיזה במצב ספורט
נטרול בקרת בקרת יציבות
מואר -תקלת בקרת יציבות או בקרת אחיזה
מהבהב  -בקרת יציבות או בקרת אחיזה פו עלת
סיי ען שמירת מרחק מנוטרל
בקרת שיוט אדפטיבית לא פ עילה
סיי ען שמירת נתיב פ עיל
סיי ען שמירת נתיב פ עיל
איתות שמאל
ח גורת בטיחות אחורית מהודקת
איתות ימין
איתות גרירה
אור ערפל קדמי פו על
בורר הילוכים נ עול
בלם חניה אוטומטי פו על
סיי ען שמירת נתיב פו על ומוכן להת ערב
סיי ען שמירת נתיב פו על ומוכן להת ערב
בקרת שיוט אקטיבית שולטת במהירות הרכב
בקרת שיוט שולטת במהירות הרכב
סיי ען נסי עה פו על

נורות אזהרה 11

סמל

משמעות
סיי ען נסי עה מופ על -בקרת שיוט פו עלת
סיי ען נסי עה מופ על  -שמירת נתיב פו עלת
טמפרטורה חיצונית נמוכה
אור גבוה או הבהוב פו על
מושב אחורי פנוי
מושב אחורי לא פנוי
ח גורת בטיחות אחורית אינה מהודקת
ח גורת בטיחות אחורית מהודקת
סיי ען אור גבוה פו על
סיי ען תאורה פו על
תאורה אינה פו עלת
מפלס  ADBLUEנמוך (דיזל)
תקלת מ ערכת ADBLUE
יש להשתלט על הה גה
תקלת מ ערכת מתלים אקטיביים
נדרש טיפול
מנו ע מנוטרל אוטומטית על ידי מ ערכת START STOP

מנו ע אינו מנוטרל אוטומטית על ידי מ ערכת START STOP
תקלת מ גביל מהירות
מ גיל מהירות פו על
בקרת שיוט אקטיבית אינה זמינה
בקרת שיוט אקטיבית פו עלת
בקרת שיוט אקטיבית שולטת במהירות הנסי עה בהתאם לסיבוב שמלפנים

 12נורות אזהרה

סמל

משמעות
בקרת שיוט אקטיבית שולטת במהירות הנסי עה בהתאם לצומת שמלפנים
בקרת שיוט אקטיבית שולטת במהירות הנסי עה בהתאם לתנאי הדרך
בקרת שיוט אקטיבית שולטת במהירות הנסי עה בהתאם למהירות המותרת
תקלת בקרת שיוט אקטיבית
בקרת שיוט פו עלת
מ ערכת בקרת ירידה במדרון פו עלת
מ ערכת בקרת ירידה במדרון פ עילה
מ ערכות עזר לנה ג מופ עלות
מרחק מלפנים קטן מדי
נהי גה ידידותית לסביבה
מומלצת עצירה למנוחה
מצב נהי גה ר גיל
מצב נהי גה חסכוני
מצב נהי גה "נוחות"
מצב נהי גה אישי
מצב נהי גה בשטח
מצב נהי גה ספורטיבי

Key
Key Overview

13  נעילות ומערכת אזעקה,מפתחות

› Replace the ba

The vehicle can
remote control
Locking the vehicle
There may be th
Operating the boot
▶ The battery in
lid
› Replace the ba
Unlocking the vehicle
▶ The key is not
Keys, locks and alarm
system
A Battery status warnSynchronize the
ing light
Key
› Press any butt
B Locking tab for re› Unlock the do
moval
of the key bit
Key
Overview
Key
Overview
the locking cy

 נעילות ומערכת אזעקה,מפתחות
מפתח
סקירת מפתח

NOTICE

הרכב
Protectעילת
the key נfrom moisture and strong vibrations.
מט ען
תא
פתיחת
▶ Keep the grooves in the key clean.
The נeffective
עילת רכב
פתיחתrange of the key signal is about
30 m. The effective range can be reduced, e.g. due to
מצב סוללה
אזהרת
אורfromAother transmitters.
signal
interference
 לוחית נ עילת מפתחB
▶

Removing the key bit

NOTICE
NOTICE

Locking
the
Locking
the
If
necessary,
favoured
button
Operating
th
Operating
th
pressed
lid outside
lid
control.
Unlocking th
th
Unlocking
cle
cle
Battery statu
stat
A Battery
A
Changing
the
ing light
light
ing
Locking
tab
tab
B Locking
B
The
new battery
moval
of the
the
moval
of
of the
original
b

:חשוב

the
securing
›▶▶Unlock
Protect
the
key from
from moisture
moisture and
and strong
strong
Protect
the
key

.המפתח מלחות וז עזו עים
על
יש לה גןr
A.
tab
tions.
tions.
the
key bitin
. key
›▶▶Remove
Keep
the
grooves
inBrthe
the
key clean.
clean.
Keep
the
grooves
.לכלוך לא ייכנס למפתח
להקפיד כי
יש
The effective
effective range
range of
of the
the key
key signal
signal is
is ab
ab
The
. טווח זה עשוי לרדת עקב סוללה חלשה. מטרים30-השלט הוא כ30
עולה
הפrange
טווחcan
30של
m. The
The
effective
range
can be
be reduced,
reduced, e.
e
m.
effective
signal interference
interference from
from other
other transmitters.
transmitters.
signal

הסרת המפתח

Removing the
the key
key bit
bit
Removing

. A > יש לשחרר את לוחית הנ עילה
. B > יש לשלו ף את המפתח

Unlock the
the sec
sec
› Unlock
A ..
tab A
tab

Remove the
the ke
ke
› Remove

Troubleshooting

:בעיות אפשריות

הסוללה בשלט כמעט ריקה
.לאחר לחיצה על המת גים בשלט נורת האזהרה אינה מופי עהr
Or:
.הוד עה אודות החלפת סוללה תוצ גr
.> יש להחלי ף סוללה
The battery in the key is almost empty
▶ After pressing a button on the key, the warning
light does not flash.

:לפתוח את דלתות הרכב באמצעות השלט מסיבות אלה
לא ניתן לנעול או
Troubleshooting
Troubleshooting
.התרוקנהThe
בשלט
The
batteryהסוללה
in the
the key
keyr is
is almost
almost empty
empty
battery
in
After pressing
pressing aa button
button on
on the
the key,
key, the
the wa
wa
▶▶ After
.סוללה
להחלי ף
light does
does
not flash.
flash.> יש
light
not
Or: מפתח הרכבr
Or:
אינו מסונכרן
:יש לסנכרן את המפתח כך
.> יש ללחוץ על כל כפתור במפתח
.> יש לפתוח את הדלת תוך דקה באמצ עות המפתח דרך חרך המפתח
 יש לסנכרן את המפתח או כפתור מסוים במפתח נלחץ באופן תכו ף מחוץ,במידת הצורך
.לטווח השלט האפקטיבי

▶
▶

NOTICE
Protect the key from moisture and strong vibrations.
Keep the grooves in the key clean.

If necessary, the key must be synchroniz
favoured button on the key has been repeat
pressed outside of the effective range of th
control.
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The effective range of the key signal is about
30 m. The effective range can be reduced, e.g. due to
signal interference from other transmitters.

Changing the key battery

The new
batteryהחלפת
must comply with the spec
מפתח
סוללת
of the original battery.

Removing the key bit

.הסוללה החדשה חייבת להתאים לדרישות היצרן ולמפרט היצרן
› Unlock the securing
.לשונית האבטחה ולהכניס אותה חלקית לתוך החרך
. > יש להסיר
tab Aאת
key bit יש
B. >
› Remove
.המפתח כדי לשחרר את הכיסוי
 עלtheללחוץ

› Remove the k
›

› Slide off the b

.> יש להחליק את כיסוי הסוללה

:בעיות אפשריות
.הסוללה במפתח כמ עט ריקה
:לאחר לחיצה על כפתור בשלט אור האזהרה אינו מהבהב או
.> יש להכניס מבר ג דק לתוך השק ע ולהסיר את הסוללה
Troubleshooting
.> יש ללחוץ על כפתור בשלט כדי לאפס את המפתח
The battery in the key is almost empty
a button
on the את
key, the
warning> יש
▶ After pressing
.החדשה
הסוללה
להכניס
light does not flash.
וללחוץ עליו עד להישמ ע קליק
> יש להחזיר את כיסוי הסוללה למקומו
Or:
.עם התאמתו המלאה

and partially in
into the openi
Press down on
fob to release
cover.

cover.
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Keys, locks and alarm system › Memo

› Insert a thin sc

›
›
›

er into the rec
and remove th
tery.
Press any butt
the remote ke
set the key.
Insert the new
Fit the battery
and press unti

into place.

WARNING
Risk of death!
If the battery is swallowed, serious or even f
ries can result from burns in the digestive tr
▶ Always keep children away from the vehic
and batteries.
▶ If the battery is swallowed, seek medical h
mediately.

אזהרה

.יש להרחיק את הסוללה מילדים מחשש לבלי עה וחנק

מפתח
זכרוןfunction
פונקציית
Memory
of the key

Functionality
)פונקציית פרסונליזציה
(ברכב אינו כולל
Applies
to vehicles
do not have the pers
 מיקום מושב הנה ג ומיקום המראה האחורית מאוחסנים בזכרון,שהרכב ננ על
פ עםthat
בכל
tion function.
.לנ עילת הרכב
המשמש
המפתח
Each
time the vehicle
is locked, the position

driver's seat and rearview mirror are stored
memory of the remote key being used to lo
vehicle.

תפעול

.שנשמר בזיכרון
השבת מיקום
Operation
position
.עילת הדלתות ולפתוח את דלת הנה גRetrieve
את נstored
לפתוח
> יש
› Unlock the vehicle and open the driver's d
והמראות החיצוניות ינו עו למיקום אשר נשמר בזיכרון המפתח המשמש לפתיחת
הנהandמושב
The driver'sגseat
the exterior mirrors oc
position assigned in the memory to the key
.הרכב
unlock the vehicle.
Stop position change

› Press any button on the seat to be adjuste
Or:

› Press the

button on the key.
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עצירת שינוי מיקום
> יש ללחוץ על כל כפתור כיוון במושב.
או:
> יש ללחוץ על כפתור במפתח.

הגדרות
הפעלה ונטרול פעולת זיכרון במפתח
פ עולה זו מופ עלת או מנוטרלת בתפריט זה במ ערכת הבידור:
או:

אחסון מיקום מושב נהג ומראות חיצוניות לנהיגה קדימה
האחסון מבוצ ע אוטומטית בכל פ עם שהרכב ננ על.
ניתן לאחסן את מיקום המושב אם זווית שיפו ע המש ענת היא פחות מ 110-מ עלות ביחס
לבסיס הכיסא והמושב אינו נמצא בסו ף המהלך.
אחסון מיקום מושב נוסע ומראות חיצוניות לנהיגה לאחור
> יש לפתוח את הדלתות באמצ עות המפתח.
> יש להפ עיל את ההצתה.
> יש להפ עיל את פ עולת הקיפול במראות במ ערכת המיד ע והבידור כך:
או:
> יש לה עביר את ידית כיוון המראות למצב .R

> יש לשלב הילוך אחורי.
> יש לכוון את המראה למיקום הרצוי.
> יש להוציא את בורר ההילוכים מהילוך אחורי.
כיוון המראות נשמר
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נעילה מרכזית
הפעלה
המ ערכת נו עלת ופותחת את כל הדלתות ,כיסוי פתח התדלוק ודלת תא המט ען בו זמנית.

חיווי פתיחה
הבהוב כפול של אורות החיווי.

חיווי נעילה
הבהוב בודד של אור החיווי .אור האזהרה בדלת הנה ג יהבהב במשך כשתי שניות בקצב מהיר
לאחר שהרכב ננ על ולאחר מכן יהבהב באופן קבו ע בהפסקות יותר ארוכות.
אם א ף אחת מהדלתות ודלת תא המט ען אינן נפתחות תוך  45שניות מר ג ע הפתיחה ,הרכב
יינ על שוב באופן אוטומטי.

מצב

SAFE

בהתאם לרמת ה גימור ,ניתן להפ עיל את הנ עילה המרכזית במצב .SAFE
מצב  SAFEמונ ע פתיחה של דלתות הרכב מבפנים כאשר הרכב נ עול.
ניתן להפ עיל את מצב  SAFEמבחוץ כאשר הרכב נ עול.
לאחר הפ עלת המנו ע ,הוד עה בדבר מצב  SAFEתוצ ג בלוח המחוונים.

סכנה

rאין לאפשר שהייה ברכב ב עודו נ עול במצב  SAFEמחשש לפצי עה קטלנית.

ניתן לנטרל את  SAFEבאמצעות:
rנ עילה כפולה תוך  2שניות.

או:
 rביחד עם נטרול הניטור הפנימי.
אור האזהרה בדלת הנה ג יהבהב במשך כשתי שניות במהירות לאחר שהרכב ננ על ולאחר
מכן י עלם – וישוב להבהב במרווחים של  30שניות.
כאשר מצב  SAFEמנוטרל ,ניתן לפתוח את הדלת מבפנים באמצ עות משיכה בידית הפתיחה
פ עם אחת.
מצב  SAFEמופ על שוב לאחר פתיחה ונ עילה של הרכב.
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הפעלה
פעולת נעילה מרכזית
בהתאם לרמת ה גימור
rמפתח
rמ ערכת נ עילה ללא מפתח ()KESSY
rכפתור נ עילה מרכזית
נעילה/פתיחה באמצעות כפתור נעילה מרכזית
> יש ללחוץ על כפתור בקונסולה המרכזית
סמל בכפתור יואר ב עת נ עילה
הכפתור נו על/פותח את כל דלתות הרכב ודלת תא המט ען.
נ עילת הרכב מנוטרלת בנוס ף כאשר דלת נפתחת מבפנים.

אזהרה
רכב נ עול באמצ עות כפתור נ עילה מרכזית עלול להקשות על אנשי שירותי החירום לפתוח את
הרכב במקרה חירום.

הגדרות נעילה ופתיחה
> במ ערכת המיד ע והבידור יש לבחור בתפריט:
או:
כל הדלתות
פתיחת כל הדלתות ,דלת תא המט ען ומכסה פתח התדלוק.
דלת בודדה
באמצ עות כפתור במפתח ,דלת הנה ג ומכסה פתח התדלוק נפתחים.
ברכבים אשר מצוידים במ ערכת נ עילה ללא מפתח ,הדלת הקרובה למיקום המפתח ומכסה
פתח התדלוק נפתחים באמצ עות נ גי עה בידית.
עם פתיחה מחודשת ,הדלתות האחרות ודלת תא המט ען נפתחים.
דלתות בצד הרכב
בשימוש בכפתור במפתח ,הדלתות בצד הנה ג ומכסה פתח התדלוק יפתחו.
ברכבים המצוידים במ ערכת כניסה ללא מפתח ,הדלתות בצד הנוס ע הסמוכות למיקום
המפתח ומכסה פתח התדלוק יפתחו עם נ גי עה בידית הדלת.
עם פתיחה מחדש ,הדלתות האחרות ודלת תא המט ען יפתחו.

