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סקירה כללית

חוץ
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בדיקת מפלסים

שמן מנוע 	

נוזל בלם 	

מצבר 	

מכסה מנוע

ידית שחרור מכסה מנוע 	

פתיחה/סגירה 	

גרירה

עיגון לגרירה 	

התנעה בגרירה 	

חיישני מערכות סיוע לנהיגה
מצלמה רב תפקודית קדמית

מצלמות אחוריות

מצלמות קדמיות

רדאר קדמי

חיישני סיוע לחניה

חיישן סייען חניה

General views of the vehicle

Exterior view

Levels control
– Oil ››› page 340
– Brake fluid ››› page 346
– Battery ››› page 347
Bonnet
– Unlocking lever ››› page 338
– Open/close ››› page 338

A

B

Towing the vehicle
– Towline anchorage ››› page 57
– Tow-start ››› page 55

Charging socket (hybrid vehicles)
– Charging process display ››› page 324
– Emergency unlocking ››› page 325

C

D

Driving assistance sensors ››› page 243
Front multifunction camera
Rear-view cameras “Area View”
Front camera “Area View”
Front radar
Parking aid sensors
Park assist sensor
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חוץ

דלת תא מטען

פתיחה מבחוץ 	

פתיחה במקרה חירום 	

גרירת הרכב

עיגון לגרירה 	

התנעה בגרירה 	

פתיחה וסגירה

דלתות 	

נעילה מרכזית 	

מנעול חירום 	

מיכל דלק

קיבולת מיכל 	

פתיחה/סגירת מכסה 	

במקרה תקר

ערכת תיקון תקרים 	

החלפת גלגל 	

A

B

C

D

E

General views of the vehicle

Exterior view

Rear lid
– Opening from outside ››› page 106
– Emergency opening ››› page 109
Towing the vehicle
– Towline anchorage ››› page 57
– Tow-start ››› page 55
Opening and closing
– Doors ››› page 103
– Central locking ››› page 94
– Emergency lock ››› page 104

A

B

C

Fuel tank
– Fuel capacity ››› page 380
– Open/Close cap ››› page 329
Action in the event of a puncture
– Anti-puncture kit ››› page 44
– Wheel change ››› page 46

 

 

 

D

E

Driving assistance sensors ››› page 243
Rear view camera
Parking aid sensors
Rear radars
Park assist sensor
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חיישני מערכות סיוע לנהיגה
מצלמה אחורית

חיישני סיוע לחניה

רדאר אחורי

חיישן סייען חניה
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סקירה כללית

חלונות חשמליים

נעילה מרכזית

כיוון מראה חיצונית

ידית פתיחת מכסה מנוע

מתג פנסים

ידית איתות ואור גבוה

נורות אזהרה

מגבים ומגב אחורי

מתגים למערכת מידע לנהג

מערכת מידע ובידור

צג נטרול כרית אוויר קדמית לנוסע

נתיכים

כיוון הגה

כפתור התנעה

מזגן

General views of the vehicle

Overview (left hand drive)

Electric windows ››› page 109
Central locking ››› page 94
Exterior mirror adjustment ››› page 125
Open bonnet lever ››› page 338
Headlight switch ››› page 115
Turn signal and main beam lever
››› page 117
Cruise control ››› page 247
Warning lamps ››› page 84

1

2

3

4

5

6

7

Wipers and rear window wiper
››› page 123
Driver information system ››› page 82
Infotainment system ››› page 86
Front passenger airbag disconnection
display ››› page 28
Fuses ››› page 59
Steering wheel adjustment ››› page 15
Starter button ››› page 217
Air conditioning ››› page 157

8

9

10

11

12

13

14

15

Hazard warning lights ››› page 12016
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פנים הרכב
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קיפול שורת מושבים שלישית )אם קיים(

גישה לשורת מושבים שלישית

ISOFIX עיגוני

כיוון משענות ראש

חגורות בטיחות

גג פנורמי

מראה פנימית

ניתוק כרית אוויר לנוסע קדמי

משענת יד

בלם חניה אלקטרוני

כיוון מושב
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General views of the vehicle

Interior view

Folding the third row of seats ››› page 142
Access to the third row of seats
››› page 134
Isofix anchors ››› page 35
Headrest adjustment ››› page 130
Seat belts ››› page 17
Panoramic roof ››› page 111

1

2
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6

Interior mirror ››› page 125
Disconnecting the front passenger front
airbag ››› page 28
Armrest ››› page 138
Electronic parking brake ››› page 275
Seat adjustment ››› page 128
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פנים הרכב



8

בקרות ותצוגות

לוח מחוונים דיגיטלי

ידית שליטה עבור:

מגבים ומתז 	

מערכת נגוב ושטיפה 	

איתותי חירום

מערכת מידע ובידור

צג ניתוק כרית אוויר לנוסע קדמי

בהתאם לרמת הגימור, תא 
כפפות עם:

	 SD קומפקט דיסק או כרטיס

כרית אוויר לנוסע קדמי

מתג לנטרול כרית אוויר נוסע 
קדמי

בקרת חימום מושב

ידית דלת

כפתור נעילה מרכזית

פתחי איוורור

ידית שליטה עבור:

איתות ואור גבוה 	

בקרת שיוט 	

מגביל מהירות 	

מערכות סיוע לנהג

הגה עם צופר ו:

כרית אוויר לנהג 	

בקרות מחשב 	

בקרות רדיו, טלפון, ניווט ושליטה  	
קולית

ידיות עבור העברת הילוכים  	
)תיבת הילוכים אוטומטית(

Operation

Fig. 53 Instruments and controls.
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בקרות ותצוגות
פנים
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בהתאם לרמת הגימור:

מזגן ידני 	

בקרת אקלים 	

בורר הילוכים

תיבת הילוכים ידנית 	

תיבת הילוכים אוטומטית 	

אזור:

	 USB חיבור

	 12V שקע

קופסת קישוריות 	

תא אחסון 	

בהתאם לרמת הגימור, כפתורי

מערכת “עצור וסע” 	

מערכת סיוע לחניה 	

	 PILOT PARK מערכת

מערכת ראיה היקפית 	

	 BOOST S פרופיל נהיגה

ידית שליטה סיבובית למעבר 
מצבי נהיגה

AUTO HOLD מתג

מתג בלם חניה אלקטרוני

מתג התנעה 

ידית כיוון הגה

מיקום כרית אוויר לברכיים

תא אחסון/תיבת נתיכים

שחרור נעילת מכסה מנוע

מתג פנסים

כפתור פתיחת דלת תא מטען

בקרות כיוון מראות חיצוניות

חלונות חשמליים

מחוונים ונורות אזהרה/בקרה
לאחר הפעלת המנוע ברכב שהמצבר שלו נפרק או נטען לאחרונה, חלק מהגדרות 

המערכת )למשל שעון, תאריכון, הגדרות מצבי נוחות( עלולות להימחק או להשתנות. 
יש לבדוק ולהגדיר מחדש הגדרות אלה כאשר מצבר הרכב נטען כראוי.
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בקרות ותצוגות

תצוגת טמפרטורת נוזל קירור

מד סיבובי מנוע

הילוך נוכחי או מיקום בורר הילוכים

מסך תצוגה

מד מהירות

תצוגת מהירות דיגיטלית

מד דלק

פרופיל מידע

לוח המחוונים הדיגיטלי הוא לוח מחוונים בעל תצוגת מידע דיגיטלית צבעונית. התצוגה 
כוללת שלושה מצבי שימוש בינם ניתן לגלול באמצעות כפתור VIEW בגלגל ההגה. 

באמצעות בחירת פרופילי מידע שונים ניתן להציג מידע אשר מחליף את התצוגה 
הקלאסית הכוללת מד מהירות וסיבובי מנוע עגולים כגון ניווט, מידע אודות מערכת 

המולטימדיה ומידע אודות הנסועה.

שלושת התצוגות הקיימות הן:
קלאסית 	

דינאמית 	

מערכת ניווט 	

בכל התצוגות יוצג גם מידע אודות מערכת השמע, טלפון, נסועה, מצב הרכב, ניווט 
ומערכות הסיוע לנהיגה.

בתצוגה הקלאסית ובתצוגת מערכת הניווט ניתן להתאים את המידע המוצג באופן 
אישי תחת “פרופילי מידע”.

Instruments and warning/control lamps

Digital dashboard (SEAT Digital Cockpit)

Fig. 54 SEAT Digital Cockpit on the instrument
panel (classic view).

Details of the instruments:
Engine coolant temperature display
››› page 80
Revolution counter. Revolutions per mi-
nute the engine is running ››› page 78.
Gear engaged or position of the selec-
tor lever currently selected
Screen display ››› page 70
Speedometer
Digital speed display
Fuel gauge ››› page 79.
Information Profile ››› page 67.