When unlocked again, the other doors an
When the SAFE function is switched off, the door
lid are unlocked.
can be opened from the inside by pulling once on the
opening lever.
ומערכת אזעקה
נעילות
,מפתחות
Automatic
locking
after starting
All doors and the boot lid are locked when
The SAFE function is switched on again after unlock15 km/h is reached.
ing and locking the vehicle.
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The vehicle is unlocked when a door is op

לאחר התנעה
נעילה אוטומטית
the inside.
WARNING
 נ עילת הדלתות תבוטל. קמ”ש15 תא המט ען ננ עלות עם ה ג עה למהירות
כל הדלתות ודלת
Ways in which central locking operates
An automatically locked vehicle makes it
.מבפנים
 נפתחתtoדלת
Depending upon vehicle equipment:
responders
enterכאשר
the vehicle in an eme
Operation

▶
▶
▶

Key » page 23
Keyless locking (KESSY)» page 26.
Central locking button

Troubleshooting
בעיות אפשריות

Central
locking
מרכזית
נעילהfault
תקלת
The warning light in the driver's door fir
for 2האזהרה
secs in quick
. שניות2 שבדלת הנה ג מהבהב במהירות למשך
אורsuccession.
r
The symbol in the button comes on when locked.
▶ Then it lights up continuously.
.תמידית
מואר
לאחר מכן הואr
The button locks/unlocks all of the doors and
the
▶ After 30 secs, it flashes slowly.
boot lid.
.הוא מהבהב לאט
שניות
r
the30
helpלאחר
of a specialist
garage.
› Seek
The vehicle is also unlocked when a door is opened
לטפל
המוסמך
מהימן
גורם
ל
או
סקודה
של
שירות
למרכז
לפנות
יש
>
from the inside.
Lock/unlock using the central locking button
› Press the button in the centre console.

.בנושא

WARNING
A locked vehicle with a central locking button makes
it difficult for responders to enter the vehicle in an
emergency.

▶

Mechanically unlocking and locking t

Unlocking
and locking
the door with the
מכאנית של הדלת
וסגירה
פתיחה

פתיחה ונעילה של הדלת באמצעות גוף המפתח
> יש להסיר את הכיסוי
Setting the unlocking and locking function
> יש למשוך בידית הדלת ולהחזיקה
› In Infotainment, select the following menu:
> יש להכניס את גו ף המפתח לתוך השק ע שבחלקו התחתון
של הכיסוי
Or:
> יש להרים את הכיסוי בכיוון החץ
All doors
> יש לשחרר את ידית הדלת
26 Keys, locks and alarm
systemof› Keyless
(KESSY)
Unlocking
all doors,locking
the boot
lid and the fuel filler
נעילה ופתיחה
flap.
Release
Locking and unlocking
door
פונה בכיוון מטה לתוךSingle
הידית
כאשר
המפתח
ף
גו
את
> יש להכניס
the removed key
› Insert
Usingbit
thewithbutton
on thefackey, the driver's door and
the
handle
.אותוfillerעול
צילינדר המנ עול ולפתוח
the fuel
flapלנ
areאו
unlocked.
ing downwards
into
התקנת כיסוי
the lock cylinder and
unlock or lock it.
> יש למשוך את ידית הדלת ולהחזיק בה
Install cover
> יש להחלי ף את הכיסוי
› Pull on the door handle
and hold it.
> יש לשחרר את ידית הדלת
Replace the cover.
› Release the door handle.

›

Locking the door without the lock cylinder

› Open the door.
› For vehicles with a panel over the opening, remove
›

the panel.
Insert the key or a flat-head screwdriver into the
slot.
Turn the key or flat-head screwdriver towards the

der
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Remove the c
› Pull on the d
of the vehic
it.
› Insert the k
the recess o
derside of t
› Lift the cov
rection of th
Release the
›
Keys, locks and alarm system › Keyl
dle.

Locking and u

› Grab the door handle.
› Open the door.

› Insert the re

bit with the
ing downwa
the lock cyli
unlock or loc

Install cover

› Pull on the d
and hold it.

› Release the door handle.

› Replace the

שימוש בצילינדר המנעול
דלתwithout
 נעילתthe lock cylind
Lockingללא
the door
Lock
הדלת
את
לפתוח
> יש
› Touch the sensor.
it is not
 יש,קיים כיסוי מ על הפתחAfter
בהםlocking,
ברכבים
>
possible to unlock
הכיסוי
את
להסיר
within 2 seconds by
the door
 המפתח או מבר ג שטוחtouching
להכניס את
 ישhan>
dle. This can be used to
check
whether
the veהחריץ
לתוך
hicle is locked.
> יש לסובב את המפתח או המבר ג השטוח
ולדרוך את בריח הדלת
בכיוון חוץ הרכב
Unlocking the boot lid › Open the door.
For
vehicles
with
panel over the openin
עולה
הדלת
 סaלאחר
of the ›נboot
lid. ,גירה
› Press the handle

the panel.
Protection against inadvertently locking the key in
› Insert the key or a flat-head screwdriver
the vehicle
slot.
If the key is locked inside the vehicle, the vehicle will
keyisor
flat-head
screwdriver to
›
unlock itself automatically.Turn
If nothe
door
opened
with-
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)KESSY( נעילה ללא מפתח
שימוש
 מאפשרת פתיחה ונ עילה של דלתות הרכב בלי,KESSY ,מ ערכת הנ עילה ללא מפתח
.להשתמש בשלט באופן פ עיל

הפעלה
.יש לשמור את המפתח בצמוד ב עת פתיחה ונ עילה
26

Keys, locks and alarm system › Keyless locking (KESSY)

עלולה להשפי ע על
כפפותlocks
עטיית
עם ידייםlocking
למ ג ע
החיישנים בידית מיו עדים
26 Keys,
andכלומר
alarm ,חשופות
system › Keyless
(KESSY)
Release
Locking and unlocking
.פ עולת החיישנים
Insert the
Release
andremoved
unlockingkey
›Locking
› Grab the do
with
the
handle facInsert
the
removed
key
› bit
Grab
Openthe
thedo
d
›
ing
downwards
intofacbit with
the handle
Open
the d
›
the
lock cylinderinto
and
ing downwards
unlock
lock it. and
the lockorcylinder
שחרור
unlock
or lock it.
Install
cover
הדלת
בידית
לאחוז
> יש
Pull on
the door handle
cover
›Install
and
hold
it. door
את
לפתוח
> יש
Pull on
the
handle
› הדלת
and holdthe
it. cover.
› Replace
› Release the door handle. › Replace the cover.
the door handle.
› Releasethe
Lock
Locking
door without the lock cylinder
Lock
Locking the door without the lock cylinder
› Touch the s
Touchlockin
the s
› After
נעילה
possible
to
After lockin
> יש ל ג עת בחיישן
within
2 sec
possible
to
touching
th
within 2 sec
 פתיחה מחודשת באמצ עות נ גי עה בידית לא,לאחר נ עילה
dle.
This ca
touching
th
. כדי לוודא שהרכב נ עול, שניות2 תתאפשר במשך
check
whet
dle. This
ca

hicle
lock
checkiswhet
hicle is lock

Unlocking the boot lid
› Open the door.
מטען
תאhandle
דלת
פתיחת
Press thethe
the boot lid.
Unlocking
bootoflid
›
Open
the door.
vehicles
with a panel over the opening, remove
› For
Press על
the handle
of יש
the>boot lid.
.ען
המט
תא
דלת
ידית
ללחוץ
›
panel. with a panel over the opening, remove
Protection against inadvertently locking
For vehicles
› the
the
vehicle
the
panel.
Protection
against
inadvertently
locking
› Insert the key or a flat-head screwdriver into the
If
the
key is locked inside the vehicle, the
the
vehicle
Insert the key or a flat-head screwdriver into the
› slot.
של המפתח בתוך הרכבunlock
נעילה
נגדinside
הגנהthe
itself
automatically.
If no
door the
is o
Ifבשוגג
the key
is locked
vehicle,
Turn the key or flat-head screwdriver towards the
› slot.
in
45
seconds,
the
vehicle
unlock
itself
automatically.
If no door is ol
of
theorvehicle
 אם אחת.אוטומטית
הדלתות
( עילתspring-loaded
 נscrewdriver
ישחרר אתposition).
 הרכב,הרכב
אם המפתח ננ על בתוךautomatically
Turn the
key
flat-head
towards
the
› outside

in
45 seconds,
the vehicle
automatically
If the
key is locked
in the boot,
the boot ll
outside
of the
After
closing,
thevehicle
door
is(spring-loaded
locked.
.שוב
על
הרכב ינ
, שניות45position).
נפתחת אוטומטית תוך
אינה
מהדלתות
matically
unlock
itself.
If
the
key
is
locked
in
the
boot,
the boot l
After closing, the door is locked.
matically
itself. אם
. תא המט ען יפתח אוטומטית,בתא המט ען
 עלunlock
המפתח ננ

Keyless locking (KESSY)
Keyless locking (KESSY)
Usage
Usage

The keyless locking system, KESSY, enables unlocking
locking
of the
vehicleKESSY,
without
actively
using
Theand
keyless
locking
system,
enables
unlockthe
remote
control
key.
ing and
locking
of the
vehicle without actively using
the remote control key.

Operation
Operation

Keep the key with you when unlocking and locking.

Settings
Settings

Deactivate keyless locking
the button on t
Deactivate
keylesswith
locking
› Lock the vehicle
Lock the
vehicle
the button
t
5 s,
touchwith
the sensor
on theon
doo
› Within
your
Within
5 s,finger.
touch the sensor on the doo
› with
with your finger.
Deactivation
is confirmed by a single fla

direction
indicators.
Deactivation
is confirmed by a single fla

indicators.
To check the
deactivation, wait at least
› direction
then pull
the door handle.
To check
the deactivation,
wait at least
› and
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הגדרות
נטרול נ עילה ללא מפתח
> יש לנ עול את הרכב באמצ עות כפתור ש על המפתח.
> יש ל ג עת באצב ע בחיישן שבידית הדלת תוך  5שניות.
> הנטרול מאושר באמצ עות הבהוב בודד של איתותי הרכב.
> כדי לבדוק את הנטרול ,יש להמתין לפחות  10שניות ולמשוך בידית הדלת.
> הדלת אמורה להישאר נ עולה.
נ עילה ללא מפתח מופ עלת שוב באופן אוטומטי כאשר הרכב נפתח.

בעיות אפשריות
לא ניתן לפתוח את נעילת הדלתות או לנעול את הדלתות באמצעות החיישנים בידית
> יש לפתוח את הרכב או לנ עול את הרכב באמצ עות הכפתור ש על המפתח.
> יש לנסות לפתוח או לנ עול את הרכב באמצ עות החיישנים ש על הידית.
> אם מ ערכת הנ עילה ללא מפתח אינה פו עלת ,יש לפנות למרכז שירות של סקודה או ל גורם
מהימן המוסמך לטפל בנושא.
> אם הרכב אינו נפתח במשך תקופה ממושכת ,פ עולה זו עשויה להתבטל אוטומטית.
כאשר ההצתה פועלת אך מפתח אינו מאותר
מואר – הוד עת “מפתח לא נמצא ברכב”
> יש להכניס את המפתח לרכב.
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Sta

ונהיגהStarting
 התנעהand driv
התנעה
The service and the coupled functions are available
Start
Requirements

depending on the following conditions:

:חשוב

Notes on starting
✓ The vehicle type, vehicle equipment and Infotain> אין להתני ע את הרכב בחלל ס גור מחשש
mentעלה
typeלהר
are supported.
DANGER
✓ The set protection level for personal data that enהפ עלה
תנאיof>poisoning by e
Danger
ables the required data to be sent.
not run the engine
▶ Do
הרכב ממוקם בתא הנוס עים
מפתח
✓ The ŠKODA Connect services are active.
Operating
: חשובconditions
✓ The ŠKODA Connect services are available.
✓ The vehicle key is loc

 המ ערכת עשויה לאתר את מפתח הרכב גם כאשר הוא:!סכנת אובדן מפתח או נזק למפתח
NOTICE
. יש לשמור את המפתח צמוד מחשש לאובדן.על ג ג הרכב
Risk נמצא
of key loss, possibly

The system can detect t
forgotten on the vehicle
מערכת ▶ההצתה
Always keep the key w

ללחוץ על כפתור ההתנ עה
 > ישthe ignition o
Switching
› Press the s

Starting the vehicle wit
› Secure
אוטומטי
רכבthe vehicle wit
› Move the shift lever to
לוודא כי בלם החניה פו על
 ישthe
> clutch pedal
› Keep
ללחוץ על דוושת הבלם
 ישthe
> starter butto
› Press

N  אוP  עביר את בורר ההילוכים למצבStarting
 יש להthe
> vehicle wit

› Secure
ללחוץ על כפתור ההתנ עה
> ישthe vehicle wit
› Keep the brake pedal d
› Move the selector leve
מנוע
כיבוי
the starter butto
› Press
להפ עיל את בלם החניהInיש
> with diese
vehicles
lights
up
after the ignitio
> יש ללחוץ על כפתור ההתנ עה

system on. The engine s
CAUTION

:נעילת הגהDanger
סכנתof unexpected v
temperatures
below
▶ Atאין
לנסו ע ברכב כאשר מנו עו אינו פו על (למשל להידרדר) כאשר מ ערכת ההצתה אינה
r
with the selector lever
.פו עלת

Stopping the engine
› Secure the vehicle wit
Press the starter butto
:סכנת ›התחממות

WARNING
 יש לאפשר למנו ע לפ עול בסיבובי סרק במשך,לאחר נסי עה ארוכה או עבודה ב עומס
r
Steering lock hazard!
.דקה ▶לפני כיבוי
During a journey with t

tion must always be sw

NOTICE
Risk of engine overheati
▶ Do not switch the eng
end of your journey aft
ning at high loads. Leav
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Starting issues
Troubleshooting

התנעה
NOTICE
Dangerאפשריות
of engine damage!
בעיות
▶ Do not start the vehicle by towing.

.הרכב ב גרירה מחשש לנזק
להתני ע את
איןstart
r
The engine
does not
the ignition.
› Switch off
מניע
הרכב אינו
› Wait 30 seconds and repeat the startin
.עולת ההצתה
פ
את
לנטרל
> יש
dure.
If
the
engine
does
not
›
. שניות ולחזור על התהליך30  יש להמתיןstart,
> use the jum
bles with the 12 volt vehicle battery of
 מרכב מסיי ע או לפנות12V  יש להשתמש בכבלי התנ עה ומצבר,מני עhicle
עדיין» לא
> the help of a s
page הרכב
203 orאם
seek
rage.
.למרכז שירות של סקודה או גורם מהימן המוסמך לטפל בנושא

engine does not start, the display s
אימובילייזר מופיעה בצג המידעThe
הודעת
,הרכב אינו מניע
message regarding the immobilizer
.במפתח רזרבי
להשתמש
 ישkey.
>
Use
the
other vehicle
›
If
the
engine
does
not
start,
›
 יש לפנות למרכז שירות של סקודה או ל גורם מהימן המוסמך לטפל, > אם הרכב אינו מני עseek the h
cialist garage.
.בנושא

Starting is not possible with the starte

system
did not
detect
the key
 המערכת אינה מאתרת את המפתח,באמצעות כפתור ההתנעה
אפשרית
אינה
התנעה
illuminates

מואר

.> יש ללחוץ על כפתור ההתנ עה במפתח

› Press the s

 יש לפנות למרכז שירות של סקודה או,> אם הרכב אינו מני ע
.ל גורם מהימן המוסמך לטפל בנושא

› If the engi

ton with th

start, seek
specialist g

keyלא
might
not be detected if the
.אם הסוללה במפתח התרוקנה או שהאות תקולThe
יאותר
המפתח
the key is nearly discharged or the signa
המנוע אינו כבה עם לחיצה על כפתור ההתנעה
The engine cannot be turned off with t
.כפתור ההתנ עה ללחיצה ממושכת או ללחוץ פ עמיים
button > יש להחזיק את
Hold
the המנוע
starter button
גם ›לאחר הפסקת פעולת המנוע
פועל
מאווררor press twice
The
radiator
fan
keeps
running even af
מדובר במצב.מאווררהמנו ע עשוילהמשיךלפ עולכ עשר דקותלאחרהפסקתפ עולתהמנו ע
gine has stopped
. ר גילto run for
The radiator fan can continue
mately
10
minutes
after
the engine is st
המנוע משמיע רעשים לאחר התנעה במזג אוויר קר
is not a defect.
מדובר במצב.ר עשזה עשוילהיווצר עקבפ עולהשלהמנו עהמיו עדתלהבטיח עבודהמיטבית
The engine makes noises after the cold
.גיל
 רis due to the
The increased running
noise

creased engine speed. This is not a defec

”“עצור וסע
שימוש

START STOP

.מפחיתה זיהום אוויר וחוסכת דלקUsage
”מ ערכת “ עצור וס ע

The START-STOPP system reduces pollu
sions and the CO2emissions and saves fu
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פעולה
אם המ ערכת קב עה שפ עולת המנו ע אינה נחוצה כאשר הרכב אינו נוס ע ,פ עולת המנו ע
תופסק ותתחדש עם המשך הנסי עה.
תיבת הילוכים אוטומטית
נטרול פ עולת המנו ע מתרחש כאשר דוושת הבלם נלחצת.
התנ עה באמצ עותמ ערכת“ עצורוס ע”מתרחשת עםלחיצה על דוושתהתאוצה .עםנטרול
מ ערכת “ עצור וס ע” ,המנו ע יפ על לאחר שחרור דוושת הבלם.
תצוגת מצב בלוח המחוונים
פ עולת מנו ע מופסקת באמצ עות מ ערכת “ עצור וס ע”.
פ עולתמנו עאינהמופסקת באמצ עותמ ערכת“ עצורוס ע” עקבהי עדרתנאיםמתאימים.
תצוגת מידע במערכת מידע ובידור
מצב מכונית
מכונית
או
מצב מכונית
תפריט

תנאי הפעלה מתאימים
תנאים מסוימים אופיניים למ ערכת ואינם ניתנים לזיהוי .לכן המ ערכת עשויה לה גיב באופן שונה
במצב אשר נראה לנה ג כמתאים.
כדי שהמ ערכת תפ על באופן מיטבי יש לוודא ש:
✓ דלת הנה ג ס גורה.
✓ ח גורת הבטיחות מהודקת.
✓ מהירות הנסי עה גבוהה מ 4-קמ”ש לאחר ה עצירה האחרונה.