1
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6

7

8

The Digital SEAT Cockpit is an instrument
panel digital with monochrome screen in col-
our high resolution. It has a 3 views accessi-
ble using the button   of the multifunction
steering wheel. By selecting different infor-
mation profiles, indications other than the
classic circular instruments can be displayed,
such as navigation data, multimedia informa-
tion or travel data.

The 3 views are:
● Classic
● Dynamic
● Navigation (without information profiles)

All views will display information on the
screen about audio, phone, travel data, vehi-
cle status, navigation1) and driving aids1).

In the Classic and Navigation views it is pos-
sible to customise the information displayed
under Information profiles ››› Fig. 54 8 .

Information profiles
The INSTRUMENT CLUSTER option (infotain-
ment button  > View > Instrument
cluster) can be used to choose between
the different options for viewing information to
be displayed in the SEAT Digital Cockpit. »

1) Depending on the version.
67

לוח מחוונים דיגיטלי
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 -VIEW - פרופילי מידע: ניתן להשתמש באפשרות במערכת המידע והבידור
CLUSTER INSTRUMENT כדי לבחור בין האפשרויות השונות לצפיה במידע המוצג 

בלוח המחוונים הדיגיטלי.

תצוגה קלאסית: סיבובי מנוע לדקה ומד המהירות יופיעו בלוח המחוונים.

תצוגה 1, 2, 3 או אוטומטית: קיימת אפשרות להתאים באופן אישי את המידע המופיע 
בלוח המחוונים הדיגיטלי. ניתן להציג רק 2 מפריטי המידע בו זמנית בהתאם לבחירת 
המשתמש אשר בוחר גם את הסדר בו פריטי המידע יופיעו באמצעות הזזת האצבע 

באופן אופקי על התצוגה.
בהתאם לרמת הגימור, ניתן לשמור את המידע בזיכרון באמצעות יציאה מן התפריט 

.VIEW או באמצעות לחיצה ממושכת על כפתור

צריכת דלק: תצוגה גרפית של צריכת הדלק הנוכחית ותצוגה דיגיטלית של צריכת 
הדלק הממוצעת

שמע )אודיו(: תצוגה דיגיטלית של תוכן אודיו

גובה: תצוגה דיגיטלית של גובה נוכחי מעל פני הים

מצפן: תצוגת מצפן דיגיטלית

יעד סופי: תצוגה דיגיטלית של זמן הנסיעה הנותר, מרחק ליעד ושעת הגעה משוערת

טווח תפעול: תצוגה דיגיטלית של הטווח הנותר

זמן נסיעה: הוראות נסיעה

נסועה: תצוגה דיגיטלית של המרחק שהרכב נסע

מערכות סיוע לנהיגה: תצוגה דיגיטלית של מערכות הסיוע לנהיגה השונות

זיהוי תמרורים: תצוגת תמרורים

ניווט: תצוגה גרפית של הוראות הניווט באמצעות חיצים
התצוגה והמידע המוצג עשויים להשתנות בהתאם לרמת הגימור
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בקרות ותצוגות

מד טעינת סוללה

מד סיבובי מנוע וכוח

הילוך נבחר או מיקום בורר הילוכים נוכחי

תצוגת מסך

מד מהירות

תצוגת מהירות דיגיטלית

מד דלק

פרופיל מידע

Instruments and warning/control lamps

Digital dashboard (SEAT Digital Cockpit)
3 Valid for: hybrid vehicles

Fig. 55 SEAT Digital Cockpit on the instrument
panel (classic view).

Details of the instruments ››› Fig. 55:
Battery charge level indicator
››› page 79
Rev counter and Powermeter. Revolu-
tions per minute the engine is running
››› page 78.
Gear engaged or position of the selec-
tor lever currently selected
Screen display ››› page 70
Speedometer
Digital speed display
Fuel gauge ››› page 79.
Information Profile ››› page 67.

1

2
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4

5

6

7

8

Navigation map in the SEAT Digital
Cockpit*

Depending on the features, the SEAT Digital
Cockpit can display a detailed map. To do
this, select the Navigation option in the
menu on the instrument panel ››› page 71.

Depending on the features or the navigation
map, it can be shown in the SEAT Digital
Cockpit or on the infotainment system or on
both at the same time. If it is displayed only in
the infotainment system, the SEAT Digital
Cockpit will only display the arrows for ma-
noeuvres.

Transfer of navigation map
The map is transferred from the infotainment
system to the SEAT Digital Cockpit and vice
versa using the map transfer button.

Using the right thumbwheel of the multifunc-
tion steering wheel, in the Navigation menu,
you can transfer the map back to the info-
tainment system.

69

לוח מחוונים דיגיטלי )הייבריד(
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נו נורות בקרה

נורות בקרה ואזהרה
נורות הבקרה והאזהרה משמשות לחיווי אזהרות, תקלות או פעולות מסוימות. חלק מן 

הנורות יופעלות כאשר מתג ההצתה מועבר למצב ON ויעלמו לאחר הפעלת המנוע 
או בזמן נהיגה.

בהתאם לרמת הגימור, הודעות כתובות עשויות להופיע בצג לוח המחוונים. הודעות 
אלה משמשות להעברת מידע או הוראות פעולה.

בהתאם לרמת הגימור, במקרים מסוימים יופיעו סמלים במקום נורות האזהרה בלוח 
המחוונים.

כאשר נורות בקרה ואזהרה מסוימות מופיעות, אזהרה קולית תישמע בנוסף.

נורות אזהרה אדומות
נורת אזהרה ראשית.

בלם חניה מופעל

תקלת מערכת בלימה

תקלת היגוי

חגורת בטיחות נהג/נוסע אינה מהודקת

נוזל קירור מנוע או נוזל קירור מערכת חשמל

לחץ שמן מנוע

תקלת טעינה

יש ללחוץ על דוושת הבלם

מערכות סיוע לנהיגה 

SCR נמוך או תקלת ADBLUE מפלס
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נורות אזהרה

נורות אזהרה צהובות

נורת אזהרה ראשית

בלאי רפידות בלם

תקלת בקרת יציבות אלקטרונית או נטרול בקרת יציבות אלקטרונית

בקרת אחיזה או בקרת יציבות אלקטרונית בפעולה

ABS תקלת

אור ערפל אחורי פועל

תקלת בקרת זיהום אוויר

חימום קדם התנעה )דיזל( או תקלת ניהול מנוע )דיזל(

תקלת ניהול מנוע )בנזין(

סתימה במסנן חלקיקים

תקלת הגה כוח

מערכת ניטור לחץ ניפוח בצמיגים

מערכות סיוע בנהיגה

כוח מוגבל

תקלת השמעת צליל )במצב חשמלי עבור הולכי רגל(

מיכל דלק כמעט ריק

SCR נמוך או תקלת ADBLUE מפלס

תקלת כרית אוויר/קדם מותחן חגורות בטיחות

כרית אוויר נוסע קדמית מנוטרלת

כרית אוויר נוסע קדמית מופעלת

)ACC( תקלת בקרת שיוט אקטיבית

סייען שמירת נתיב

תקלת סייען שמירת נתיב 

סייען שמירת נתיב מנוטרל

תקלת תאורה

מפלס שמן מנוע נמוך

תקלת תיבת הילוכים

מפלס נוזל ניקוי שמשות נמוך
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איתות או תאורת חירום

איתות נגרר

בלם חניה אוטומטי פעיל

יש ללחוץ על דוושת הבלם

בקרת שיוט או מגביל מהירות

בקרת שיוט אדפטיבית

סייען שמירת נתיב פעיל

נורות חיווי כחולות

אור גבוה או הבהוב אורות

נורות אזהרה נוספות

דלת)ות(, דלת תא מטען או מכסה מנוע פתוחות או לא סגורות כראוי

סייען אור גבוה

בקרת ירידה במדרון

תצוגת זמני טיפול

BLUETOOTH טלפון נייד מחובר בחיבור

סכנת קיפאון

מערכת “עצור וסע” פעילה

מערכת “עצור וסע” אינה זמינה

נהיגה חסכונית
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מתגים על גלגל הגה

ההגה כולל כפתורי שליטה רב תפקודיים המאפשרים לשלוט בשמע, בטלפון, בניווט, 
בשליטה הקולית ובפעולות נוספות המונעות הסחת דעת.