הגדרות
הפעלה אוטומטית
 rעם התנ עת המנו ע.
 rעם בחירת מצב נהי גה חסכוני (.)ECO
נטרול מערכת/הפעלת מערכת
> יש ללחוץ על כפתור
כאשר המ ערכת מנוטרלת ,הסמל בכפתור יואר
אם כיבוי מנו ע מתרחש ב עקבות פ עולת המ ערכת והמ ערכת מנוטרלת ,המנו ע יופ על.

your hand on the gearshift lever.

Engaging reverse gear
vehicle.  התנעה24
› Stop the ונהיגה
Depress
the
clutch pedal completely.
›
› Move the shift lever to the neutral posi
gearshift lever down.
› Push the
אפשריות
בעיות
› Set this completely to the left.
briefly.
 או שהוא מונע לפני תחילת נסיעה,עצירה
בעת
המנוע אינו כבה
› Wait
Engage
reverse
gear. המ
›
.ערכת חשה שהמנו ע פו על

Automatic
gearbox
אוטומטית
הילוכים
תיבת
Lever
positions
הילוכים
מיקומי בורר

 רכב חונהP
ה גל גלים המונ עים נ עולים
 יש לבחור במצב זה כאשר הרכב אינו בתנו עהP
 הילוך אחוריR
 יש לבחור במצב זה כאשר הרכב אינו בתנו עהR

Parked v
The drive
locked.
Only se
tion whe
cle is sta
Reverse
Only se
tion whe
cle is sta

 ניוטראלN
Neutral
There
is
no
transmission
 תיבת ההילוכים והה גה אינם מחוברים ל גל גלים המני עיםof engine po
wheels.
 ספורטForward
מצב/לפנים
נסיעה
D/S program
drive
/and
sports
Starting
driving › Manual
The
gear
is
changed
automatically.
ההילוך מתחל ף באופן אוטומטי
When theDsystem
is
deactivated,
the
symbol
illumimode,
the
gear
is
In
 ההילוכים מתחלפים בסיבובי מנו ע גבוהים יותר מבמצבS במצבchanged at hig
nates in the button .
than in mode.
S ובין
D  ביןbetween
 יש לבחורand (spring-lo
Choose
If a system-related engine switch-off occurs and the
tion)
system is deactivated, the engine will start.
Moving
the selector
lever out of the
N  או ממצבP ממצב
ההילוכים
הוצאת בורר

- the selector lever is loc
ההילוכים נ עולlights
בוררup-מואר
הכפתור בבוררThe
עלengine
ללחוץdoes
זמנית
הבלםoff
דוושת
עלstopping,
יש ללחוץ
notובו
switch
when
or >
› Press the
it starts before starting up
and at the
.ההילוכים
The system has detected that the engine is running.
press the b
 כדי למנו ע,> יש להשתמש בבלם החניה ב עת ה עברת הילוכים
selector le
.הרכב
של
הידרדרות
Manual gearbox

Troubleshooting

Operation
NOTICE
Danger of engine damage!
▶ Shift into higher gear before reaching the red area
of the rev counter scale.
NOTICE
Danger of gearbox damage!
▶ Depress the clutch pedal all the way down.
▶ If not in the process of changing gear, do not leave
your hand on the gearshift lever.
Engaging reverse gear

› Stop the vehicle.
› Depress the clutch pedal completely.
› Move the shift lever to the neutral position.
Push the gearshift lever down.

WARNING
Risk of the stationary vehicle rolling awa
cally!
p
▶ When the selector lever is in the
sition or in manual shift mode, secure
with the brake.

Operation
Starting up

› Keep the brake pedal depressed.
› Start the engine.
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תפעול
התנעה
> יש ללחוץ על דוושת הבלם.
> יש להתני ע את המנו ע.
> יש ללחוץ על הכפתור בבורר ההילוכים ולהסיט את בורר ההילוכים למיקום הרצוי.
> יש לשחרר את דוושת הבלם וללחוץ ב עדינות על דוושת התאוצה.
האצה בזמן נהיגה (קיק דאון)
> יש ללחוץ על דוושת התאוצה עד סו ף המהלך.
עצירה זמנית (למשל בצומת)
> יש להשאיר את בורר ההילוכים במצב  D/Sול עצור את הרכב באמצ עות לחיצה על דוושת
הבלם.
עצירה
> יש ללחוץ על דוושת הבלם
> יש לאבטח את הרכב באמצ עות בלם החניה
> יש ללחוץ על הכפתור בבורר ההילוכים ולה עביר את הבורר למצב P
> יש להפסיק את פ עולת המנו ע
נסיעה במצב
אם המ ערכת מאתרת שהילוך אינו משולב בזמן תנו עת הרכב ,המ ערכת ת עבור למצב
ניוטראל.
יוצ ג בלוח המחוונים
דרישות לנהיגה במצב ניוטראל ()N
✓ מצב  Dנבחר
✓ דוושת התאוצה ודוושת הבלם אינן לחוצות
✓ מהירות הרכב היא  20עד  130קמ”ש
✓ הרכב אינו נמצא במהלך גרירה
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168 Starting and driving › Automatic g
✓ The vehicle speed is 20-130 km/h.
✓
The
vehicle
speed
is
20-130 km/h.
✓
There
is no device
connected
to the
תאוצה
בקרת
האצה עם
✓ et.
There is no device connected to the
תאוצה חזקה במיוחד עם תחילת נסי עהet.
פ עולה זו מאפשרת
Acceleration on start-up (launch contr
או לה עביר את בורר ההילוכים למצב ידני
S function
לבחור במצב
(> ישlaunch
Acceleration
on start-up
contr
This
allows
maximum
accelerat
This function
allows maximum
start-up.
)TCS( עולת בקרת האחיזה
לנטרל את פ
 > ישaccelerat
start-up.
Selectעלmode
or manual
דוושת› הבלם
ללחוץ
 > ישshift mode.
Select the
mode
shift mode.
› Disable
TCSor»manual
page 176.
›
דוושת› התאוצה עד סו ף מהלכה
עלtheללחוץ
> יש176.
Disable
TCS
»
page
› Keep the brake pedal depressed.
Keepdepress
the
pedal
דוושת›› הבלם
אתbrake
לשחרר
ישdepressed.
>
Fully
the
accelerator.
depress
theהרכב
accelerator.
Release
theיאיץ
brake
pedal.
›› Fully
.מיטבי
באופן
the brake pedal.
› Release
The vehicle drives with maximum acce
The vehicle drives with maximum acce
Manually
switching
gear with the selec
בתיבת הילוכים אוטומטית
הילוכים ידנית
העברת
Manually
switching
withlever
the selec
put thegear
selector
in the
› To turn on,
D/S  ›עברת ההילוכים הידנית יש לה עביר את בורר ההילוכים למצבTo
 הturn
את
עיל
להפ
on, right
put
the
selector
lever
in the
tion
to the
(toכדי
the>left for
right-h
tionהזזתו
to theעות
rightבאמצ
(to the left for right-h
hicles).
.ימינה
hicles).
turn off, put the selector lever back
› To
S/D עברת ההילוכים הידנית יש להחזיר את בורר ההילוכים למצב
את ה
> lever back
turn
off,לנטרל
put theכדי
selector
› To
position.
position.
.שמאלה
באמצ עות הזזתו
+ Changin
+ Changin
ה עלאת הילוך ידנית
- Changin
Changin
- gear
 הורדת הילוך ידניתgear

Manually changing gear with the shift p

Manually
gear with the shift p
the
steering
wheel
באמצעות ידיות השליטה בגלגל ההגה
ידניתchanging
הילוך
העברת
the steering wheel
- Changin
 הורדת הילוך- Changin
gear
ה עלאת הילוך
gear
+ Changin

+ Changin

.-  או על+ > כדי להפ עיל את ידיות השליטה יש ללחוץ על
 במשך+ > כדי לנטרל את ידיות השליטה יש ללחוץ ולהחזיק את
.מספר שניות
.עברת ההילוכים הידני ינוטרל

› To switch
To switch
› paddle,
pre
To turn pre
off
› paddle,
turn ho
off
› To
paddle,

paddle, ho
If none of th
If none
th
dles
areof
pres
dles turns
are pres
certain
manual
shift
off
 מצב ה,בשימוש במשך פרק זמן ממושך
 אינןtime,
השליטה
ידיות
אםmode
certain time, manual shift mode turns off
cally.
cally.
בסיבובים גבוהים
פועלthreatens
אם המנוע
If the engine
to over-rev
If
the
engine
gearboxthreatens
automatically
changes to
▶ The
עלה הילוך באופן עצמאי
ההילוכים ת
תיבתr to over-rev
The gearbox
▶ higher
gear. automatically changes to
הורדת הילוך
עת
התיבה מונ
r
higher
gear.
transmission
prevents changing to
▶ The
The transmission
prevents changing to
▶ lower
gear.
lower gear.
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בעיות אפשריות
לא ניתן להוציא את בורר ההילוכים ממצב P

> יש לשחרר את בורר ההילוכים באופן ידני
התחממות תיבת הילוכים
מואר ביחד עם
או
מואר ביחד עם הוד עה בנו ג ע להתחממות של תיבת ההילוכים
> יש להמשיך בנסי עה זהירה
מואר ביחד עם
מואר ביחד עם הוד עה בנו ג ע להתחממות של תיבת ההילוכים
או
> יש ל עצור את הרכב בבטחה מיידית .יש להפסיק מיידית את פ עולת המנו ע
> ניתן להמשיך בנסי עה רק לאחר שהנורה אינה מוארת.
> אין להמשיך בנסי עה כל עוד הנורה דולקת .יש לפנות למרכז שירות של סקודה או ל גורם
מהימן המוסמך לטפל בנושא.
תקלת תיבת הילוכים
מואר ביחד עם
או
מואר ביחד עם

הודעה הנוגעת לתיבת הילוכים במצב חירום
> יתן להמשיך לנסו ע לאט בזהירות מרבית
> יש לפנות מיידית למרכז שירות של סקודה או ל גורם מהימן המוסמך לטפל בנושא
מואר יחד עם
או
מואר ביחד עם
הודעה הנוגעת לתקלת תיבת הילוכים
> יש ל עצור מיידית ולפנות למרכז שירות של סקודה
התנעת רכב תקוע
> יש לה עביר את בורר ההילוכים בין  D/Sו  .Rהרכב ינו ע קלות במקומו ושחרור יהיה קל יותר.

שחרור ידני של תיבת ההילוכים
> יש לאבטח את הרכב באמצ עות בלם החניה
> יש לפתוח את תא האחסון בחלקה הקדמי של הקונסולה המרכזית
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› Insert a flat

> יש להכניס מבר ג שטוח קטן או כלי דומה לחריץ
. שבאזור החץ
.> יש לשחרר את הכיסוי ולהרים בזהירות

›

screwdrive
similar too
gap in the a
row A .
Carefully lo
lift the qua

› Press on th
> יש ללחוץ על חלק הפלסטיק בכיוון החץ ובו זמנית ללחוץ על
.הכפתור שבבורר ההילוכים
.N > יש למקם את בורר ההילוכים במצב

›

part in the
the arrow a
same time
button on t
lever.
Put the sel
in positio

Vehicle driving
נהיגהmode
מצב

שימוש

Usage

The driving
mode
offers
the possibility o
התאמה של מאפייני הרכב לס גנון הנהי גה הרצוי
מאפשר
נהי גה
מצב

the driving behaviour to the desired drivi

סקירה כללית

Overview

מיד ע אודות מצב הנהי גה הנבחר מוצ ג בצ ג החיווי במ ערכת המיד ע והשמ ע ובלוח המחוונים
Information about the selected driving m
.גיטלי
played in the status
barהדי
in the Infotainme
well as in the digital instrument cluster.

)ECO MODE( מצב חיסכון

Eco mode
לס גנון נהי גה ר גו ע ומסיי ע לחסוך בדלק
מצב חיסכון מתאים

Eco mode is suitable for a relaxed style o

to save
fuel.
)COMFORThelps
MODE(
נוחות
מצב

לנהי גה בכבישים שאיכותם נמוכה או לנסי עות ארוכות בכביש מהירComfort
נוחות מתאים
mode מצב

is suitable for driving on r
)NORMALComfort
MODE(mode
מצב רגיל

poorer surface or for long motorway jou

מצב ר גיל מתאים לנהי גה יום יומית
Normal mode

)SPORT MODE(
מצב ספורט
The Normal mode is suitable for a conve

The Normal mode is suitable for a conve

ing. מצב ספורט מתאים
לנהי גה נמרצת
Sportאישי
mode
)INDIVIDUAL MODE(
מצב

The Sport
modeאישי
is suitable
.התאמה פרטנית של מ ערכות הרכב השונות
מאפשר
 מצבfor a sporty d
Individual mode

The Individual mode allows the individua
tion of certain vehicle systems.
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Starting and driving › Vehicle driving mode 169

› Insert a flat-head

.ברכב שטח

Offroad mode
screwdriver or push a
)O FFRO A D M O DE( מצב שטח
Offroad mode is suitable for driving on non-paved
similar tool into the
roads.
But even
מדוברgap
 לאinכיthe
לזכור
.לא סלולות
בדרכים
 גהwith
לנהיOffroad
 מתאיםmode
שטחswitched
 מצבon,
areaיש
of arvehicle is never a true SUV.
row A . .שונה במצב שטחyour
מ ערכות בטיחות אלה יפ עלו באופן
The following brake and stabilisation systems
› Carefully loosen and
ESCr
change in Offroad mode.
lift the quadrant cover.
▶

ASRr

ESC.
ASR.
EDL.
ABS.

EDLr
▶
› Press on the plastic
ABS
r
▶
part in the direction of
.המחוונים
 בלוחandעם
יואר ביחד
,שטחonמצב
עלת
הפlights
ב עתup
Whenסימן
switched
Offroad
mode
the arrow
at the
▶

›

same time press the
button on the selector
lever.
Put the selector lever
in position.

and

in the instrument cluster.

תפעול

Operation

בחירת מצב נהיגה
> יש ללחוץ על
ערכת המיד ע והבידור
במ
ע
יופי
גה
מצבי
תפריט
In the Infotainment, a נהי
driving
mode
menu appears.
Select driving mode
כפתור
› Press the button.

Vehicle driving mode
Usage
The driving mode offers the possibility of adapting
the driving behaviour to the desired driving style.