פעולהסמל

גלילה: מגביר או מחליש עוצמת מערכת שמע. לחיצה: השתקת שמע1

2
גלילה: חיפוש בתפריט לוח מחוונים. במצב ניווט, גלילה להגדלה/צמצום 
גודל מפות בקוקפיט הדיגיטלי. לחיצה: בחירת אפשרות מסומנת בלוח 

המחוונים

רדיו: חיפוש תחנה קודמת/תחנה באה
מדיה: לחיצה קצרה: שיר קודם/הבא. לחיצה ארוכה: קדימה/אחור

הפעלת תפריט טלפון )מענה לשיחה/סיום שיחה(

מעבר בין אפשרויות מדיה

שינוי תפריט בלוח מחוונים

נטרול/הפעלת שליטה קולית

לוח מחוונים אנלוגי: לא פעיל 
לוח מחוונים דיגיטלי: החלפת תצוגות בלוח מחוונים

הפעלה/נטרול חימום הגה

חיבור/ניתוק בקרת שיוט/בקרת שיוט אקטיבית ACC/מגביל מהירות

הגה
הפעלה

Instruments and warning/control lamps

Multifunction steering
wheel*

Functions

Fig. 69 Controls on the steering wheel.

Fig. 70 Controls on the steering wheel.

The steering wheel includes multifunction
modules from where it is possible to control
the audio, telephone, navigation, voice con-

trol and assist functions without the driver
needing to be distracted from the road.

Buttons available depending on the version

Symbol Function

1 Turn: Turn volume up/down
Press: Mute volume

2

Turn: Search in the instrument panel
menu. In Navigation mode, turn to in-
crease/decrease map size in SEAT
Digital Cockpit
Press: Select the highlighted option in
the instrument panel

  
Radio: Search for the previous/next
station.
Media: Short press: previous/next
track; long press: fast forward/rewind


Activate phone menu (answer call,
end call)


Switch between media and radio
sources

   Change the instrument panel menu
(previous/next)

 Enable/disable voice control



Analogue Panel: No function
Digital Panel (SEAT Digital Cockpit):
Change digital panel views
››› page 67


Activate or deactivate steering wheel
heating ››› page 164

Symbol Function



Connect/disconnect the Cruise con-
trol system ››› page 247 / ACC
››› page 254 / Speed limiter
››› page 249

  
: Activate ACC / Cruise control sys-
tem / Limiter
: Reset programmed ACC speed or
cruise control system

   : Increase programmed speed
: Decrease programmed speed


Open the drive assist menu in the in-
strument panel


Modify the programmed ACC dis-
tance

91

Instruments and warning/control lamps

Multifunction steering
wheel*

Functions

Fig. 69 Controls on the steering wheel.

Fig. 70 Controls on the steering wheel.

The steering wheel includes multifunction
modules from where it is possible to control
the audio, telephone, navigation, voice con-

trol and assist functions without the driver
needing to be distracted from the road.

Buttons available depending on the version

Symbol Function

1 Turn: Turn volume up/down
Press: Mute volume

2

Turn: Search in the instrument panel
menu. In Navigation mode, turn to in-
crease/decrease map size in SEAT
Digital Cockpit
Press: Select the highlighted option in
the instrument panel

  
Radio: Search for the previous/next
station.
Media: Short press: previous/next
track; long press: fast forward/rewind


Activate phone menu (answer call,
end call)


Switch between media and radio
sources

   Change the instrument panel menu
(previous/next)

 Enable/disable voice control



Analogue Panel: No function
Digital Panel (SEAT Digital Cockpit):
Change digital panel views
››› page 67


Activate or deactivate steering wheel
heating ››› page 164

Symbol Function



Connect/disconnect the Cruise con-
trol system ››› page 247 / ACC
››› page 254 / Speed limiter
››› page 249

  
: Activate ACC / Cruise control sys-
tem / Limiter
: Reset programmed ACC speed or
cruise control system

   : Increase programmed speed
: Decrease programmed speed


Open the drive assist menu in the in-
strument panel


Modify the programmed ACC dis-
tance

91

איור: בקרות בהגה
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SET: הפעלת בקרת שיוט אקטיבית/בקרת שיוט/מגביל מהירות
RES: איפוס מהירות שמורה במערכת בקרת שיוט אקטיבית או בקרת 

שיוט

+ הגברת מהירות במערכת בקרת שיוט
- הפחתת מהירות במערכת בקרת שיוט

פתיחת תפריט סיוע לנהיגה בלוח המחוונים

ACC שינוי נתוני שמירת מרחק במערכת בקרת שיוט אקטיבית
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מפתח חכם

נטרול נעילה

נעילה

פתיחת דלת אחורית בלבד. יש ללחוץ על הכפתור עד שהאיתותים ברכב יהבהבו 
בקצרה. ניתן לפתוח את דלת תא המטען תוך 2 דקות. לאחר פרק זמן זה תא 

המטען ינעל. בנוסף, הנורה שבמפתח תהבהב

קיפול המפתח ופתיחת המפתח

ניתן לנעול ולנטרל את נעילת הרכב מרחוק באמצעות המפתח.

מפתח הרכב כולל משדר וסוללה. המקלט מותקן בתוך הרכב. טווח פעולת המפתח 
הוא מטרים ספורים מן הרכב.

במידה ולא ניתן לפתוח או לסגור את הרכב באמצעות השלט אשר משולב במפתח 
יש לבצע התאמה מחדש או להחליף סוללה עקב התרוקנות.

ניתן להשתמש במפתחות שונים אשר מיועדים לרכב זה.

נורת בקרה במפתח הרכב
כאשר הכפתור במפתח הרכב נלחץ נורת הבקרה מהבהבת )איור( במשך זמן קצר, 
אך אם הכפתור נלחץ במשך פרק זמן ממושך נורת הבקרה תהבהב מספר פעמים, 

למשל במצב פתיחת נוחות. אם נורת הבקרה אינה מוארת עם לחיצה על הכפתור, יש 
להחליף את סוללת המפתח.

Operation

Opening and closing

Set of vehicle keys

Vehicle key

Fig. 71 Assignment of buttons on the remote
control key.

Fig. 72 Vehicle key with alarm button.

Key to the ››› Fig. 71, ››› Fig. 72

Unlock the vehicle
Lock the vehicle
Unlock only the rear lid. Press the button
until all the turn signals on the vehicle
flash briefly. You have 2 minutes to open
the rear lid. Once this time has passed, it
will lock again. In addition, the lamp on
the key flashes.
Folding the key shaft in and out
Alarm button*. Only press in the event of
an emergency! When the alarm button is
pressed, the vehicle's sounds and the turn
signals light up for a short time. Press
again to disconnect.

With the vehicle key the vehicle may be
locked or unlocked remotely ››› page 94.

The vehicle key includes an emitter and bat-
tery. The receiver is in the interior of the vehi-
cle. The range of the vehicle key with remote
control and new battery is several metres
around the vehicle.

If it is not possible to open or close the vehicle
using the remote control key, this should be
re-synchronised ››› page 94 or the battery
changed ››› page 93.

Different keys belonging to the vehicle may
be used.

1

2

3

4

5

Control lamp on the vehicle key
When a button on the vehicle key is pressed,
the control lamp flashes ››› Fig. 71 (arrow)
once briefly, but if the button is held down for
a longer period the control lamp flashes sev-
eral times, such as in convenience opening.

If the vehicle key control lamp does not light
up when the button is pressed, replace the
key's battery ››› page 93.

Spare key
To obtain a spare key and other vehicle keys,
the vehicle ID number is required.

Each new key contains a microchip which
must be coded with the data from the vehicle
electronic immobiliser. A vehicle key will not
work if it does not contain a microchip or the
microchip has not been encoded. This is also
true for keys which are specially cut for the
vehicle.

The vehicle keys or new spare keys can be
obtained from a SEAT Official Service, a spe-
cialised workshop or an approved key service
qualified to create this kind of key.

New keys or spare keys must be synchronised
before use ››› page 94.

WARNING
● Never leave children or disabled persons
in the vehicle. In case of emergency, they

92

פתיחה וסגירה
מפתחות הרכב

איור: כפתורים בשלט רחוק

1

2

3

4
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כדי להשיג מפתח נוסף יש להציג את מספר הזיהוי של הרכב. כל מפתח כולל שבב בו 
מקודד מידע מן האימובילייזר שברכב. מפתח שהשבב המותקן בו אינו מקודד כראוי 

לא יוכל לאפשר התנעה של הרכב. למידע נוסף יש לפנות למרכז שירות מורשה.

החלפת סוללה

איור: מפתח רכב: פתיחת כיסוי תא סוללה

איור: הסרת סוללה

סיאט ממליצה על החלפת הסוללה במרכז שירות מורשה של סיאט.

Opening and closing

may not be able to leave the vehicle or
manage on their own.
● An uncontrolled use of the key could start
the engine or activate any electric equip-
ment (e.g. electric windows), causing risk
of accident. The doors can be locked using
the remote control key. This could become
an obstacle for assistance in an emergen-
cy situation.
● Never forget the keys inside the vehicle.
An unauthorised use of your vehicle could
result in injury, damage or theft. Therefore
always take the key with you when you
leave the vehicle.
● Never remove the key from the ignition if
the vehicle is in motion. Otherwise, the
steering could suddenly block and it would
be impossible to steer the vehicle.

CAUTION
All of the vehicle keys contain electronic
components. Protect them from damage,
impacts and humidity.

Note
● Only use the key button when you require
the corresponding function. Pushing the
button unnecessarily could accidentally
unlock the vehicle or trigger the alarm. It is
also possible even when you are outside
the radius of action.

● Key operation can be greatly influenced
by overlapping radio signals close to the
vehicle working in the same range of fre-
quencies, for example, radio transmitters or
mobile telephones.
● Obstacles between the remote control
and the vehicle, bad weather conditions
and discharged batteries can considerably
reduce the range of the remote control.
● If the buttons of the vehicle key are
pressed or one of the central locking but-
tons ››› page 97 is pressed repeatedly in
short succession, the central locking brief-
ly disconnects as protection against over-
loading. The vehicle is then unlocked. Lock
it if necessary.
● Spare remote control keys are available
at your Technical Service, where they must
be matched to the locking system.
● Up to five remote control keys can be
used.

To change the battery

Fig. 73 Vehicle key: opening the battery com-
partment cover.

Fig. 74 Vehicle key: removing the battery.

SEAT recommends you ask a specialised
workshop to replace the battery.

The battery is located to the rear of the vehi-
cle key, under a cover. »
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Opening and closing

may not be able to leave the vehicle or
manage on their own.
● An uncontrolled use of the key could start
the engine or activate any electric equip-
ment (e.g. electric windows), causing risk
of accident. The doors can be locked using
the remote control key. This could become
an obstacle for assistance in an emergen-
cy situation.
● Never forget the keys inside the vehicle.
An unauthorised use of your vehicle could
result in injury, damage or theft. Therefore
always take the key with you when you
leave the vehicle.
● Never remove the key from the ignition if
the vehicle is in motion. Otherwise, the
steering could suddenly block and it would
be impossible to steer the vehicle.

CAUTION
All of the vehicle keys contain electronic
components. Protect them from damage,
impacts and humidity.

Note
● Only use the key button when you require
the corresponding function. Pushing the
button unnecessarily could accidentally
unlock the vehicle or trigger the alarm. It is
also possible even when you are outside
the radius of action.

● Key operation can be greatly influenced
by overlapping radio signals close to the
vehicle working in the same range of fre-
quencies, for example, radio transmitters or
mobile telephones.
● Obstacles between the remote control
and the vehicle, bad weather conditions
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reduce the range of the remote control.
● If the buttons of the vehicle key are
pressed or one of the central locking but-
tons ››› page 97 is pressed repeatedly in
short succession, the central locking brief-
ly disconnects as protection against over-
loading. The vehicle is then unlocked. Lock
it if necessary.
● Spare remote control keys are available
at your Technical Service, where they must
be matched to the locking system.
● Up to five remote control keys can be
used.

To change the battery

Fig. 73 Vehicle key: opening the battery com-
partment cover.
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SEAT recommends you ask a specialised
workshop to replace the battery.

The battery is located to the rear of the vehi-
cle key, under a cover. »
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מערכת מידע ובידור

מערכת מידע ובידור
הקדמה

מערכת המידע והבידור מאגדת את הפעלת מערכות הרכב השונות ביחידת בקרה 
אחת, כלומר מזגן, הגדרות תפריט, שמע וניווט.

מספר התפריטים הזמינים עשוי להשתנות בהתאם לרמת הגימור.

תנועה בין תפריטים ובחירת תפריטים

יש להפעיל את ההצתה 	

אם מערכת המידע והבידור אינה פעילה, יש להפעילה 	

תפריטים שונים במסך המגע נבחרים ישירות באמצעות כפתורים, טקסט או סמלים 	

, הפריט הנבחר יופעל. כאשר פריט מסומן 

לחיצה על כפתור התפריט )MENU( תמיד תעביר את המשתמש אל התפריט האחרון 
שנבחר.

כל שינוי אשר בוצע באמצעות כפתורי הגדרות התפריט ישמר עם סגירת התפריט.

גלילה

בתפריטים מסוימים יוצג תוכן נוסף מעל או מתחת לתפריט המוצג במסך, למשל 
רשימה ארוכה של הגדרות. יש ללחוץ על כפתור הגלילה ולמשוך למעלה או למטה.

לימוד

עם חיבור מערכת המידע והבידור הראשון, עמוד לימוד מערכת יפתח לפרק זמן קצר.

)HELP( סיוע

תפריט סיוע מציג מידע נוסף אודות שימוש במערכת המידע והבידור.

חשוב: יש להימנע מהיסח דעת בזמן נהיגה.
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מסך - חלק עליון

תצוגת זמן )שעון(

פרופיל נהיגה ומידע אודות נהיגה

מערכת בקרת אקלים

מידע סלולרי

מספר התראות בהתאם לקישוריות

מסך – חלק תחתון

מצב תצוגת תפריט ראשי

 תפריט ראשי כולל 6 פונקציות עיקריות מחולקות ל-2 מסכים )3+3 בבחירת 
משתמש אישית באמצעות לחיצה על פונקציה זו(.

 תפריט ראשי במצב פסיפס )כל פעולות מערכת המידע והבידור(.

גישה ישירה לפונקציות במערכת המידע והבידור )עד 10 פונקציות, 5+5, בבחירת 
משתמש אישית באמצעות לחיצת כפתור(. בלחיצה על הסמל, ניתן לבחור/

לבטל את הפונקציה האמורה.

Instruments and warning/control lamps

Explanation of the function buttons

Fig. 65 Schematic representation: Overview of the
possible function buttons on the screen

Top part of the screen
Current time
Driving profile and navigation informa-
tion. If the user has an active route, both
the time and the distance to the destina-
tion are displayed. If there is no active
route, the driving profile is displayed. On
vehicles with no available driving profile,
the current address is displayed whenev-
er there is no active route.
Air conditioning information. In vehicles
with heated steering wheels or wind-
screen heating, the corresponding icon is

A

B

C

displayed when these functions are ena-
bled. If not, the current outside tempera-
ture is displayed.
Telephone information. Information re-
garding your mobile device is displayed:
available network signal strength, estab-
lished Bluetooth connection, unanswered
calls, new messages, battery status, etc.
Number of notifications and customi-
zation of the system depending on the
user and connectivity.

Bottom part of the screen
Main menu display mode:

D

E

F

: main menu with the 6 main functions
divided into 2 screens (3 + 3, customisa-
ble by the user by pressing on the func-
tion).
: main menu in mosaic mode (all func-
tions of the Infotainment system)
Direct accesses to the functions of the In-
fotainment system (up to 10 functions, 5 +
5, customisable by the user). By pressing
on the icon, you can select/deselect the
functions in question.

G
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מערכת מידע ובידור

סייען חיבור ראשוני

איור: סכמה מייצגת: סייען חיבור ראשוני

סייען החיבור הראשוני מסייע בהגדרת מערכת המידע והבידור עם הפעלתה הראשונה

בכל הפעלה של מערכת המידע והבידור, מסך הפעלה ראשונית יוצג אם הגדרות 
( או עם כפתור “אל תציג שנית” לא נלחץ. מסוימות לא נקבעו )סימן 

פעולות סייען חיבור ראשוני

Aלחיצה לקביעת יום ושעה

Bלחיצה לחיפוש ואחסון תחנות רדיו אשר נקלטות היטב בזיכרון

Cלחיצה למעבר להגדרות מדיה

Dלחיצה לחיבור טלפון סלולארי למערכת המידע והבידור

 DON’T SHOW

AGAIN

מנטרל אפשרות לשינוי עתידי של הגדרות מערכת המידע והבידור

STARTהתחלת פעולת סייען חיבור ראשוני

ENDלאחר קביעת ההגדרות, יש ללחוץ כדי לסיים את התהליך

Operation

Initial configuration wizard

Fig. 66 Schematic representation: Initial configu-
ration wizard

The initial configuration wizard will help you
to set up your Infotainment system the first
time you switch it on.

Every time you switch on the Infotainment
system, the initial setup screen will be dis-
played ››› Fig. 66 if any parameters have not
been set (marked with “”) or if the Don't
show again function button has not been
pressed.

Function button: Function

 Closes the Configuration Wizard.

Function button: Function

A Press to set day and time.

B
Press to search and store to memory
the radio stations that have the best
reception at that moment.

C Press to go to the Online Media set-
tings.

D Press to link your mobile phone to
the Infotainment system.

Function button: Function

Don't show
again

Disables the possibility of changing
the settings of the Infotainment sys-
tem. If you wish to perform the initial
configuration, you must access
through Help.

Start Starts up the Configuration Wizard.

End
Once one or more settings have
been applied, press to finalise the
setup in the main menu of the wizard.