Overview
Information about the selected driving mode is disA Information on the system settings of the curשנבחר
ערכת
מיד ע אודות ה גדרות המ
played in the status bar in the Infotainment
screenבמצב
as
rently selected mode/system settings for the sewell as in the digital instrument cluster.
נהי גהmode
תפריט מצבי
lected Individual
Eco mode
Eco mode is suitable for a relaxed style of driving and
helps to save fuel.
Comfort mode
Comfort mode is suitable for driving on roads with
poorer surface or for long motorway journeys.
Normal mode

B Driving mode menu

B מקש
 עלsurface
 להקישBיש. >
function
› Tap the relevant
או
Or:
שנית
כפתור
> יש להקיש על
the
button again.
› Press
After switching on the ignition, Normal mode is
automatically selected.

בעיות אפשריות

תקלת בקרת מתלים
מואר ביחד עם
Adaptive DCC suspension faulty
או
illuminates together with
Sport mode
מואר ביחד עם
or
The Sport mode is suitable for a sporty driving.
לפנות למרכז שירות של סקודה או ל גורם מהימן המוסמך
 יש.> ניתן להמשיך בנסי עה זהירה
illuminates together with
Individual mode
.לטפל בנושא
› Drive on, exercising appropriate caution. Seek

The Normal mode is suitable for a conventional driving.

The Individual mode allows the individual configuration of certain vehicle systems.

Troubleshooting

the help of a specialist garage.

Economical driving style
Tips for economical driving and evaluation of
driving economy

Tapping the screen near the value E displays the
average fuel consumption
the last
ונהיגהduring
התנעה
3030 minutes of driving.

F Information about the current driving
▶
Tips for economical driving
Economical driving style
סגנון נהיגה חסכוני
▶ Avoid unnecessary acceleration and braking.
▶
The speed has a negative effect on fuel conFollow
the
gear
recommendation
in
the
display
of
▶
עצות לנהיגה חסכונית
sumption
the instrument cluster.
▶
The ride is not steady
.יש להימנ ע מתאוצה והאטה לא נחוצותr
▶ Avoid full acceleration and too high speeds.
▶
Recommended gear
periods
of
sta▶ Avoid engine idling during longer
.יש לפ עול לפי המלצת הילוך הנסי עה בצ ג לוח המחווניםr
tionary time.
In Infotainment it is possible to display up to
.ומהירות מופרזת
מהאצה חזקה
להימנ ע
ישmaking
r
three consumers
that are
currently
up the
▶ Do not warm up the engine while the vehicle is stalargest
share
of
fuel
consumption.
tionary..עומד
If possible,
start
your
journey
as
soon
as
יש להימנ ע מהפ עלת המנו ע ב עת פרקי זמן ממושכים בהם הרכבr
Convenience consumers
the engine starts.
עת
 יש להתחיל נסי עה בהקדם לאחר התנ.אינו בתנו עהOr:
אין לחמם את המנו ע כאשר הרכבr
▶ Observe the prescribed tyre pressure » page 211.
Convenience consumers
.הרכב
▶ Remove unnecessary ballast.

driving
.גיםConsumption-friendly
לב ללחץ הניפוח בצמי
יש לשיםr
In the following situations, a small reduction in fuel
.נחוץ
שאינו
משקל
להסיר
consumption occurs.
lights upיש
in rthe instrument
cluster.
▶
.יש להסיר ג גון כאשר אינו נחוץr
▶ Active cylinder management has temporarily disaDisplay of evaluation in the infotainment
screen
.כאשר הם נחוציםbled
רקsome
חשמל
יש להפ עיל צרכניr
cylinders in the engine (applies to cerDriveGreen
tainבנהי
engine
types).
.גה
פחות
אין להשאיר חלוןr
Or:
▶ A vehicle with automatic transmission rolls in neu.חסכונית בצ ג מיד ע ובידור
תצו גת מיד ע אודות נהי גה
tral position.
DriveGreen
▶

▶

Remove the roof rack when it is not needed.
Switch on electric consumers only for as long as
necessary.
Do not leave the windows open while driving.

Towing a trailer
What you should be mindful of

או

 תצוגת נהיגה שקולהA
WARNING
 ימוקם בסמוךWhen
 החיוויdriving
. שקולwith
באופן
נהי גהspecial
ב עתcare is required!
a trailer,
.לנקודה הירוקה
NOTICE
With frequent towing, the vehicle
loaB
עלהis excessively
ded so this must also be checked between service
Display
of
steady
driving
A
 הקשה על המסך ליד ה עלה.הנהי גה יהיה חסכוני יותרintervals.
 כך ס גנון,ככל שה עלה יותר ירוק
When driving steadily, the display is located near
.גיה
אנר
וצריכת
דלק
 להפחתת צריכתfor
עצות
מצי
Recommendations
usingגה
a trailer
the green dot.
pressure
on
the
vehicle
▶ Adjust the tyre
C for full load.
טבלת יעילות נהיגה
B Leaf
▶ Do not exceed the maximum permissible total
Theהנוכחית
greener עמודה
the leaf, ה
the
more5economic
the כל עמודה מייצ גת את י עילות הנהי גה
נמצאת
.שניות
במקט עים של
weight of the vehicle and the combination weight
driving style. Tapping the screen near the leaf
specified
the ככל
technical
vehicle
.יותר
חסכונית
גה
הנהי
כך
-יותר
גבוהות
 עמודותinשה
.שמאל
בצדdocumentation
displays tips for reducing fuel consumption and
(e.g. in the vehicle registration documentation, in
energy consumption.
D
)0-100(
נקודות
צבירת
the COC document) and on the type plate.
Driving
efficiency
chart
C
 הקשה על המסך ליד ה ערך.כך ס גנון הנהי גה חסכוני יותר
,גבוה
יותר
ערך המוצ ג
ככל שה
trailer
operation,
consider
the current load con▶ For
Each bar indicates driving efficiency in 5 second
dition30
ofבthe
vehicleאת
as well
as the
.האחרונות
הדקות
ג
הדירו
גה
מצי
D distribution of
increments. The current bar is on the left. The
the load in the trailer. The coupled trailer increases
higher the green bars, the more economical the
 צריכתEreduce the
the rear axleממוצעת
load and דלק
can therefore
driving style.
payload.
 דקות הנהי גה30 מצי גה את צריכת הדלק הממוצ עת במשך
E הקשה על המסך ליד ה ערך
D Point value (0-100)
▶ Adjust the headlight range of the headlights ac.האחרונות
cording to the load status
of the vehicle. The front
The higher the indicated value, the more ecoofנוכחי
the vehicle
liftאודות
up when
a trailer
nomical the driving style. Tapping the screen
F is being
נהיגהmay
סגנון
מידע
towed and the headlights may dazzle other road
near the value D displays a rating for the last 30
r
users.. ס גנון נהי גה חסכוניminutes of driving.
A speed
of
100
km/h
should
not be
▶על
.הדלק
צריכת
עה
לר
עה
משפי
המהירות
r exceeded.
E Average fuel consumption

התנעה ונהיגה 31
r
r

נסי עה לא י עילה
הילוך מומלץ

ניתן להצי ג במסך המיד ע והבידור עד שלושה צרכנים אשר משפי עים באופן המשמ עותי
ביותר על צריכת הדלק.
או

נהיגה חסכונית
יואר בלוח המחוונים.
במצבים אלה צריכת הדלק תרד קלות
rמ ערכת ניהול הבוכנות הפסיקה זמנית את פ עולתן של כמה בוכנות במנו ע (בהתאם
לסו ג מנו ע).
rרכב המצויד בתיבה אוטומטית גולש והתיבה עוברת למצב .N

גרירה
אזהרה
זהירות נדרשת בזמן נהי גה עם נ גרר.
חשוב
רכב אשר גורר באופן תכו ף דורש בדיקות גם בין טיפולים תקופתיים.
המלצות לגרירה
rיש לוודא כי לחץ הניפוח בצמי גים מכוון ל עומס גבוה.
rאין ל עבור את משקל הרכב המרבי המותר.
rיש להתחשב ב עומס הנוכחי ברכב ,במשקל הנ גרר ובתנאי הנסי עה וההפ עלה.
rיש לכוון את גובה אלומת הפנסים בהתאם למצב הרכב.
rאין ל עבור מהירות  100קמ”ש.
rיש להפחית מהירות באמצ עות שחרור דוושת התאוצה אם מור גשת תנו עת מטוטלת של
הנ גרר .אין לנסות ל עצור את התנו עה באמצ עות האצה.
rיש להתקין מראות המיו עדות ל גרירה במידת הצורך.
rיש להפ עיל שיקול ד עת בשימוש בבלמים ולהתחשב במשקל הנ גרר .יש להימנ ע
מבלימה פתאומית או קיצונית.
rיש לנסו ע בירידה בהילוך נמוך ולהשתמש בכוח הבלימה של המנו ע.
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חלוקת עומס ברכב גורר
יש לאבטח עצמים כבדים כנ גד החלקה ובסמוך ככל האפשר לציר הנ גרר
יש לאחסן פריטים קטנים בתא המט ען.

מנוע

תיבת
הילוכים

עומס מותר עומס מותר עומסמותר עומסמותר
לבלימה ללא בלימה ללא בלימה
לבלימה
(ק" ג)
(ק"ג)
(ק"ג)
(ק"ג)

DSG TSI 110KW 1.4

1600

1700

720

730

 TSI 110 KW 1.5ידנית

1600

1600

730

740

DSG TSI 110 KW 1.5

1600

1600

730

740

DSG TSI 140 KW 2.0

1800

1800

750

750

DSG TSI 162 KW 2.0

2000

2000

750

750

4X4 DSG TSI 206KW 2.0

2200

2200

750

750

DSG TDI 90KW CR .20

1500

1500

750

750

 2.0TDI 110 KW CRידנית

2000

2000

750

750

DSG 2.0TDI 110 KW CR

2000

2000

750

750

DSG TDI 130 KW CR 2.0

2000

2000

750

750

4X4 DSG TDI 147 KW CR 2.0

2200

2200

750

750

בשיפו ע של עד  12מ עלות
תיבת הילוכים אוטומטית כפולת מצמדים
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172 Starting and driving › Towing eye a

Towing eye and towing procedu

172 Starting and driving › Towing eye a

וגרירהlug
וו גרירה נשלף
Towing

Removing
theכיסוי
front
cap
Towing
eye
and הסרת
towing
procedu
גרירה נשלף קדמי
תושבת וו
172 Starting and driving › Towing eye a
Press
on th
›
Towing lug
remove it.

Towing
eye and towing procedu
Removing the front cap
Towing lug

› Press on th
remove it.

Removing the front cap

› Press on th
remove it.

rear cap
ולהסירRemoving
על הכיסויtheללחוץ
> יש

› Press on th
remove it.

גרירה נשלף אחורי
תושבת וו
הסרת
Removing
theכיסוי
rear cap

› Press on th
remove it.

Removing the rear cap

› Press on th
remove it.

Installing the towing eye

› Screw in th
eye.

ולהסירInstalling
על הכיסוי
יש ללחוץ
the towing
eye> › Insert the w
Screw inorth
› wrench
ject
eye. throug
Installing
the towing
eye
גרירה נשלף
התקנת וו
ing eye.
› Insert the w
Tighteninor
the
› wrench
Screw
th

After the towing process

›
›

› Unscrew the towing eye.
› Insert the cover cap.
›
After the towing process

eye. throug
ject
Insert
the w
ing eye.
wrench
Tighten or
the
ject
eye. throug
ing eye.
Tighten the
eye.

Unscrew the towing eye.
›Towing
the vehicle
› Insert the cover cap.
After
the
towing
process
.גרירה הנשל ף למקומו
ה
וו
את
להברי ג
> יש
WARNING
the towing eye.
› Unscrew
Risk
of
accident!
.›ה גל גלים או עצם דומה דרך החור בוו ה גרירה הנשל ףTowing
מפתח
את
להכניס
> יש
the
vehicle
Insert
the
cover
cap.not
tow
rope
must
be twisted.
▶ The
.גרירה הנשל ף
ה
וו
את
להדק
> יש
▶ When towing, drive at a speed of max.

.הנשל ף

WARNING
Risk
of accident!
Towing
the vehicle
התהליך
עם תום
▶ The tow rope must not be twisted.
WARNING
גרירה
 וו הtowing,
לשחרר את
drive יש
at a>speed of max.
▶ When
Risk of accident!
.הכיסוי
את
להתקין
יש
>
▶ The tow rope must not be twisted.
▶ When towing, drive at a speed of max.
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194 Engine, exhaust system and fuel › Bonnet

 מערכת פליטה ודלק,מנוע

A Current trailer posi-

tion
B Target trailer position
C Manoeuvring angular
dimension

Engine, exhaust system and f
Bonnet

מכסה מנוע

מכסה מנוע
פתיחת
Opening
the bonnet
:לפני פתיחה

Before opening
Make sure the windscreen wiper arms ar

›
knob to the
› Tilt theלמצב
.מנוחה
גבים מקופלים
המonto
לוודא כי
> יש
down
the windscreen.
right or left to set the
Keep
everyone
away
›
trailer's
target
position.
.יש לוודא כי עוברים ושבים אינם קרובים למנו עfrom
> the engine co
ment.
› Start reversing.
.> יש להרחיק ילדים
Opening

The setting can be corrected when reversing.

›

.מ עצמו

› Pull the relea

Stop as soon as the trailer's target position is
reached.
פתיחה

CAUTION
.המחווניםRisk
ללוח
יש למשוך את ידית השחרור מתחת
of injury!
the המנ
steering
spokes
▶ Do not reach between
.עול
אתwheel
לשחרר
יש
during the parking manoeuvre.
בו הוא מוחזק
למצב
 עדtheעpedals
המנוand
מכסה
את/ להרים
operate
the shift
selectorיש
▶ Only
lever.

underneath t
panel.

>
>
>

Straighten the trailer

› Tilt the knob backwards.
› Carefully reverse and drive forwards until the de-

› Release the l
› Lift the bonn

sired position of the trailer combination is achסגירה
ieved.

.המנו ע
Switch off the system

the gas pres
springs hold

> יש להוריד את מכסה

the
. ›עד ס גירהPress
עדינות
 בbutton.
> יש ללחוץ על מכסה המנו ע
Automatic system shut-off
.גורsituations
המנו ע ס
מכסה
לוודא
יש
If the following
occur
duringכיthe
manoeuvring process, an automatic system shutdown and a
braking intervention take place.
▶
▶
▶
▶
▶

The
button is pressed.
The driver's door is opened.
.ע
The steering wheel is gripped.
The driving speed is too high.
The trailer veered too much.

>
Closing

שמן
down.
› Pull the flap מנוע
Close
the
flap
with
a slight push from a d
› בדיקת מפלס שמן
מנו ע ומילוי שמן מנו
about 20 cm.

theלוודא
bonnetיש
is closed.
› Check that:כי
NOTICE> הרכב על
משטח מאוזן
▶ Do not press down on an unclosed bonn
> המנו ע חם
▶ Open and close the flap again.

מנועEngine
מפלס שמן
בדיקת
oil

Checking
the fill level
.דקות עד ששמן המנו ע מתנקז לתחתית המנו ע
להמתין מספר
> ישand topping up
Test
conditions
.> יש לשלו ף את מדיד שמן המנו ע ולנקות אותו בבד נקי
✓ The vehicle is on a horizontal surface
.את מדיד שמן המנו ע למקומו ולמשוך אותו שוב החוצה
שנית
להכניס
>
✓ The
parked
engineיש
is warm
.מפלס שמן המנו ע ולהכניס את המדיד שוב למקומו
אתthe
לבדוק
Checking
level > יש
a few minutes for the engine oil to
.ע› אמור להיות בטווח המסומןWait
המנו
שמן
> מפלס
into the oil sump.
Remove
the
dipstick
›
.מפלס שמן מנו ע שאינו בטווח המסמומן עלול ל גרום לנזקand> wipe with a cle
› Insert the dipstick as far as it will go and
. בהתאם לתנאי הנהי גה, קילומטרים1000  ליטר של שמן לכל0.5 לצרוך עד
again.> המנו ע עשוי
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מילוי שמן מנוע
> יש להברי ג את מכסה פתח מילוי שמן המנו ע.
> יש למלא בזהירות שמן מנו ע בכמויות קטנות.
> יש לבדוק את מפלס שמן המנו ע.
> יש להברי ג בחזרה את מכסה פתח מילוי שמן המנו ע.
מפרט שמן
מרווח טיפולים :מדי  15,000ק”מ או שנה (הקודם מביניהם).
> יש לפנות למרכז שירות של סקודה לקבלת מפרט שמן המנו ע המיו עד לרכב זה
במידה ושמן מנו ע מתאים אינו זמין ניתן למלא עד  0.5ליטר של שמן במפרט זה:
בנזיןVW 504 00, VW 508 00, ACEA C3, ACEA C 5 :
דיזלVW 507 00, VW 509 00, ACEA C3 , API CJ-4 :
> יש לבצ ע את החלפת השמן באמצ עות מרכז שירות של סקודה או גורם מהימן המוסמך
לטפל בנושא.

בעיות אפשריות
לחץ שמן נמוך
מהבהב ,מואר בו זמנית עם
או
מהבהב ,מואר בו זמנית עם
> יש לבדוק את מפלס שמן המנו ע
מפלס שמן מנוע תקין ,נורת האזהרה ממשיכה להבהב
> יש להפסיק את פ עולת המנו ע ולפנות למרכז שירות של סקודה או ל גורם מהימן המוסמך
לטפל בנושא.
מפלס שמן מנוע נמוך
מואר ביחד עם
או
מואר ביחד עם
> הוד עה בנו ג ע למילוי שמן מנו ע.
> יש לבדוק את מפלס שמן המנו ע ולמלא שמן מנו ע כנדרש.

The oil level must be within the marked range.

or

NOTICE
Risk of damage to the engine and the exhaust system!
▶ The oil level must not be outside the marked range.
If it is not possible to top up the engine oil or if the
oil level is above the marked range, do not continue
driving. Stop the engine and seek the help of a specialist garage.
▶ Do not use any oil additives.

.כמות השמן במנו ע

Consumption
Depending on driving style and operating conditions,
the engine consumes some oil, up to 0.5 l/1000 km.
Consumption may be higher over the next 5000 km.

ודלק
 מערכת פליטה,מנוע
illuminates together
with
Message regarding required engine oil top up

› Check the engine oil level, top up with oil if required.
מפלס שמן מנוע גבוה מדי
Engine oil level too high . עם
illuminates together with
or
להפחתת

הוד עה בנו ג ע

מואר ביחד
או

מואר ביחד עם

illuminates together with
. עregarding
שמן המנוtheמפלס
אתreduce
לבדוק
Message
need to
theיש
engine oil level

>

.> ניתן להמשיך בנהי גה בזהירות מרבית
› Check the engine oil level.
.> יש לפנות למרכז שירות של סקודה או ל גורם מהימן המוסמך לטפל בנושא

Refilling
› Unscrew the cover of the engine oil filler opening.
› Top up the oil to the correct specification in 0.5 litre portions.
› Check the oil level.
› Screw on the cover of the engine oil filler opening.
Specification
.המנו ע
Ask a specialist garage for the correct engine
oil
specification for your vehicle.

The oil level is too high:

appropriate
caution.
› Drive on, exercising מנוע
מפלס שמן
תקלת חיישן
› Seek the help of a specialist garage.
. מואר ביחד עם
Engine oil level sensor impaired
או
illuminates together with

למפלס שמן
מואר ביחד עם הוד עה הנו ג עת
or
.> ניתן להמשיך בנהי גה בזהירות מרבית
illuminates together with

If no oil of the correct specification is available, max.
Message regarding the engine oil sensor
.בנושא
המוסמך לטפל
0.5 l of oil with the following
specifications
may be > יש לפנות למרכז שירות של סקודה או ל גורם מהימן
Drive
on, exercising appropriate caution.
›
used until the next oil change:
Seek the help of a specialist garage.
›
▶ Petrol engines: VW 504 00, VW 508 00,
ACEA C3, ACEA C5
נוזל קירור
▶ Diesel engines: VW 507 00, VW 509 00,
Coolant
ACEA C3, API CJ-4
מד טמפרטורת נוזל קירור
For vehicles without a particulate filter, VW 505 01
can be optionally used.

Coolant temperature gauge

Changing
Have the oil changed by a specialist garage.

Troubleshooting
Engine oil pressure too low
flashes, lights up at the same time

 אזור קרA
 טווח תקיןB
 טמפרטורה גבוההC
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196 Engine, exhaust system and fuel › Coolant

37  מערכת פליטה ודלק,מנוע

Adding co
specificat
the coolin

A Cold area

›

Avoid high engine speed.

B Operating range
C High temperature range

בדיקת מפלס נוזל קירור ומילוי נוזל קירור

Checking the fill level and topping up
:יש לוודא כי

.הרכב על משטח מאוזן
Test conditions
✓ The vehicle is on a horizontal surface
.המנו ע קר ואינו פו על
✓ The engine is turned off and cooled
Checking the level

>
>

בדיקת מפלס

Troubles

Coolant le
illum
or

illum
Mes
check

› Check t

If the coo

› Check t

quired »

If the fuse
again:

› Stop dri
The fill level must be within the marked range.

.מפלס נוזל הקירור אמור להיות בטווח המסומן
› If the fill level is below the mark , top up the
.למלא נוזל קירור
 ישMIN אם מפלס נוזל הקירור מתחת לסימון
coolant.
NOTICE .> אין למלא נוזל קירור יותר מהנדרש
Danger of damage to the engine compartment!
.> אין למלא נוזל קירור במא גר ריק לחלוטין
▶ Do not top up the coolant above the marked area.
The coolant could be forced out of the cooling system when heated.
מילוי נוזל קירור

NOTICE
.כאשר המנו ע חם
אין לבצ ע פ עולות במ ערכת הקירורr
There must be a small quantity of coolant in the tank.
.הקירור▶ ולפתוח אותו בזהירות מרבית
מכסה מא
 עלtank
גבת
> יש להניח מ
Do notנוזל
add גר
coolant
when the
is empty.
Stop
driving!
Seek
the
help
of
a
specialist
garage.
▶
.למלא נוזל קירור ה עונה על ה גדרות היצרן
> יש
Refilling
.”הקירור למקומו עד להישמ ע “קליק
> יש להברי ג בחזרה את מכסה מא גר נוזל

CAUTION
:מפרט
Risk of scalding!
The cooling
system
pressurised.
(TL 774
L) Gis12
EVO יש למלא נוזל במפרט
▶ Do not open the cap of the coolant expansion tank
while the engine is warm. Let the engine cool
down.
בעיות אפשריות

› Place a wipe on the lid of the tank and carefully unמפלס נוזל קירור נמוך
screw the lid.
› Refill with coolant of the correct
 עםspecification.
מואר ביחד
› Screw on the cap until it clicks into place.
או
Specification

.בנוזל קירורToלצורך
 עcoolant
עה בנו ג
 הודuseעם
(ביחדTLמואר
refill the
additive
G12evo
774 L).
הקירור
נוזל
מפלס
את
> יש לבדוק
NOTICE
Risk of damage to the cooling system and the engine!
:אם המפלס תקין

.> יש לבדוק את נתיך מאוורר המנו ע ולהחלי ף במקרה הצורך

Coolant t
illum
or

illum
Rep

› Stop dri
› Stop the
› Drive on

Engine fa
illu
or

illu

›S
› Stop the
garage.

There is n
available
› Top up w
› Have th
a specia

Another s
than distil

› Have th

It is not p
of coolan
› Stop dri
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אם הנתיך תקין את הנורה עדיין מופיעה
> אין להמשיך בנסי עה .יש לפנות למרכז שירות של סקודה או ל גורם מהימן המוסמך לטפל
בנושא.
טמפרטורת נוזל קירור גבוהה מדי
מואר ביחד עם
או
מואר ביחד עם
> יש ל עצור מיידית

 -דיווח התחממות יתר של המנו ע

> יש להפסיק את פ עולת המנו ע מיידית ולאפשר לו להתקרר
> ניתן להמשיך בנסי עה אחרי שהחיווי י עלם
תקלת מנוע
מואר ביחד עם
או
מואר ביחד עם
> יש ל עצור מיידית.
> יש להפסיק מייד את פ עולת המנו ע.
> יש לפנות למרכז שירות של סקודה או ל גורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.
במידה ולא ניתן להשיג נוזל קירור מתאים
> ניתן למלא מים מזוקקים.
> יש לפנות למרכז שירות של סקודה או ל גורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.
במידה ולא ניתן למלא נוזל קירור:
אין להמשיך בנסי עה.
במקרה אובדן נוזל קירור
יש למלא נוזל קירור ולפנות למרכז שירות של סקודה או ל גורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.

39  מערכת פליטה ודלק,מנוע
אלקטרוניקה
בעיות אפשריות
תקלת בקרת מנוע בנזין
מואר
.> ניתן להמשיך בנסי עה במצב חירום – כוח המנו ע יופחת
בקרת מערכת פליטה
.תקלת מ ערכת מני עת זיהום אוויר
.מואר
.> ניתן לנהו ג במצב חירום – כוח המנו ע יופחת

מסנן דלק
198 Engine, exhaust
system and fuel ›
בעיות אפשריות

Fuel filler flap

Opening the fuel filler flap
תדלוק
פתיחת מכסה פתח

› Press the fl
it.

> יש ללחוץ על המכסה ולפתוח אותו
AdBlue

Regulations

סוג דלק
Only use AdBlue® that corresponds with
הדלק המתאים לרכב זה
ג
בסו
להשתמש
> יש
22241-1 standard. Do not add additives
91-באוקטן נמוך מ
> אין למלא בנזין
AdBlue® is a registered trademark of VD
popular
AUS 32אוקטן
(Aqueous
RON
95as:מומלץ
> Urea Solut
(Diesel Exhaust Fluid).
> ניתן להשתמש בבנזין באוקטן יותר גבוה
> אין להשתמש בדלק מו עשר ב עופרת
Functionality
> אין להשתמש בתוספים

To reduce pollutant emissions, a urea sol
tomatically injected into the exhaust sys
ue®.

AdBlue® freezes at temperatures below
system function is ensured by automatic

Checking the fill level and topping u

gher than
sed

✓ Vehicle unlocked
✓ Stationary heating switched off
✓ Ignition off

st sys-

Refilling

bed ocange ene engine.
ne num-

› Open the tank flap.

that lowROZ

used
onsumpzle switches off.
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תדלוק
.> יש לפתוח את מכסה פתח התדלוק
› Turn the tank cap in
the
direction
of החץ
the ar.אותו
ולהסיר
> יש לסובב את מכסה פתח התדלוק בכיוון
row and remove it.
.התדלוק
> יש למקם את מכסה פתח התדלוק על דלתית פתח
› Place the tank cap on
.האפשר
the tankככל
flap.> יש להכניס את פיית התדלוק לפתח התדלוק עמוק
the fuelלזרום
nozzle> אין להמשיך לתדלק לאחר שהדלק מפסיק
› Insert
.אוטומטית
into the fuel filler neck
ולהחזירה
> יש לשלו ף בזהירות את פיית התדלוק
up to.למקומה
the stop and
refuel.
> יש להחזיר את מכסה פתח התדלוק למקומו ולבוסס אותו נ גד
› Do not continue refuel.”כיוון החץ עד להישמ ע “קליק
ling after the fuel noz.פתח התדלוק200
מכסה
 אתexhaust
יש לס גור
> and fuel ›
Engine,
system

ed (low
ion).

› Remove the fuel nozzle and put it back on the pet-

/ ROZ

› Place the fuel cap on the fuel filler neck and turn it

rol pump.

in the opposite direction to the arrow until it clicks
into place.

› Close the tank flap and click into place

בעיות אפשריות

Troubleshooting

.במידה ודלק שאינו עונה על ה גדרות היצרן מולא בט עות
If fuel other than unleaded petrol has b
. עper
המנו
להתני ע את
> איןto your vehicl
standards
applicable
start
› Neither
.ברכב
 עthe
לנסוengine
> איןnor switch on
› Seek the help of a specialist garage.
.> יש לפנות למרכז שירות של סקודה או ל גורם מהימן המוסמך לטפל בנושא
Technical data

מידע טכני

.זה מופי ע במדבה בחלקו הפנימי של מכסה פתח התדלוק

The fuel prescribed for your vehicle is in
לרכב
עדonהמיו
הדלקofגthe
 סוfuel filler flap
sticker
the inside

A Unleade

B Organic

percenta

Theעופרת
fuel tankנטול
has aדלק
capacity
A of about 66
cluding a reserve of approx. 6 litres.

 אחוז דלק ממקור אור גניB
illuminates - the fuel level has reach
. ליטרים באזור ה עודפים6  כולל, ליטרים66- היא כserve
הדלקarea.
קיבולת מיכל
.ה גי ע לאזור ה עודפיםDiesel
 מפלס הדלק-מואר
What you should be mindful of
DANGER
Risk of death!
Fuel and fuel vapours are explosive.

NOTICE
Risk of serious damage to the engine a
haust system!
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מערכת חשמל  12Vונתיכים
מצבר 12V
סמלי אזהרה:
יש לחבוש משקפי בטיחות.
חומצת מצברים מסוכנת! יש ללבוש כפפות ה גנה ולחבוש משקפי בטיחות.
אין לחשו ף את המצבר ללהבה .אין לחשו ף את המצבר לניצוץ .אין ל עשן בקרבת המצבר.
ט עינת המצבר עלולה לייצר גאז נפיץ.
יש להרחיק ילדים מן המצבר.
ה גנה מפריקת מצבר.

סיבות אפשריות לפריקת מצבר
rמצבר ישן.
rנסי עות קצרות תכופות.
rקור.
 rעמידה ללא תנו עה במשך פרק זמן ממושך.
הגנה אוטומטית מפני פריקת מצבר
rה עלאת סיבובי מנו ע בסרק.
rה גבלה או נטרול של צרכני חשמל.
במידה והרכב עומד ללא תנועה מעל שלושה שבועות:
> יש לנתק את הקוטב השלילי של מצבר הרכב.

בדיקה וטעינת מצבר 12V
בדיקת מצב מצבר:
יש לפנות למרכז שירות של סקודה או ל גורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.
Engine fault
› Tap on the indicator
חומצה:
בדיקת מפלס
before testing, to clear
or
illuminates
air bubbles.
חיווי מפלס חומצה.
עלי
ב
למצברים
תק ף
!› Stop driving
acid
▶ Black colour - the
Stop
the
engine
and
seek
the
help
›
 ofלהקיש על עינית החיווי כדי לפנות בו עות.
a>specialistיש
level is OK.
garage.
rשחור :מפלס תקין.
▶ Colourless or pale yellow colour
acid
level
rנטול צב ע או צהבהב :מפלס נמוך ,יש להחלי ף מצבר.

202 12 volt vehicle battery and fuses › Using the jump-starting cable

Disconnecting, connecting and replacing

CAUTION
!Risk of fire
▶ Do not mix up the connection cables.
Disconnecting

is too low, the 12 volt
vehicle battery must
be replaced.

Requirements for charging a 12 volt vehicle battery
✓ Ignition off

▶

Colourless or pale yellow colour - acid level
is too low, the 12 volt
vehicle battery must
be replaced.