88
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מידע כללי

איור: סכמה מייצגת: מידע כללי ומצב רכב

 VEHICLE פותח את תפריט INFO VEHICLE ולאחר מכן על SELECTION  לחיצה על
INFORMATION ביחד עם תת תפריטים אלה:

מידע אודות נהיגה. צריכת דלק ממוצעת, מהירות ממוצעת, נסועה, משך נסיעה 
ואוטונומיה. במערכת קיימים 3 זכרונות: “מן היציאה”, “חישוב כולל” ו”ממועד תדלוק”.

מצב רכב: אזהרות אודות תקלות, תקריות, שמירת לחץ ניפוח בצמיגים או מידע אודות 
הטיפול הבא יוצגו.

עמוד 89

Instruments and warning/control lamps

Vehicle information

Fig. 67 Schematic representation: Vehicle infor-
mation and status

Pressing on  > Selection and then on 
Vehicle info opens the Vehicle information
menu with the following submenus:

Driving data. The average consump-
tion, average speed, distance travelled,
trip duration and autonomy are shown. It
has 3 memories: “From departure”, “To-
tal calculation” and “From refuelling”
››› page 72.
Vehicle status. The warnings regarding
faults, incidents, memorisation of the
tyre pressure or information of the next
inspection service are displayed.

–

–
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מערכת מידע ובידור

מערכות סיוע לנהג והגדרות רכב

איור: סכמה מייצגת: מערכות סיוע לנהג והגדרות רכב

מספר מערכות הסיוע ואופי ההגדרות עשוי להשתנות בהתאם לרמת הגימור

מערכות סיוע לנהיגה

הפעלת בלם חניה אוטומטי 	

סייען חניה 	

הפעלה/נטרול בקרת יציבות אלקטרונית/בקרת אחיזה וסייען בלימה 	

הפעלה/נטרול מערכת “עצור וסע” 	

בקרת שיוט אדפטיבית 	

סייען שמירת נתיב 	

סייען בלימת חירום 	

מערכת איתור עייפות נהג 	

זיהוי תמרורים 	

סייען שמירת נתיב 	

סייען חירום 	

Operation

Assist systems and vehicle settings

Fig. 68 Schematic representation: Assist systems
and vehicle settings

The number of assist systems and settings
depend on the version and the country in
question.
■ Driver assistance
■ Automatic parking brake activation

››› page 275.
■ Park assist ››› page 282.
■ Activate / deactivate ESC, stabilisation

systems and brake assist ››› page 278.
■ Activate / deactivate the Start-Stop sys-

tem ››› page 222.
■ Adaptive cruise control (ACC)

››› page 254.
■ Lane Assist (lane keeping system)

››› page 262.

■ Emergency brake assistance system
(Front Assist) ››› page 251.

■ Fatigue detection ››› page 74.
■ Traffic sign recognition ››› page 75.
■ Lane assist ››› page 268.
■ Emergency Assist ››› page 267.
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התנעה וכיבוי מנוע
התנעה וכפתור התנעה

איור: בחלקה התחתון של הקונסולה המרכזית: כפתור התנעה

ניתן להתניע את הרכב באמצעות כפתור ההתנעה )drive and press(. כדי לעשות 
זאת יש לוודא כי מפתח הרכב נמצא בחלקו הקדמי של הרכב.

ברכבים המצוידים במערכת כניסה ללא מפתח, ניתן להתניע את הרכב כאשר 
המפתח נמצא בתא המטען.

פתיחת דלת הנהג במהלך יציאה מהרכב מפעילה את נעילת גלגל ההגה 
האלקטרונית אם ההצתה מנוטרלת.

הפסקת /הפעלת פעולת הצתה
במידה ויש להפעיל את פעולת ההצתה בלי שהמנוע יפעל, יש ללחוץ על כפתור 

ההתנעה פעם אחת בלי ללחוץ על דוושת הבלם.

הודעת START ENGINE STOP תהבהב כאשר המערכת מוכנה להפסקת/הפעלת 
פעולת ההצתה.

נטרול אוטומטי של פעולת ההצתה ברכבים בעלי מערכת עצור וסע
פעולת ההצתה מנוטרלת באופן אוטומטי כאשר הרכב עוצר והמערכת מפסיקה את 

פעולת המנוע באופן אוטומטי אם:

חגורת הבטיחות של הנהג אינה מהודקת 	

הנהג אינו לוחץ על אף דוושה 	

דלת הנהג פתוחה 	

לאחר נטרול אוטומטי של פעולת ההצתה, אם אורות הדרך פועלים, האור הנמוך 
ימשיך לפעול במשך כ-30 דקות )בהנחה שהמצבר מאפשר זאת(. אם הנהג נועל את 

הרכב או מפסיק את פעולת האורות, האור הנמוך יפסיק לפעול.

התנעה מחדש
אם מפתח הרכב אינו מאותר בתוך הרכב לאחר הפסת פעולת המנוע, ניתן להתניע 

את הרכב תוך 5 שניות. אזהרה תופיע בצג המידע בלוח המחוונים.

לאחר פרק זמן זה לא יהיה ניתן להתניע את הרכב כאשר מפתח הרכב אינו נמצא 
בתא הנוסעים.

Start and driving

Driving

Start and driving

Starting and stopping the
engine

Ignition and start button

Fig. 161 In the lower part of the centre console:
start button.

The engine can be started with a start button
(Press & Drive). To do so, there must be a valid
key inside the vehicle in the area of the front
or rear seats, or on the centre console.

In vehicles with the Keyless Access
››› page 94system, the engine can also be
started with the key in the luggage compart-
ment.

Opening the driver's door when exiting the
vehicle activates the electronic lock on the
steering column if the ignition is disabled.

Switching the ignition on/off
If you only want to switch on the ignition
(without starting the engine), briefly press the
start button once without pressing the brake
pedal or the clutch pedal ››› .

The     push-button text flashes
like a heartbeat when the system is ready for
the ignition to be turned on or off.

Automatic ignition disconnection
If the driver leaves the vehicle, taking the key
with them but leaving the ignition on, the igni-
tion does not switch off automatically. The ig-
nition is switched off by pressing the lock but-
ton on the remote control  or by pressing
the sensor surface on the door lever
››› Fig. 78.

Automatic deactivation of the ignition on
vehicles with the Start-Stop system
The ignition is switched off automatically
when the vehicle is stopped and the auto-
matic engine shutdown is active, if:

● The driver's seat belt is not fastened,
● the driver does not step on any pedal,
● the driver door is opened.

After automatically turning off the ignition, if
the dipped beam   is on, the side light re-
mains on for approx. 30 minutes (if there is
enough charge in the battery). If the driver
locks the vehicle or manually turns off the
light, the side light goes out.

Engine restart feature
If no key is detected inside the vehicle after
the engine stops, you will only have 5 sec-
onds to restart it. A warning will display on the
dash panel screen.

After this interval, it will not be possible to
start the engine without a valid key inside the
vehicle.

WARNING
When switching on the ignition, do not
press the brake or clutch pedal, otherwise
the engine could start immediately.

WARNING
If vehicle keys are used negligently or with-
out due care, this may cause accidents and
serious injury.
● Never leave any key inside the vehicle
when you leave it. Otherwise, a child or un-
authorised person could lock the vehicle,
start the engine or connect the ignition and
operate any of the electrical equipment. »
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התנעה וכיבוי מנוע

נהיגה
הפעלת מערכת היברידית

הפעלת המערכת ההיברידית מפעילה את מערכת ההנעה של הרכב. כאשר מערכת 
הנהיגה פעילה, המנוע החשמלי מופעל. מנוע הבעירה הפנימית יופעל באופן אוטומטי 
כאשר מפלס טעינת הסוללה אינו מספיק כדי לנסוע בכוח המנוע החשמלי בלבד או 

כאשר נדרש כוח מנוע רב.

דרישות להפעלת מערכת ההנעה

ניתן להפעיל את מערכת ההנעה בתנאים אלה:

הסוללה טעונה בכמות מספיקה 	

כבל טעינה אינו מחובר 	

טמפרטורת הסוללה בטווח הנדרש לפעולה 	

המפתח נמצא ברכב 	

הפעלת מערכת ההנעה

יש ללחוץ על כפתור ההתנעה פעם אחת. 	

יש ללחוץ על דוושת הבלם ולהשאירה לחוצה. 	

	 .P או למצב N יש להעביר את בורר ההילוכים למצב

יש ללחוץ על כפתור ההתנעה עד שנורת חיווי READY תואר בלוח המחוונים. אין  	
 READY ללחוץ על דוושת התאוצה. יש לשחרר את כפתור ההתנעה כאשר נורת

מוארת בלוח המחוונים. הסימן בצג ישתנה מ-OFF ל-0.