Requirements for charging a 12 volt vehicle battery
✓ Ignition off
✓ Power consumers switched off

Disconnecting, connecting
replacing
ונתיכיםand
מצבר
42
CAUTION
Risk of fire!
cables.
▶ Do not mix up the connection
החלפת מצבר

Disconnecting
.> יש לוודא כי ההצתה אינה פו עלת
› Close the electric boot lid, the tilting/sliding sun.פו עלים
אינם
צרכני חשמל
 כיelectric
יש לוודא
>
roof,
all windows
and the
sunblind.
12 volt vehicle battery charging
Switch off the ignition and any connected power
›
To charge the 12 volt vehicle battery fully, set a
 וולט12 טעינת מצבר
consumers.
charging current of max. of 0.1 times the battery caDisconnect
the
terminal
then
›
.המצבר
מקיבולת
0.1
היותר
לכל
הוא
עינה
הט
זרם
כי
לוודא
יש
המצבר
עון אתandלט
כדיthe termipacity.
nal.
החיובי
> יש לחבר את הקוטב החיובי
the לקוטב
termi- במט ען
› Connect
Connecting
nal of the charger to
.במצבר
then the
terminal.
› Connect the terminal and
terminal of the
the
A volt
הארקה
לנקודת
במט ען
השלילי
הקוטב
את
לחבר
יש
>
vehicle
battery.
. 12
After switching on the ignition, the indicator lights
termiisolation
light ע
up ען לשקfrom
› Connect the.עילו
חשמל ולהפ
המטtheאת
לחברbox.
> יש
nal of the charger to
If,
after
a
short
distance,
one
of
the
›
כבל
ולשלו ף
 עם תום הט עינה יש להפסיק את פabove-men>
theאת
earth
pointעןA . עולת המטtioned
indicator lights does not go out, seek the
.החשמל
ע
משק
ען
המט
help of a specialist garage.
› Plug the charger's
power cable into the
.ממצבר הרכב
המטvehicle
 קטביfunctions
לנתק אתafter
> ישdisconnectOperateעןthese

socket and switch on
ing and connecting the 12 volt vehicle battery
the device.
▶ Clock setting » page 62.
› After charging, switch off the charger and unplug
:אזהרה
▶ Window operation » page 29.
the power cable from the socket.
עינה
ט
ע
לבצ
אין
.לאש
המצבר
את
ף
לחשו
אין
.היטב
מאוורר
בחלל
עינה
הט
את
לבצ ע
 » ישpage 30.
Operation
of
the
tilting/sliding
sunroof
▶
› Disconnect the charger terminals from the 12 volt
Sunblind
»
page
31.
▶
vehicle battery.
.מהירה
Earth point

WARNING
Risk of explosion!
▶ During charging, hydrogen is released. An explosion can also be caused by sparks, for example,
.על
when disconnecting or loosening the cable connector.
a frozen
or thawed
12 volt
vehicle
▶ Never charge
.בנושא
לטפל
המוסמך
מהימן
או ל גורם
battery.
▶ Do not carry out the so-called quick charging of
the 12 volt vehicle battery yourself, but have it carried out by a specialist garage.

Changing
The new 12 volt vehicle battery must have the same
אפשריות
בעיות
parameters as the original
battery.
Have the replacement carried out by a specialist garage.

המצבר אינו נט ען כאשר המנו ע פו
מואר
או
Using the jump-starting cable
> יש לפנות למרכז שירות של סקודה
Usage
.תקלת מנו ע
With the help
of jump startאוcables, a vehicle with a
מואר
discharged or defective 12-volt vehicle battery can
.מיידית
עצור
יש לbattery
> of anbe started using the
12-volt
vehicle
NOTICE
other
מהימן
מיידית ולפנות למרכז שירות של סקודה או ל גורם
 עvehicle.
> יש להפסיק את פ עולת המנו
A flat 12 volt vehicle battery can freeze easily!
.המוסמך לטפל בנושא
Troubleshooting
The 12 volt vehicle battery does not charge while
the engine is running
or
illuminates

 חיבור והחלפה,ניתוק
.> אין להצליב כבלים

ניתוק
› Seek the help of a specialist garage.
. ג ג השמש ומכסה תא המט ען,> יש לס גור את חלונות הרכב
.> יש לנטרל פ עולת צרכני חשמל
. > יש לנתק את קוטב המצבר השלילי ולאחר מכן את קוטב המצבר החיובי

▶
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battery
ditions:
fromay
w 0 °C.
ery is

▶

Use jump leads with a sufficient cross section and insulated terminal clamps.
חיבור
batteries
12V.יש
The>
הקוטב השליליThe
אתrated
 מכןvoltage
 ולאחרof both
החיובי
הקוטבmust
 אתbe
לחבר
capacity (in Ah) of the 12 volt charging vehicle bat.עוmust
 יופיnot be significantly
 חיוויים,ההצתה
עלתtheהפ
לאחר
tery
lower than
capacity ofעה
theנסי
discharged
12 volt נvehicle
battery.
 יש לפנות למרכז שירות של סקודה או,קצרה
עלמים לאחר
אלה אינם
> אם חיוויים
.ל גורם מהימן המוסמך לטפל בנושא

.

attery

Earth point

Start the

› Start th

let it idle
gine)

Use another vehicle's 12 volt vehicle battery
:להפעילthe
ישvehicle
לאחר ניתוק מצבר וחיבור מחדש
to operate

כיוון ש עוןr
WARNING
Risk of injury! Danger of damageחלונות
to vehicle!
הפ עלתr
▶ Lay the jump start cables so that they cannot beג שמשcomגr
come caught by rotating parts in the engine
.על ה גדרות היצרןpartment.
> יש לוודא כי כל מצבר המותקן ברכב עונה

NOTICE
Short circuit!
כבלים
התנעה
of theבאמצעות
terminal clamps
▶ The non-insulated parts
must not touch each other.
the 12
▶ The cable connected to the positive pole of שימוש
volt vehicle battery must not come into contact
 וולט12 כבלים מרכב אחר אשר מצויד במצבר
עותelectrically
התרוקן באמצ
שמצברו
רכב
ניתן להתני ע
with
conductive
vehicle
parts.
▶ The vehicles must not touch each other.
Connect the jump start cable
חיבור כבלי הצתה
off the ignition.
› Switch
.> יש להפסיק את פ עולת מ ערכת ההצתה
› Connect the terminal clamps of the jump start ca:באיורbles
המובא
ההתנ עה
> יש לחבר את
in theבסדר
order shown
in theכבלי
legend.

12 volt vehicle battery and fuses › Fuses 203
3

-pole of the current-supplying 12 volt vehicle
battery (or earth point)

4

Earth point of the vehicle with discharged 12
volt vehicle battery

שהתרוקן
discharged 12 volt vehicle battery

מצבר
current-supplying 12 volt vehicle
 עbattery
מצבר מסיי
1
-pole ofשהתרוקן
the discharged
12-volt
במצבר
חיוביvehicle
 קוטב-battery1
2
-pole of the
current-supplying
12
volt vehicle2
קוטב חיובי במצבר מסיי עbattery
3
קוטב שלישי או נקודת הארקה במצבר מסיי ע נקודת הארקה ברכב בו מותקן המצבר שהתרוקן4

n and in-

12V. The
cle batcapaci-

The discharged 12 volt vehicle battery is frozen. A discharged 12 volt vehicle battery may
already freeze at temperatures just below 0 °C.
The acid level of the 12-volt vehicle battery is
too low » page 201.

Earth point

נקודת הארקה

Start the engine
› Start the engine of the current-giving vehicle and
let it idle (applies to vehicles with combustion engine)
Or:

› Switch on the electric drive of the vehicle supply-

Or:

› Switch o
›
›

ing pow
tor).
Start up
vehicle b
If the en
volt veh
onds, re
mately 3

Disconne

› Disconn

connect

Fuses

What yo

NOTIC
Fire hazar
tem.
▶ Do not r
fuses.
▶ Replace
the sam
▶ We reco
ŠKODA
tee relia
electric
▶ If a new
of a spe

One fu
consumer
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התנעה
.> יש להתני ע את מנו ע הרכב המסיי ע ולאפשר לו ל עבוד בסרק
:או
.> יש להפ עיל את מ ערכת ההנ עה החשמלית ברכב המסיי ע
.> יש להתני ע את הרכב שמצברו התרוקן
. יש לחזור על התהליך לאחר כחצי ש עה,> אם התנ עה אינה מצליחה לאחר כ עשר דקות
ניתוק כבלי התנעה
.> יש לנתק את כבלי ההתנ עה בסדר הפוך מסדר התנתם

)נתיכים (פיוזים
.> יש להחלי ף נתיך בנתיך במפרט זהה ה עונה על ה גדרות היצרן
 יש לפנות למרכז שירות של סקודה או ל גורם מהימן,> במידה ונתיך נשר ף באופן תכו ף
204 12 volt vehicle battery and fuses › Fuses in the dash panel
.המוסמך ל עסוק בנושא
.חשמל
צרכני
מספר
על
> נתיכים מסוימים מ גינים
204 12 volt vehicle battery and fuses › Fuses inFunctionality
the dash panel
 הנתיך ישר ף כאשר ה עומס.גרם מ עומס יתר
מנזק
ערכות
על מ
נתיכים מ
Fusesאשר נ
protect
theהרכב
vehicle
systems
fromגינים
damage
Loosen the brake rod
Functionality
caused by excessive current. The›fuse blows
when
.מדי
גבוה
of the storage com-

Fuses protect the vehicle systems from damage the current is exceeded.
caused by excessive current. The fuse blows when
the current is exceeded.

partment.

› Press the locking lugs,

the storage compartment folds down.
› Change the fuse.
› Insert and lock the
fusebrake rod.
› Close the storage
.מנוטרלת
ההצתהr
compartment.

Blown fuse

Blown fuse

Conditions for replacing a fuse

:כאשר
Conditions for replacing
a ניתן להחליף נתיך

✓ Ignition off
✓ Driver door opened
✓ All consumers switched off

✓ Ignition off
✓ Driver door opened
.פתוחה
✓ All consumers
switched off
Fuses overview

Replacing a fuse

Replacing a fuse

 דלת נה גr
.כל צרכני החשמל מנוטרליםr

החלפת נתיך

theבחלק
fuse with
› Replace
fuse with
של
הפנימי
באמצ עות הצבת המותקנת
נתיכיםthe
להחלי ף
> יש
› Replace

›

Fuses in the dash panel

the clamp located on
the inside of the fuse
box cover in the engine
compartment.
Use the appropriate
end of the clamp according to the fuse dimensions.

located on
. המנו עthe
בתאclamp
הנתיכים
תיבת
the inside of the fuse

›

box cover in the engine
compartment.
Use the appropriate
end of the clamp according to the fuse dimensions.

Fuses ove

Overview

מצבר
45 ונתיכים
Access to
fuses – left-hand drive
› Open the storage compartment on the driver's
side.

› Grasp the side storage
compartment in area
A and open it.

use with
ated on
he fuse
he engine
.
opriate
mp ace fuse di-

.> יש לפתוח את תא האחסון בצד הנה ג
A > יש לאחוז בתא האחסון באזור
להחלי
> יש
Loosenףthe
brake rod
› .נתיך
of the storage com.תא האחסון
את
גור
לס
יש
>
partment.

204 12 volt vehicle battery and›fuses
› Fuses
the
dashולפתוח
panel
Change
theinfuse.
.אותו

› Close the storage

Functionality

compartment.

Fuses protect the vehicle systems from damage
caused by excessive current. The fuse blows when
ses in the dash
thepanel
current is exceeded.

mage
s when

:גישה לנתיכים

› Loosen
Access to fuses – right-hand
drive the brake rod
Additional fuses under the storage compartment on the
.הכפפות
> יש לשחרר את מ עצור תא
of the
compassenger side for right-hand drive vehicles
onstorage
the passenger's
› Open the storage compartment
partment.
.מטה
 תא הכפפות ישל ף בכיוון-> יש ללחוץ על בר גי הנ עילה
side.
› Press the locking lugs,
›
›

Blown fuse

Conditions for replacing a fuse
› Press the locking lugs,
עולcompartהכפפות מחדש ולנ
the storage
✓ Ignition off
ment folds down.
✓ Driver door opened
✓ All consumers switched off › Change the fuse.
Fuses overview
› Insert and lock the
brake rod.
Replacing a fuse
› Close the storage
the fuse with
› Replace
compartment.

Fuses overview

›

›

the storage compartment folds down.
Change the fuse.
Insert and lock the
brake rod.
.נתיך
> יש להחלי ף
Close the storage
compartment.
> יש להכניס את מ

עצורי תא
.> יש לס גור את תא הכפפות

the clamp located on
the inside of the fuse
box cover in the engine
compartment.
Use the appropriate
end of the clamp according to the fuse dimensions.

Fuses in the dash panel
Overview
Access to fuses – left-hand drive

› Open the storage compartment on the driver's
side.

› Grasp the side storage
compartment in area
A and open it.

› Change the fuse.
› Close the storage
compartment.

iver's

e storage
in area
t.

Access to fuses – right-hand drive
› Open the storage compartment on the passenger's
side.

Additional fuses under the storage compartment on the
passenger side for right-hand drive vehicles

53
call

rting sys-

(driver's
al mirror
unction,

g wheel

ning

or, air
itch, inmming,
s, parking

, radar

e rear

or

A
B

suspension)
Heated rear window
Front seat ventilation - left-hand drive
Front seat ventilation - right-hand drive

Fuses in the engine compartment
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נתיכים בתא מנוע

Overview

סקירה כללית

Access to the fuses

גישה לנתיכים
› Simultaneously press
the locking buttons on
הנתיכים
> יש ללחוץ בו זמנית על כפתורי הנ עילה בכיסוי תיבת
the fuse box cover and
remove the cover.
.ולהסיר את הכיסוי
› Change the fuse.
.> יש להחלי ף נתיך
› Fit the cover and click
 כיinto
לוודא
יש
.קליק
ע
להישמ
עד
בזהירות
הכיסוי
> יש להתקין את
place.
.הכיסוי מותקן כראוי מחשש לחדירת מים
NOTICE
Danger of water entering the fuse box.
▶ Fit the cover correctly and click into place securely.

47

ke

ulator,
lug sysngine

p, cranknents

compo-

x

rol unit,

module

Protect tyres from contact with lubricants and
fuel.
גלגלים
▶ Always store wheels or tyres in a cool, dry and,
where possible, dark place. Tyres without rims
should be stored in an upright position.
▶ Alloy rims can be damaged by grit.
▶ Do not use light alloy rims with a high-sheen surface in wintry weather conditions or with snow
chains
▶

Causes of uneven tyre wear
Improper tyre pressure.
.תקינים ולהקפיד על תחזוקה נאותה
▶ Driving style (e.g. fast cornering, rapid acceleration
and deceleration).
▶ Wheel alignment errors.
▶ Incorrect wheel balancing.
▶

Wheel changes

גלגלים
צמיגים וחישוקים
חשוב
יש לוודא כי צמי גי הרכב וחישוקי הרכב
:בלאי צמי גים נוב ע מ
לחץ ניפוח לא מתאיםr
ס גנון נהי גה א גרסיביr
איזון וכיוון שאינו תקיןr

For uniform wear on all
tyres, we recommend
החלפת גלגל
that you change the
 ק”מ10,000
מומלץ להצליב את צמי גי הרכב מדי
wheels every 10,000
km
according to the schedמבחינת
יש להקפיד על התקנת צמי גים ה עונים על דרישות היצרן
ule.

.מידה וסיוו ג

Advice for tyre assembly
› With directional tires, the correct direction of rotation must be observed. The direction of rotation of
the tyres is marked by arrows on the wall of the
tyre.
› Always replace the tyres by the axle.
Additional information
Only fit radial tyres of the same type, size (rolling circumference) and the same tread pattern on one axle.
Approved tyre sizes are specified in the technical vehicle documentation and in the declaration of conformity (in the so-called COC Document).
The declaration of conformity can be obtained from
a ŠKODA Partner (valid for some countries and some
models).

Overview of tyre labelling

 צמיגים:מידע
הסבר מידות צמיגים
215/60R 15 95 V :לדו גמה
 רוחב צמי ג במילימטרים:215
יחס לרוחב סוליה/ גובה:60
 רדיאטלי- סו ג צמי גR
 קוטר חישוק16
 סימון עומס95
 סיוו ג מהירותV

.אין להתקין צמי גים שאינם עונים על ה גדרות היצרן

Explanation of tyre markings
e.g. 216/60 R 16 95 V
216 Tyre width in mm
60 Height/width ratio in %
R Code letter for the type of tyre - Radial
16 Diameter of wheel in inches

Y
▶

300 km/h
WARNING
Do not exceed the maximum permissible load and
speed for the mounted tires.