אם נורת החיווי READY אינה מוארת, יש לחזור על כל התהליך. 	

אם הרכב ננעל באמצעות השלט, ההצתה וההתנעה מנוטרלות. אם יש להתניע את  	
הרכב מבפנים יש לנטרל קודם את נעילת הדלתות או לבצע התנעת חירום.

הבחנה במצב נסיעה

במצב החשמלי המנוע אינו משמיע רעש ולכן לא ניתן לשמוע את פעולת המערכת. 
במקום זאת- ניתן להבחין במאפיינים אלה:

תצוגת הכוח בלוח המחוונים 	

תאורת תצוגה בלוח המחוונים 	

נורת חיווי READY בלוח המחוונים 	

התראה קולית 	
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התנעה
ברכבים בעלי תיבת הילוכים ידנית: יש לוודא שידית ההילוכים בהילוך ניוטראל. יש  	

ללחוץ על דוושת המצמד ולהמשיך ללחוץ עליה עד ההתנעה.

ברכב המצויד בתיבת הילוכים אוטומטית: יש לוודא שבורר ההילוכים במצב P או  	
במצב N, ללחוץ על דוושת הבלם ולהמשיך ללחוץ עליה עד ההתנעה.

יש ללחוץ על כפתור ההתנעה )איור(. אין ללחוץ על דוושת התאוצה. יש לוודא כי  	
 START ENGINE המפתח בתוך הרכב כדי להתניעו. לאחר ההתנעה, תאורת כפתור

STOP ישאר מואר כדי להזכיר שהמנוע פועל.

לאחר התנעה יש לשחרר את כפתור ההתנעה. 	

אם הרכב אינו מתניע, יש לעצור ולהמתין במשך כדקה לפני ניסיון נוסף. במידת  	
הצורך יש לבצע התנעת חירום.

ברכב המצויד במנוע דיזל, תהליך ההתנעה בימים קרים עשוי להתארך מעט. במהלך 
שלב החימום סימן  יופיע. כדי למנוע נזק למצבר, אין להשתמש בצרכני חשמל 

)חימום וכו( טרם התנעה.

התנעת מנוע דיזל לאחר שסולר נגמר לחלוטין

אם הסולר במיכל הדלק נגמר לחלוטין, ניסיונות ההתנעה לאחר מכן עשויים לקחת 
פרק זמן ארוך מהרגיל.
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טעינת רכב היברידי 

כיבוי מנוע
יש לעצור בבטחה באופן מלא. 	

ברכב ידני, יש ללחוץ על דוושת המצמד היטב. ברכב אוטומטי יש להעביר את בורר  	
.P ההילוכים למצב

יש להפעיל את בלם החניה האלקטרוני. 	

יש ללחוץ על כפתור ההתנעה בקצרה. 	

ניתוק חירום

אם המנוע אינו כבה לאחר לחיצה על כפתור ההתנעה, יש לבצע ניתוק חירום.

יש ללחוץ על כפתור ההתנעה פעמיים תוך 3 שניות או ללחוץ עליו פעם אחת במשך  	
מעל שניה.

שטיפת רכב )רכב היברידי(

כאשר ההצתה מנוטרלת ובורר ההילוכים במצב N הרכב יוכל לגלוש במשך 30 דקות. 
לאחר מכן כאשר הרכב יעצור יעבור בורר ההילוכים באופן אוטומטי למצב P. הודעה 

מתאימה תופיע בלוח המחוונים כדקה לפני תום התהליך.

טעינה )AC( בדגמים היברידיים

איור: מאחורי דלתית פתח הטעינה בצד השמאלי קדמי: שקע טעינה

שקע טעינה

תצוגת תהליך טעינה

כפתורי טעינה

המטען המותקן ברכב ממיר זרם חילופין מהרשת הציבורית לזרם ישיר

טעינת AC, שקע טעינה או כבל מוד 2: ניתן להטעין את סוללת הרכב באמצעות זרם 
AC באמצעות שקע טעינה מתאים.

1

2

3

Practical tips

Identification of compatible charg-
ing infrastructure

3 Valid for: hybrid vehicles

Fig. 225 Identification of alternating current
(AC) and type 2 connector.

Fig. 226 Identification of direct current (DC)
and the vehicle's CCS connector

Compatibility between vehicles and
charging infrastructure
The following indicators according to DIN EN
17186 report whether the infrastructure's
charging connectors are suitable for the vehi-
cle ››› .

Indicators ››› Fig. 225
In the vehicle

At the charging station

Indicators ››› Fig. 226
Voltage up to 500 volts
Voltage of up to 1000 volts.

The indicators are located on the vehicle's
charging socket, on components of the local
charging infrastructure (charging station,
socket) and on the charging cable. The indi-
cators refer to standardized charging sys-
tems as per the DIN EN 62196 standard.

WARNING
Charging the vehicle at unverified electri-
cal installations can cause serious injury
and damage.
● If there is no indicator or if the charging
infrastructure is unknown, an electrical in-
stallation expert should be consulted first.







AC charging
3 Valid for: hybrid vehicles

Fig. 227 Behind the battery charging cover on
the front left-hand side: Charging socket

››› Fig. 227
charging socket
Charging process display
Charging buttons

The battery charger installed in the vehicle
converts alternating current from the public
supply into direct current.

AC Charging Station, Wallbox or mode 2 ca-
ble: The vehicle’s high-voltage battery can be
charged using alternating current (AC)
through the corresponding charging socket

1 .

1

2

3

322
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ראשית, יש לחבר את כבל הטעינה לשקע חשמל, עמדת טעינה. שנית יש לפתוח  	
את הכבל.

כבל טעינה לשקע: מתקן ההגנה יבצע בדיקה עצמית. 	

כאשר הרכב אינו נעול, דלתית שקע הטעינה תיפתח בלחיצה. 	

יש לחבר את מחבר הטעינה לשקע ההטענה. יש לוודא כי התקע מאובטח היטב  	
למקומו.

החיבור ינעל באופן אוטומטי. 	

נורת LED 2 )חיווי תהליך טעינה( של חיבור הטעינה יואר. נורת החיווי  תואר בלוח  	
המחוונים.

תחילת תהליך טעינה אוטומטית

אם טעינה מתוזמנת לא הופעלה מראש, תהליך הטענת הרכב יחל מיידית. יש לוודא 
כי תשתית הטעינה החיצונית פעילה.

במהלך ההטענה

2 בשקע הטעינה יההבה בירוק. נורת החיווי  תהבהב בירוק  חיווי תהליך ההטענה 
בלוח המחוונים.

הפסקת תהליך ההטענה

ניתן להפסיק את תהליך ההטענה:

יש לבטל את נעילת הרכב. 	

יש ללחוץ על כפתור הטעינה המיידית  )איור 1(. תקע הטעינה ישאר נעול  	
במקומו.

יש לבטל את נעילת הרכב כדי לשחרר את כבל הטעינה 	

תהליך הטעינה ימשך עם לחיצה נוספת על כפתור הטעינה המיידית  פעם  	
נוספת.
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טעינת רכב היברידי 

לאחר הטענה

כאשר סוללת הרכב מלאה, חיווי הטעינה בצג הטעינה בשקע הטעינה יואר בירוק.

יש לבטל את נעילת הרכב 	

יש לנתק את תקע ההטענה מן השקע תוך 30 שניות. 	

יש לנתק את כבל ההטענה ממקור הכוח ולהחזיר את מכסה המגן 	

יש לסגור את כיסוי המטען ולוודא שנשמע “קליק” עם תום הסגירה 	

הטענה ראשונה והטענה לאחר פרק זמן ממושך

אם סוללת הרכב חדשה או שלא נטענה במשך זמן רב, ניתן להגיע למלוא קיבולת 
הסוללה רק לאחר מספר הטענות - מסיבות טכניות.

אם הרכב אינו נמצא בשימור זמן רב, יש להטעין את סוללת הרכב לפחות מדי ארבעה 
חודשים.
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חיווי תהליך ההטענה הוא נורת LED )איור 1( הממוקמת בתקע ההטענה אשר מציגה 
את מצב תהליך ההטענה.

.LED-מדבקה על כיסוי מטען הסוללה מספקת מידע אודות משמעות חיווי ה

תצוגות תהליך הטענה:

LED ירוק:

תמיד מואר: הטענה הסתיימה בהצלחה

איתות: סוללה בטעינה

הבהובים קצרים: טעינה מתוזמנת פעילה. תהליך ההטענה טרם החל

LED צהוב:

P איתות: בורר הילוכים אינו במצב

מואר לזמן קצר: חיבור המטען אותר על ידי הרכב לאחר הכנסתו

מואר תמידית: רשת חשמל לא אותרה. יש לבדוק את מערכת החשמל החיצונית על 
ידי טכנאי

LED אדום:

איתות: שגיאה במערכת ההטענה. לא ניתן להתחיל את תהליך ההטענה.