Tread wear indicators
Wear indicators are loca-

All-season or winter tires
Usage
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All-season or winter tyres improve handling in winter
weather conditions. They are characterised by ‘M+S’
סוליה
סימני בלאי
and a mountaintop and
snowflake
symbol .

ted in the profile of the
החריצים
סימני הבלאי ממוקמים על פני הצמי ג ומצי גים את עומק
tyres that display the
או סמליםminimum
TWI  האותיותWhat
הכוללים את
הצמי גbeקיר
סימנים על
permissible
you should
mindful
of
tread depth.
סימני הבלאיFor
מיקום
על
מירים
)
(למשל
אחרים
the best possible handling, use tyres on all four
Markings on the walls of
wheels with.גaהצמי
minimum
depth
of 4 mm.
יצורtread
אודות
מיד ע
the tyres with the letters
Change
winter
to summer
at the approTWI or other symbols
.הצמי ג
קיר
 עלtyres
מוטב ע
 היצורtyres
תאריך
priate time. Summer tyres have better driving and
(e.g. ) indicate the po.שנים
6 wear
מ עלindicaגים ש גילם
מותקנים צמי
ברכב בו
לנסו ע
braking
characteristics
on snowandאין
ice-free roads
sition
of the
tors.
A tyre is to be regarded as worn out when this wear
indicator is flush with the tread.

and at temperatures above 7 °C.

Usage conditions

בעיות אפשריות

במקרה תקר
The tread depth can be measured with a tread
If all-season or winter tyres are installed that have a
depth gauge on the ice scraper. The ice scraper is.חירום
lo- עת
לשspeed
חלופיcategory
 ו גל גלthan
חלופיtheגלactual
 גלr specified maxilower
cated on the inside of the fuel filler flap.
mum.הרכב
vehicleוהרמת
speed, גל
then
גלproceed
החלפתasr follows:
WARNING
the speed
limit
› In Infotainment, set.תיקון
ערכת
r according to
Risk of accident!
the category of tyres fitted.
▶ Do not use worn tires.
field ofניפוח
view, לחץ
affix aשינוי
warning label
› In the driver's
בצמיגים
Tyre manufacturing date
with the maximum value of the speed category inThe date of manufacture is indicated on the tyre
.הרכב
אתtyres
עצור
יש ל
> only to certain
tended
for the
fitted
(applies
sidewall.
countries).
.> יש לבדוק את הצמי גים ואת לחץ הניפוח בצמי גים
For example, DOT ... 10 20 means that the tyres
were produced in the 10th week of the year 2020.
:שימוש
.במידה ומותקנים ברכב צמי גים ב עלי דירו ג מהירות נמוך מהוראות היצרן
> יש לקבו ע את מ גבלת המהירות בצ ג מ ערכת המיד ע והבידור בהתאם לצמי גים המותקנים
.ברכב
.> יש למקם תווית אזהרה בנושא המהירות האפשרית בשדה הראיה של הנה ג במידת הצורך

הגדרות
:מ גבלת המהירות לצמי גים ניתנת לכיוון במ ערכת המיד ע והבידור באמצ עות התפריט
או

SEA L צמיגי
 הם צמי גים ב עלי עמידות גבוהה לדלפית אויר בזמן תקרSEAL צמי גי
: יש לוודא כיSEAL ב עת החלפת גל גל ל גל גל בו מותקן צמי ג
. ברכב קיימת ערכת החלפה מתאימהr
. ברכב קיימת ערכת כליםr
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גלגל חלופי

rמימדי גל גל חלופי ר גיל זהים למימדי גל גלי הרכב.
 rב גל גל חלופי זמני מותקנת תווית אזהרה על החישוק .גל גל זה מיו עד לנסי עה עד למוסך
מורשה של סקודה או ב על מקצו ע מהימן המוסמך לטפל בנושא.
rיש להקפיד על לחץ ניפוח תקין ומרבי הב גל גל חלופי צר.
הסרת גל גל חלופי ברכב שאינו מצויד במ ערכת שמ ע.
ה גל גל החלופי מותקן ב גומחה תחת רצפת תא המט ען.
הסרה
> יש לשחרר את ח גורת האבטחה ולשלו ף את קופסת ערכת הכלים.
> יש לפתוח את הבר גת בור ג הנ עילה.
> יש לשלו ף את ה גל גל.
הכנסה
> יש להכניס את ה גל גל ל גומחה כאשר חלקו החיצוני פונה מטה.
> יש למשוך את רצו עת האבטחה דרך החורים המנו גדים בחישוק.
> יש להברי ג את בור ג האבטחה עד סו ף המהלך.
> יש להתקין את ערכת הכלים ב גל גל ולאבטח אותה באמצ עות הרצו עה.

החלפת גלגל והרמת הרכב
טרם החלפה
> יש להחנות את הרכב בבטחה ולמנו ע ממנו להידרדר.
> יש להפסיק את פ עולת המנו ע.
> יש לוודא כי כל הנוס עים נמצאים במיקום בטוח מחוץ לרכב.
> יש לס גור את כל הדלתות ,את דלת תא המט ען ואת מכסה המנו ע.
> יש לנתק נ גררים (אם קיים).
הרמת הרכב
> יש לוודא כי בסיס המ גבה ממוקם היטב ואינו מחליק או שוק ע.
> יש למקם את המ גבה על בסיס רחב ומוצק.
> אין להכניס חלקי גו ף כלשהם תחת המ גבה.
> אין להתני ע את הרכב ב עודו מורם.
> יש לוודא כי המ גבה ממוקם בנקודת ה עי גון היי עודית.
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לאחר החלפת גלגל
.יש לבדוק את לחץ הניפוח בצמי ג שהותקן ולכוונו כנדרשr
 יש לשמור את ערכי הניפוח, במידה וברכב קיימת מ ערכת ניטור לחץ ניפוח בצמי גיםr
.במ ערכת
.NM 140  מומנט ההידוק הוא.יש לבדוק את מומנט הידוק ה גל גלים טרם נסי עהr
.יש לנסו ע בזהירות מרבית אם מומנט ההידוק לא נבדקr
.יש להחלי ף את הצמי ג שניזוקr
Wheels
Changing
wheelגים
andבבר
raising
the vehicle
.סובלים מ עיכול או חלודה
ניזוקו› או
אשרthe
ואומים
להשתמש
איןr209
Wheels › Changing the wheel and raising the
.אין לשמן את בר גי ואומי ה גל גליםr
WARNING
› Turn off the engine.
WARNING
› Turn off the engine.
▶ If you step on the key end when loosening the
During the wheel
› Let all of the occupants get out.
If you step
on the
key end when looseni
During the wheelוהרמת ▶הרכב
› Let all of the occupants get out.
גלגל
החלפת
screw,
hold on to the vehicle for better
stability.
change they should not stand on the road, e.g. be›
›

change they should not stand on the road, e.g. behind the crash barriers.
hind the(אם
crash
)קיימים
גלbarriers.
> יש להסיר את כיסויי בר גי ה גל
Close all doors, the boot and›bonnet.
Close all doors, the boot and bonnet.
Uncouple any trailers.
› Uncouple any trailers.

:גליםRaise
גניבת גל
ברכב אשר מצויד בבר גים למני עת
vehicle
.עודי
היי
המפתח
הכנסת
WARNING
WARNING> יש לפתוח את הבור ג באמצ עות

Raise vehicle

Always ensure the base plate of
the lifting
jack
Always
ensure
thecanbase plate of the lifting jack cannot slip!
not slip!
Provide
wideon
and firm base under the jack on
thea jack
▶ Provide a wide and firm base▶under
loose surfaces.
loose surfaces.
Createfloor
a non-slip
base (e.g. a rubber floor mat) unmat) un▶ Create a non-slip base (e.g. a▶rubber
גלder
ג הthe
בורjack
עלon aגלים
ה גלsurface.
> יש למקם את מפתח
smooth
der the jack on a smooth.גל
surface.
Always
raise
the
vehicle
with
the doors
closed. > יש
▶
withבכיוון
the doors
▶ Always raise the vehicle
.החץ
סיבובclosed.
מפתח ה גל גל חצי
לסובב את
Do
not
insert
any
body
parts
under
the
raised
vehi▶
▶ Do not insert any body parts under the raised vehicle.
cle.
▶ Do not start the engine of the lifted vehicle.
Do not start the engine of the
lifted vehicle.
▶

screw, hold on to the vehicle for better
Some vehicles may have Some vehicle
anti-theft wheel bolts
anti-theft wh
that protect the wheels that protect t
from theft.
from theft.
› Insert the upper sec- › Insert the u
tion on the anti-theft
tion on the a
wheel bolt until it
wheel bolt u
stops.
stops.

› Place the key on the

› Place the ke

›

›

wheel bolt or on the
attachment piece.
Turn the screw a maximum of half a turn so
that the wheel does
not come loose and fall
off.

NOTICE
NOTICE
Danger of damage to vehicle!
Danger of damage to vehicle!
▶ Make sure that the jack is attached correctly to the
▶ Make sure that the jack is attached correctly to the
bridge of the sill.
bridge of the sill.
Jacking points for the jack
מגבה
נקודות הרמה עבור
After having been changed Jacking points for the jack
After having been changed › Check the tyre pressure on the mounted wheel
mounted
› Check the tyre pressure on theand
adjust ifwheel
necessary.
and adjust if necessary.
› In vehicles with a tyre indicator, save the tyre pressave
the tyre
› In vehicles with a tyre indicator,sure
values
in thepressystem.
sure values in the system. › Have the tightening torque of the wheel bolts of
tyres
the mounted
wheel bolts
ofchecked with a torque wrench
› Have the tightening torque of the
as soon
as possible.
the mounted tyres checked with
a torque
wrench
as soon as possible.
The specified tightening torque is 140 Nm.
The specified tightening torque
is 140
Nm. until the tightening torque is checked.
Drive
carefully

Drive carefully until the tightening
torque
is checked.
Replace
the damaged
tyre. It is not recommended to
the tyre.
A 16 cm
Replace the damaged tyre. It isrepair
not recommended
to

A 16 cm

wheel bolt o
attachment
Turn the scr
mum of half
that the wh
not come lo
off.

B 34 cm  ס”מ16 A
WARNING
B 34 cm
ס”מand
34liftBthe vehicle
Position the jack
Risk of an accident!
WARNING
Use the jack from the tool kit.
may cause
wheel
▶ Too low a tightening torque
Position
thethe
jack
and lift the vehicle
Risk of an accident!
to disengage while driving.Use the jack from the tool kit.
▶ Too low a tightening torque may cause the wheel
Too high a tightening torque can damage the
to disengage while driving. ▶
threads and cause the rim to deform.

repair the tyre.

▶

Too high a tightening torque can damage the
WARNING
threads and cause the rim to deform.

The specified tightening torque is 140 Nm.
Drive carefully until the tightening torque is checked.
Replace51
the damaged
 גלגליםtyre. It is not recommended to
repair the tyre.
WARNING
Risk of an accident!
▶ Too low a tightening torque may cause the wheel
to disengage while driving.
▶ Too high a tightening torque can damage the
threads and cause the rim to deform.

A 16 cm
B 34 cm

Position the jack and lift the vehicle
הרכב
Use the jack from the tool
kit. מיקום מגבה והרמת

WARNING
Risk of an accident!
▶ Do not grease or lubricate screws.
▶ Do not use corroded or damaged screws.

Changing the wheel and raising the vehicle

the jack
at theמjacking
point
closest toיש
the>
› Position.הכלים
ערכת
במ גבה
להשתמש
Release screws
wheel to be replaced.
.גום
הפ
גל
גל
ל
הקרובה
גון
עי
ה
נקודת
תחת
גבה
המ
את
למקם
יש
>
› If the vehicle has covers over the wheel bolts or
› Support the base plate of the jack with its full area
wheel trims,
remove
them.
מאוזנת ומוצקה ולוודא כי המ גבה ממוקם ישירות
 עonקרק
גבהand
המensure
 בסיסthat
למקם את
resting
levelעל
ground
the jackישis>
located in a vertical position at the jacking point.

.תחת נקודת ההרמה
.> יש להשתמש בידית כדי להרים את המ גבה עד למ ג ע עם נקודת ה עי גון
.> יש להרים את הרכב עד שה גל גל התרומם מ עט מהקרק ע
החלפת גלגל
.> יש לפתוח את בר גי ה גל גל ולהניח על משטח נקי
.> יש להסיר את ה גל גל הפ גום בזהירות
.> יש להתקין את ה גל גל התקין
.> יש לס גור קלות את הבר גים
.> יש להוריד את הרכב
> יש להקפיד להתקין בר גים נ גד גניבת גל גלים בהתאם למיקום המופי ע בחלקן האחורי של
.צלחות הנוי
הידוק ברגים
.> יש להדק את בר גי ה גל גל בצורה מנו גדת זה אחר זה
.)> יש להתקין מחדש את כיסויי בר גי ה גל גלים (או צלחות נוי
 ניתן לרכוש בר גים נוספים.> יש לשמור את תווית המיד ע של בר גי מני עת נ עילת ה גל גל
.במוסכי סקודה

be acquired from ŠKODA original parts based on
this.

› Uncoup

Breakdown kit

tyre is too
puncture

Content overview

ען

After usin
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If a tyre p

ערכת תיקון

The kit is located in a box under the floor covering in
המטluggage
רצפת תא
ה ערכה ממוקמת בקופסה תחת
the
compartment.

› Stop dr

Once a ty
tinue the
(50 mph).

› Avoid fu

cornerin

 מדבקת חיוויA
 מסיר שסתוםB
C Inflation hose with plug
 צינור ניפוח ופקקC
D Air compressor (the layout of the controls may
)לד גם ולרמת ה גימורbeבהתאם
אווירofמדחס
differentלהשתנות
dependingעשוי
on the( type
air com- D
pressor)
 צינור ניפוח צמי גיםE
E Tyre inflation hose
 כפתור הפחתת לחץ ניפוח צמי גיםF
F Button for pressure reduction
 מד לחץG
G Pressure indicator
12V  כבל חיבורH
H 12 volt cable connector
OFF  וON  מת גI
 בקבוק ניפוח צמי גיםJ
 שסתום חלופיK
A Sticker with speed indication
מהירות
B Valve remover

תנאי שימוש
תיקון באמצ עות ה ערכה אינו תיקון קבו ע אלא מיו עד לאפשר ה ג עה למרכז שירות של סקודה
. יש להחלי ף את הצמי ג הפ גום בדחיפות.או ל גורם מהימן המוסמך לטפל בנושא
.לפני שימוש ב ערכת תיקון תקרים
.> יש להחנות את הרכב בבטחה ולמנו ע ממנו להידרדר
.> יש להפסיק את פ עולת המנו ע
.> יש לוודא כי כל הנוס עים נמצאים בבטחה מחוץ לרכב
. את מכסה תא המט ען ואת מכסה המנו ע,> יש לס גור את כל הדלתות
.)> יש לנתק נ גרר (אם קיים

Informati
› The pre
after dr
› If the ty
tinue! Se
› If the ty
the pres
and con

NOTIC
Danger of
▶ After th
pressor

WARN
Risk of bu
The tyre i
become h
▶ Allow th
few min
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לאחר שימוש בערכה
אם לא ניתן לה גי ע ללחץ ניפוח של  2.0באר ,נ גרם לצמי ג נזק כבד מדי ולא ניתן לתקנו
באמצ עות ה ערכה.
> יש להפסיק לנהו ג ולפנות למרכז שירות של סקודה או ל גורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.
> ניתן להמשיך לנהו ג במהירות עד  80קמ”ש במידה והוש ג לחץ ניפוח של  2.0באר ומ עלה.
> יש להימנ ע מבלימה חקיפה ,תמרונים חדים ותאוצה חזקה.
נהיגה ברכב בו תוקן אחד הצמיגים
> יש לבדוק את לחץ הניפוח לאחר  10דקות.
> אין לנסו ע ברכב שלחץ הניפוח בצמי ג שהוחל ף בו הוא פחות מ 1.3-באר.
> יש לנפח את הצמי ג ללחץ של  2.0באר ולהמשיך בנסי עה.
> יש לאפשר למדחס להתקרר לאחר ניפוח .המדחס וצינור הניפוח עלולים להתחמם ול גרום
לכוויה.
מגבלות שימוש
אין להשתמש ב ערכה כאשר:
rהחישוק ניזוק.
rהטמפרטורה החיצונית נמוחכה מטמפרטורת ה עבודה המינימאלית המופי עה על בקבוק
נוזל המילוי.
 rגודל התקר מ על  4מ”מ.
 rדופן הצמי ג ניזוקה.
rתוק ף נוזל האיטום בבקבוק פ ג.