תמיד מואר:  חיבור המטען לא ננעל במומו. יש לנתק את החיבור ולחבר שנית. יש 
לוודא כי החיבור בוצע כראוי. אם הבעיה ממשיכה יש ליצור קשר עם טכנאי או עם 

מוסך מורשה.

Practical tips

Charging process display
3 Valid for: hybrid vehicles

Fig. 228 Behind the cover of the battery
charging socket: charging process display

Fig. 229 On the inside of the cover of the bat-
tery charging socket: sticker with information
on the charging process display.

The charging process indicator is an LED
››› Fig. 228 1  located on the charging sock-
et that shows the status of the charging proc-
ess.

A sticker on the battery charging cover pro-
vides information on the meaning of the LEDs
››› Fig. 229.

charging process displays:
Green LED ››› Fig. 229:

Always on: Charge completed success-
fully.
Turn signals: The high-voltage battery is
charging.

1

2

Short flashes: Programmed charging is
active. The charging process has not yet
started.

Yellow LED ››› Fig. 229:
Turn signals: The parking lock P has not
been enabled.
Briefly lights up: The charging connector
has been plugged into the charging sock-
et and the vehicle has detected it.
Always on: No electrical network has
been detected. Arrange an inspection of
the power supply and network. Seek pro-
fessional assistance.

Red LED ››› Fig. 229:
Turn signals: Error in the charging system.
The charging process cannot start or has
paused.
Always on: The charging connector has
not been locked. Unplug the charging
connector and plug it back in to the
charging socket, making sure it is proper-
ly inserted. If the problem persists, check
the compatibility of the cable or ask a
professional for help.

Note
If the charging process display permanent-
ly indicates an error in the power supply or
vehicle’s charging system, you should seek
professional assistance.

3

4

5

6
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תצוגת תהליך הטענה

איור: מאחורי כיסוי שקע 
הטעינה: תצוגת תהליך הטענה

איור: בחלקו החיצוני של כיסוי שקע הטעינה: 
מדבקה כולל מידע אודות תהליך ההטענה
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תקלות אפשריות
שגיאת מערכת הנעה חשמלית

 נורת אזהרה תואר באדום  יש לעצור את הרכב בבטחה.

הודעת אזהרה מתאימה תופיע בלוח המחוונים

תקלת מערכת הנעה חשמלית. יתכן שנגרמו נזק לרכיבים.

יש להחנות את הרכב באוויר הפתוח בהקדם 	

יש לנטרל את פעולת מערכת ההנעה 	

יש לפנות לסיוע מקצועי 	

תהליך הטעינה אינו מתאפשר או שהופסק

הודעת שגיאה תוצג בלוח המחוונים או בצג בשקע הטעינה

יש לפעול כך:

שחרור נעילת כבל ההטענה וחיבור מחדש של כבל הטעינה 	

או: יש לוודא שהגדרות ההטענה הן כמתואר: “מיידי” או “מתוכנן מראש” 	

או: יש לוודא כי תקע ההטענה מחובר כראוי 	

או: יש לבדוק האם תקלה מוצגת בעמדת ההטענה או, בהתאם למאפיינים, בתצוגה  	
שבכבל ההטענה

אם לא ניתן לטפל בתקלה זו יש לפנות למרכז שירות מורשה או לחשמלאי מוסמך 	

שחרור כבל טעינה במקרה חירום

איור: בין ציר מכסה המנוע ופאנל הכנף הקדמי: 

מנגנון שחרור ידני לכבל הטעינה

High-voltage battery

Troubleshooting
3 Valid for: hybrid vehicles

 Error in the electric drive system
The warning lamp lights up red.  You must
park the vehicle in a safe place.

The corresponding error message is dis-
played on the instrument cluster display.

Fault in the electric drive system. The high
voltage components may be damaged ››› .

● Park the vehicle outdoors as soon as it is
possible and safe to do so.
● Switch off the drive system.
● Seek professional assistance.

The charging process is not possible or
has been paused
An error may be displayed on the instrument
cluster display or on the charging socket’s
charging process display.

You can try the following to solve the problem
before seeking professional assistance:

● Unlocking the charging connector and plug
the charging cable in again.
● OR: Make sure that the charging settings
are as desired: “immediate” or “program-
med”.
● OR: Check if the charging connector is
properly plugged in.

● OR: Check if a fault is displayed on the
charging station or, depending on the fea-
tures, on the displays of the mode 2 charging
cable.

If the fault cannot be rectified, seek professio-
nal assistance directly.

WARNING
High-voltage components, including the
battery and high-voltage cables, may be
live and damaged. The high voltage system
voltage is dangerous and can cause burns,
other injuries and fatal electric shocks.
● Do not touch the high voltage compo-
nents!

Emergency release of the charging
connector

3 Valid for: hybrid vehicles

Fig. 230 Between the left wing panel and the
engine bonnet hinge: Charging connector
manual release mechanism puller.

Unlocking the charging connector
Prerequisites:
● The charging connector is plugged in cor-
rectly ››› page 322.
● The vehicle is unlocked.
● The charging process has ended or has
paused ››› page 320.

The manual release mechanism must be
used if these prerequisites are met and it is
still impossible to unplug the charging con-
nector. »

325
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טע שחרור נעילת כבל טעינה

אפשרי כאשר:

כבל ההטענה מחובר כראוי 	

הרכב אינו נעול 	

תהליך ההטענה הסתיים או הופסק 	

ניתן לשחרר את כבל ההטענה באופן ידני כאשר דרישות אלה מתקיימות. 	

שחרור ידני של כבל הטעינה

מנגנון המשיכה לשחרור ידני של כבל הטעינה ממוקם בצידו השמאלי של תא המנוע 
)בין פאנל הכנף השמאלי וציר מכסה המנוע(, מעל שקע הטעינה

יש לנתק את שקע החשמל מעמדת ההטענה 	

יש לפתוח את מכסה המנוע ולוודא כי הוא מאובטח במקומו על ידי מוט האבטחה 	

יש להשתמש בכלי המתאים מערכת הכלים כדי לשחרר את מנגנון המשיכה  	
ולמשוך אותו

יש לשחרר את תקע ההטענה מיידית 	

כבל הטענה
הקדמה

כבל ההטענה המסופק עם הרכב עשוי להשתנות בהתאם לשוק היעד ולתקינה 
המקומית

סיאט ממליצה על כבל ההטענה המסופק ברכב זה

שימוש בכבל הטעינה

יש לנהוג בכבל בזהירות 	

יש לודא כי הכבל מגולגל כראוי ופרוס כראוי 	

אין לעקם את הכבל או לכופף 	

אין למחוץ את הכבל או לנסוע עליו 	

יש לנתק את הכבל באמצעות משיכת המחבר 	

אין לאפשר לילדים להתקרב לכבל הטעינה 	
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יש להרחיק בעלי חיים מכבל הטעינה 	

לאחר שימוש יש לאחסן את כבל הטעינה בלי שיתעוות או יתכופף 	

חיבורי כבל טעינה

אין לגעת במגעים שבכבל הטעינה 	

יש להגן על כבל הטעינה מאור שמש ישיר 	

אין להפיל את כבל הטעינה 	

יש להגן על כבל הטעינה מפני נוזלים ולחות 	

יש להתקין את מכסי ההגנה לאחר כל שימוש 	

ניקוי כבל טעינה

יש לנקות את פני כבל הטעינה במטלית יבשה או לחה מעט 	

AC טעינה בעמדות

AC איור: כבל טעינה לעמדת

זרם הטעינה המרבי הוא בעוצמה 16 עד 32 אמפר בהתאם למאפייני הרכב ולכבל 
הטעינה המסופק.

High-voltage battery

● If the charging cable does not work prop-
erly, get a SEAT dealer to check it.

WARNING
The charging cable for electrical sockets
must always be connected directly to an
electrical socket. Failure to do so could re-
sult in fire damage and damage to the
charging cable or home electrical installa-
tion.
● Never connect the charging cable to an
extension lead, cable reel, power strip or
adapter or timer.

WARNING
The high voltage system voltage is danger-
ous and can cause burns, other injuries and
fatal electric shocks.
● Only clean the charging cable when it is
unplugged.

CAUTION
The charging cable, as portable electrical
equipment, may have to be checked peri-
odically. This requires a test adapter.

CAUTION
The charging cable can be damaged if not
cleaned properly.

● Only water should be used for this pur-
pose, and never additional cleaning prod-
ucts.
● Water should be prevented from getting
into the contacts.

For the sake of the environment
Charging cables must be disposed of in an
environmentally friendly way and should
not be thrown in the household waste.

Note
The maximum charging capacity of the
safety circuit that is used must be ob-
served. If the charging cable is planned in-
to an electrical socket on the same circuit
as other consumers, the circuit's fuses may
trip.