איטום הצמיגים
> יש לפתוח את פיית שסתום הניפוח של הצמי ג הפ גום.
> יש לשלו ף את ליבת שסתום הניפוח באמצ עות הכלי היי עודי ולמקם אותה על משטח נקי.
> יש לנ ער את בקבוק חומר האיטום היטב.
> יש להברי ג את פיית צינור הניפוח לבקבוק חומר האיטום תוך ניקוב החותם.
> יש להסיר את שסתום צינור הניפוח וללחוץ אותו אל שסתום הצמי ג.
> יש להחזיק את הבקבוק כשתחתיתו פונה מ עלה ולמלא את הצמי ג בחומר האיטום.
> יש להסיר את פקק האיטום מהשסתום.
> יש להברי ג בחזרה את ליבת שסתום הניפוח.
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Wheels › Tyre pressure 211

ניפוח צמיגים

tyre.
ert and

.> יש להתקין את צינור הניפוח של המדחס אל פיית שסתום הניפוח
.> יש לאבטח את הרכב באמצ עות בלם החניה
What you should be mindful of
.> יש להתני ע את המנו ע
NOTICE
. של הרכב12V-> יש לחבר את שק ע המדחס לשק ע ה
▶ Always adjust the tyre pressure to the load.
.> יש להפ עיל את המדחס
▶ Check the pressure in all tyres at least once a
month
and
before
each
longer
ride.
. באר2.5  עד2.0 > יש להפסיק את פ עולת המדחס עם ה גי עה ללחץ ניפוח של
▶ Check the pressure when the tyres are cold. Do
.מהדרוש
not reduce the higher pressure of warm
tyres. > אין לאפשר למדחס לפ עול למשך יותר זמן
After each
change
tyre שווה
pressure,
save
the new
בצמי ▶ג
האיטום
חומרin את
באופן
לפזר
 מטרים קדימה או לאחור כדי10-> יש לנסו ע כ
values in the tyre control display.
.> יש להחלי ף את פיית הניפוח ולחזור על התהליך
WARNING
להקפיד
.> יש לבדוק את לחץ הניפוח בצמי גים לפחות פ עם בחודש ולפני נסי עות ארוכות
Risk of anיש
accident!
lossהנסי
is very
quick,
try to
stop the
▶ If tyre pressure
.עה
וסו ג
הרכב
עומס
,על לחץ ניפוח ה עונה על ה גדרות היצרן
vehicle carefully without heavy steering or heavy
.> יש לבדוק את לחץ הניפוח כאשר צמי גי הרכב קרים
braking.
.> יש להזין את ערכי הניפוח בצ ג המיד ע עם כל ניפוח

rth with

Sticker with prescribed tyre pressures

nimum
e tyre fill-

n bottle

ater botmatically.
nd push

pwards
e.

essor to

.

t.

ched, turn

air comepair kit

een
om the

wards to
tyre.
e and re-

Tyre pressure

The sticker with prescribed tyre pressures is located
on the inside of the fuel filler flap.

תווית לחץ ניפוח צמיגים

.התווית ממוקמת בחלקו הפנימי של מכסה פתח התדלוק

A Inflation pressure for

half load
 לחץ ניפוח ל עומס חלקיA
B Inflation pressure for
 לחץ ניפוח ל עומס מלאB
a full load
 קוטר צמי ג באינצ ’יםC
C Tyre diameter in inches
 קריאת לחץ ניפוח לצמי גים קדמייםD
This information only
serves as informa קריאת לחץ ניפוח לצמי גים אחורייםE
tion for the prescri קריאת לחץ ניפוח ל גל גל חלופיF
bed tyre pressure.
This is not a listing of
approved tyre sizes for your vehicle. These are in
ניטור לחץ ניפוח צמיגים
the vehicle's technical documentation, as well as
in the declaration of conformity (in the so-called
פעולה
COC document).
.גים
ניטור לחץ ניפוח הצמי גים מורה על שינוי בלחץ
theהצמי
front ניפוח
axle tyres
D Tyre pressure reading for
E Tyre pressure reading for the rear axle tyres
F Prescribed tyre pressure value for the emergen-

cy wheel

Tyre pressure monitor
Functionality
The tyre pressure monitoring indicator indicates a
change in tyre pressure.
Warning when pressure changes
illuminates

› Stop the vehicle.

.אזהרת שינוי לחץ ניפוח
מואר
.> יש ל עצור את הרכב
.> יש לבדוק את הצמי גים ולחצי הניפוח
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המערכת לא תוכל לאתר ולהתריע על ירידה פתאומית בלחץ הניפוח
פ עולת המ ערכת עשויה להיות מו גבלת כאשר:
rה עומס על ה גל גלים אינו שווה.
rנהי גה ספורטיבית.
rנהי גה בדרך עפר.

שמירת ערכי לחצי ניפוח צמיגים
אחסון לחץ ניפוח צמי גים במ ערכת המיד ע והבידור.

> יש לנפח את הצמי גים בהתאם להוראות היצרן.
> יש להפ עיל את ההצתה.
> בתפריט ,יש לבחור בהצ גת מצב הרכב.
או
יש לבחור בתפריט צ ג הצמי גים.

> באמצ עות סמני
.
> יש להקיש על
> יש לפ עול לפי ההוראות המוצ גות.
יש לשמור את לחץ הניפוח בצמי גים במקרים אלה:
rשינוי לחץ ניפוח בצמי גים.
rהחלפת גל גל אחד או יותר.
rשינוי מיקום גל גל ברכב.
rלאחר נסי עה של  10,000ק”מ או פ עם בשנה.

בעיות אפשריות
תקלת חיווי לחץ אוויר בצמיגים
מהבהב במשך כדקה ונשאר מואר.
> יש ל עצור את הרכב ,להפסיק את פ עולת ההצתה ולהתני ע את המנו ע.
אם סמל מהבהב שוב לאחר התנ עה ,קיימת תקלה במ ערכת.
> יש להמשיך לנהו ג בזהירות ולפנות בהקדם למרכז שירות של סקודה או ל גורם מהימן
המוסמך לטפל בנושא.
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› Continue driving, exercising appropriate caution,
and seek the help of a specialist garage.

Tyre pressure monitoring system

.ב גל גלים
Functionality

המ ערכת מודדת את לחץ הניפוח בזמן נסי עה באמצ עות חיישנים

The system measures tyre pressure while driving usערכת
 במon
הרכב
 יש לבחור את סו ג הצמי ג ואת תנאי ה עומס,ערכת תתפקד כראוי
ing
sensors
the של
wheels.

g the en-

.הנסי עה

After switching on the ignition, the last measured
tyre pressure values are displayed. This display will
be updated at the start of the journey.

אזהרה בעת החלפת צמיגים
יואר
.הרכב
את
עצור
> יש ל
› Stop the vehicle.
Check
the
tyres
and
tyre
pressures.
›
.> יש לבדוק את לחץ הניפוח בצמי גים ואת תקינות הצמי גים
Warning when changing the tyre pressure
illuminates

סקירה כללית

Overview

חיווי בלוח המחוונים
VEHICLE-> יש לבחור ב

Display in the instrument cluster

› Select Vehicle .

Display in Infotainment

› In the following menu, select the menu item for
חיווי במערכת המידע והבידור
displaying the vehicle condition.
:בתפריט הבא יש לבחור את הפריט המיו עד להצ גת מצב הרכב
Or:

› Using the functional surfaces

Pressure Monitoring menu item.

או
choose the Tyre

.יש לבחור בתפריט צ ג הצמי גים

Instrument cluster / Infotainment

le
0 km or

on and

כדי שהמ

For correct system function, you must select the
.המיד ע והבידור
tyre type as well as the load condition of the vehicle
 החיווי ית עדכן עם תחילת. לחצי הניפוח האחרונים שנשמרו מוצ גים,לאחר הפ עלת ההצתה
in the Infotainment.

es:

n

מערכת ניטור לחץ ניפוח בצמיגים
פעולה

> באמצ עות סמני

מידע ובידור/לוח מחוונים
 לחץ ניפוח צמי גיםA
B
לחץ ניפוח צמי גים מומלץ
C
לחץ ניפוח צמי גים אינו זמין
D
 לחץ ניפוח צמי גים נמוך מדיE
 יש לכוון את מצב עומס הרכבF

A Tyre pressure

pressure
B Recommended
דורשת
גילה שאינהtyre
עה ר
 מדובר בתופ.הצמי גים מתחממים בנסי עה ולחץ הניפוח עולה
C Tyre pressure not available
.הפחתת מהירות נסי עה
D Tyre pressure too low

E Adjust the vehicle’s loading condition

› Push the wheel wrench through the clamp, support
on the tyre and pull off the wheel trim.
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Or:
גלגלים
Vehicle loading condition
› In the following menu, select the menu item for
displaying the vehicle condition.
Or:

Installing
› Press the wheel trim onto the wheel rim at the
designated valve opening.
When using an anti-theft wheel bolt, it must be located at the location indicatedהגדרות
on the bezel.
valve, סוג
into the rim on
› Press the trim, starting at the
צמיגים
both sides until it engages around the entire cirהתפריט הבא
יש לבחור את סו ג הצמי ג מן
cumference.

› Using the functional surfaces choose the menu

. Tyre pressure monitor .
functional area and select the vehicle
load condition. .)TYRE PRESSURE MONITOR פריט

item

› Tap the

▶

NOTICE
Use hand pressure, do not hit the wheel
 אוcover.

Removing
and installing
the באמצ
Aero trim
את
(יש לבחור
עות סמני
>
to factory
or original
.מצב עומס הרכבApplies
לבחור את
 כדיbuiltעל
להקישaccessory
 > ישtrims
from ŠKODA.

Troubleshooting

Functional restriction / system fault
flashes

Removal

בעיות אפשריות

מהבהב
› Stop the engine and start again.
> יש להפסיק את פ עולת המנו ע ולהתני ע
engine
› If the indicator light flashes again after the.שוב
starts, there is a problem with the system.
. קיימת ב עיה במ ערכת,> אם אור החיווי מהבהב וב לאחר ההתנ עה
› Continue driving, exercising appropriate caution,
המוסמך
מהימן
גורם
סקודה או ל
> יש להמשיך לנסו ע בזהירות ולפנות למרכז שירות של
and seek the help of a specialist
garage.
.לטפל בנושא
Wheel bolt cover caps
Remove cover caps and install
Disconnecting

› Push the pull-off clamp
.גל
 הcover
 בר גיcap
כיסויupעל
ontoגלthe
to the stop.

› Remove the cover cap.

closeברגי
to theכיסויי
centre as possible
› Hook the bracket asגלגל

to remove the
wheel covers
at the
edge of the
והתקנה
כיסויים
הסרת
panel.
הסרהby loosening
› Pull off the centre of the wheel cover
it
and
pulling
off
the
trim.
> יש להתקין את תפס ההסרה הי עודי
To facilitate removal, it is possible to insert the
.> יש להסיר את הכיסוי
wheel wrench through the bracket loop and pull on
the two key ends.

התקנה

. על בור ג ה גל גלInstalling
> יש להתקין את כיסוי בור ג ה גל גל
› When using an anti-theft wheel bolt, it must be located at the location indicated on the bezel.
Position
the panel
on the
wheel rim
and push in the
›
.)AERO TRIM( חישוקי גל גל
מרכזי
והתקנת
הסרה
individual spokes of the panel one after the other
Installing
.מקוריים של סקודה
תק ף לרכב בו
untilחישוקים
they are מותקנים
fully engaged.
› Push the cover cap onto the wheel bolt to the stop. › Press in the centre of the wheel cover until it engages completely.

NOTICE
Storage space
Use hand pressure, do not hit the wheel cover.
214 Storage space and interior equipment › Equipment equipment
in the boot

▶

▶

and interior
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Equipment in the boot

Storage space and interior
Overview
שטח אחסון וציוד פנימי
equipment

NOTICE
Use hand pressure, do not hit the wheel cover.

Equipment in the boot
Overview

ציוד בתא המטען
סקירה כללית

A Lever for folding forward the rear seat backrests
B Removable partition of the storage compart-

ק” ג
ק” ג

ment
Max. load 2.5 kg
Leverאחוריות
for folding
forward
rear
seat ידית
backrests
Aקדימה
A
ראש
ענותthe
מש
קיפול
C Net
B Removable partition of the storage compart- B
Max. load
1.5 kg
2.5 :מרבי
עומס
.)מחיצת תא אחסון (פריקה
ment
Removable
partition
the storage
D Max.
” ק1.5of:מרבי
עומסcompart. רשתC
load 2.5גkg
ment
Net  עומס.) מחיצת תא אחסון (פריקהD
2.5C :מרבי
Max. load 2.5 kg
Max. load 1.5 kg
E 12-Volt-power socket
V 12  שק עE
D Removable partition of the storage compartment
Max. load 2.5
kg
Emergency
equipment
E 12-Volt-power socket

Overview

ציוד חירום
סקירה

Emergency equipment in the luggage compartEmergency equipmentציוד חירום בתא המטען
ment

Overview
Emergency equipment in the luggage compartment

)לרמת גימור
ראשונה (בהתאם
עזרה
מיקום
of the first
aid kitערכת
(depending
on
A Positioning
equipment)
ערכת כלים
B Tool kit
)מיקום משולש אזהרה (בהתאם לרמת גימור

C Positioning of the warning triangle (depending
A Positioning of the first aid kit (depending on

on equipment)
equipment)

הקדמית

A
B
C

תא אחסון לאפוד זוהר

Storage
compartment
the reflective
vest
Tool kit
B האחסון
בדלת
ממוקם בתאforהזוהר
האחסון לאפוד
תא
The
storage compartment for the reflective vest is in
C Positioning of the warning triangle (depending
עof הנוס
מושב
מט ף תחת
the storage
compartment
the
front
door.
on equipment)
Storage compartment for the reflective vest
The storage compartment for the reflective vest is in
the storage compartment of the front door.

59 שטח אחסון וציוד פנימי
Tool kit
Overview

ערכת כלים
סקירה

A Bag h

)לרמת ה גימור
(בהתאם
ערכתinבtheנכללים
components
mayהכלים
be included
tool kit.כלים אלה

B Faste

Depending on the equipment, not all of the following

Max.

C Lashin

tening
Max.

Vehicle w

גלים
עת גניבת
 מניanti-theft
לפתיחת בר גי
Attachment
for the
wheel מפתח
bolts
A גל
A
B Towing lug
 וו גרירה נשל ף לחילוץB
full wheel
covers
C Bracket for removing
נויthe
צלחות
להסרת
 כליC
D Jack with sign and crank
 מ גבה וידיתD
E Wheel wrench
 מפתח גל גליםE
F Removal clip for the wheel bolt cover caps
setכלי להסרת כיסויי בר גי גל
G Breakdownגל
F
H Screwdriver
 ערכת תיקוןG
The declaration of conformity is enclosedגwith
מברthe H
jack or the logbook folder.

Storage compartment for the reflective
vest

A Bag h

Max.

B Faste

C Lashin

tening
Max.

D Lashin

tening
Max.

Other fas
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