Charging cable for alternating cur-
rent (AC) charging stations

3 Valid for: hybrid vehicles

Fig. 231 Charging cable for alternating cur-
rent (AC) charging stations.

The maximum charging current is 16 or 32
amps, depending on the vehicle’s features
and the charging cable that is supplied ››› .

WARNING
Charging the high-voltage battery with an
inappropriate charging cable could cause
short circuits, serious injuries and fatal
electrical shocks.

WARNING
The charging cable should not be used as
an extension lead. The charging process
could be affected. »

327
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נורת חיווי חיבור ואספקת חשמל

נורת בקרת הגנה

נורת בקרת רכב

נורת תקלה

מידע-כבל טעינה

מתקן ההגנה האלקטרוני מבטיח שכבל הטעינה לא יקבל זרם עד חיבורו לשקע 
הטעינה ברכב.

בדיקה עצמית

כאשר כבל הטעינה מחובר לשקע החשמל, מתקן ההגנה האלקטרוני מבצע בדיקה 
עצמית באופן אוטומטי. במהלך בדיקה זו כל הנורות יוארו לפרק זמן קצר זו אחר זו.עם 

השלמת התהליך יוצג מצב ההפעלה.

תצוגות הפעלה

3 יוארו בירוק 2 או  נורת חיווי אחת או יותר 

משמעותתצוגה

1 פעיל
כבל הטעינה מחובר למערכת החשמל אך 

לא מחובר לרכב

3 מהבהבים באיטיות 2 או   , 1 הסוללה בטעינה 

 3 2 ו-  , 1 תהליך הטעינה הושלם. הסוללה הוטענה 

* אספקת החשמל תלויה בשוק היעד

Practical tips

CAUTION
Follow the manufacturer’s instructions and
indications when using the charging sta-
tion.

Note
Charging with a 16 A charging cable is not
possible in some charging stations that
support 32 A. This depends on the features
of the charging station.
● Before charging the vehicle, find out
about the available charging technology.

Charging cable for power sockets
3 Valid for: hybrid vehicles

Fig. 232 Charging cable for electrical sockets

Fig. 233 On the charging cable for power
sockets: Indicator lamps on the protection de-
vice.

››› Fig. 233:
Indicator lamp of the connector and the
power supply.
Control lamp of the protection device
Control lamp of the vehicle
Failure warning lamp

Charging cable information
Before using the charging cable, also follow
the instructions displayed on it and on the
rear of the protective device.

Protection device
The electronic protection device ››› Fig. 233
ensures that the charging connector does
not receive current until it is plugged in to the
vehicle's charging connector.

1

2

3

4

Self-check
When the charging cable is plugged into the
electrical socket, the protective device auto-
matically performs a self-test. During this
check, all warning and indicator lamps turn
on briefly and go out one after the other.
Upon completion, the operational status at
that time is displayed.

Operating displays
One or more indicator lamps ››› Fig. 233 1 ,

2  or 3  light up green.

Display
››› Fig. 233 Meaning

1  on
The charging cable is plug-
ged into the mains but has
not been connected to the
vehicle.

1 , 2  on, 3  flashes
slowlya)

The high-voltage battery is
charging.

1 , 2  and 3  on
The charging process is
complete. The high-voltage
battery has charged.

a) The available supply voltage depends on each
country.

Set the charging current
The charging cable limits the charging cur-
rent according to the available power supply.
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כבל טעינה לשקעי כוח

איור: בכבל הטעינה לשקעי כוח: איור: כבל טעינה לשקעי כוח
נורות חיווי על מתקן ההגנה

1

2

3

4
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כיוון זרם הטענה

כבל הטעינה מגביל את זרם החשמל בהתאם ליכולת הטעינה של רשת החשמל וסוג 
ההטענה.

אם הרשת אינה מאפשרת טעינה בזרם מרבי, ניתן להפחית את הזרם בהתאם למצב 
הנבחר במערכת המידע והבידור.

בקרת טמפרטורה

מתגי השליטה בבקרת טמפרטורת הטעינה מופעלים כאשר הכבל מתחמם, למשל 
כאשר כבל הטעינה נחשף לטמפרטורות גבוהות או שמש ישירה.

כאשר תהליך הטעינה מופרע, נורית חיווי סטטוס הטעינה אשר מוארת באותו זמן 
תיעלם ואחת מנורות החיווי תתחיל להבהב בירוק באיטיות. נורית אזהרה 4 תחל 

להבהב באדום.

יש לנתק את כבל הטעינה ולאפשר לו להתקרר 	

אם הבעיה חוזרת על עצמה יש לפנות למוסך מורשה או לחשמלאי מוסמך 	

4 תואר באדום בנוסף לחיווי המצב.  אם הטעינה ממשיכה בזרם נמוך, נורית אזהרה 
יש לאפשר לכבל הטעינה להתקרר למשך זמן מה. זרם ההטענה יתחזק שוב.

תצוגת תקלה

4 מהבהבת או פועלת בלי אחת מנורות חיווי אלה : 1, 2  אם נורית האזהרה האדומה 
או 3 דולקות באופן רציף- קיימת תקלה.

משמעותתצוגה

4 פועל או מהבהב כשל אספקת כוח1 מהבהב, 

4 פועל או מהבהב כשל מנגנון הגנה2 מהבהב 

4 פועל או מהבהב כשל ברכב3 מהבהב, 

תהליך הטעינה נעצר זמנית או מבוטל

יש לבדוק את ההוראות  	

יש לפנות למרכז שירות מורשה או לחשמלאי מוסמך 	
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שחרור לחץ מיכל דלק

\\

איור: דלת נהג: שחרור דלתית פתח תדלוק

הלחץ במיכל הדלק משתחרר אוטומטית כאשר כפתור  נלחץ.

צליל ישמע והודעת אזהרה תופיע בצג המידע.

איור: דלתית פתח תדלוק עם מכסה פתח תדלוק מחובר

דלתית פתח התדלוק נמצאת בחלקו הימני אחורי של הרכב.

הדלתית אשר מכסה את מכסה פתח התדלוק נפתחת אוטומטית ביחד עם הנעילה 
המרכזית.

ברכב היברידי: יש להשתמש בכפתור  שבדלת הנהג כדי לשחרר את דלתית פתח  	
התדלוק.

יש לפתוח את דלתית פתח התדלוק באמצעות לחיצה בודדה על הדלתית. 	

יש לפתוח את מכסה פתח התדלוק באמצעות סיבוב שמאלה. 	

יש למקם את מכסה פתח התדלוק במיקום הייעודי שעל ציר דלתית פתח התדלוק. 	

יש להתחיל את התדלוק. המיכל מלא כאשר התדלוק מפסיק באופן אוטומטי. אין  	
לנסות להכניס יותר דלק מן הנדרש לאחר הפסקת התהליך.

יש להדק מחדש את מכסה פתח התדלוק באמצעות סיבוב ימינה. 	

יש לסגור את דלתית פתח התדלוק. 	

Checking and refilling levels

If the local mains supply does not allow
charging at the maximum charging current,
the charging current can be reduced, de-
pending on the charging setting features in
the infotainment system ››› page 319.

Temperature control
The charging cable temperature control
switches on when the charging cable over-
heats, such as when it has been stored in a
luggage compartment exposed to high tem-
peratures or strong sunlight.

When the charging process is interrupted,
the status indicator that is lit up at the time
switches off and one of the indicator lamps
starts slowly flashing green. Warning lamp 4
starts slowly flashing red.

● Unplug the charging cable and let it cool
down.
● If the error occurs again, seek professional
assistance.

If charging continues with a lower charging
current, warning lamp 4  lights up in red in
addition to the status indicator. The charging
cable must be allowed to cool down for a
while. The charging current automatically in-
creases again.

Fault display
If the red warning light 4  flashes or turns on
without one of the indicator lamps ››› Fig. 233

1 , 2  or 3  also turning on continuously on
the status indicator, there is a fault.

Display
››› Fig. 233 Meaning

1  flashes, 4  on or
flashing Failure in the power supply.

2  flashes, 4  on or
flashing

Failure in the protection de-
vice.

3  flashes, 4  on or
flashing Failure in the vehicle.

The charging process pauses or is cancelled.

● Check the instructions located on the back
of the protective devices.
● Seek professional assistance if the fault
persists.

Note
If there is any other mains connection dur-
ing the charging process, or if the vehicle is
right next to the high voltage cables,
charging from an electrical socket is not
possible in some cases. Additional mains
connections:
● Connecting a 12 volt battery charger.
● Contact with a work tool connect to the
mains, such as a vehicle lift.

Checking and refilling lev-
els

Refuelling

Purging the fuel tank
3 Valid for: hybrid vehicles.

Fig. 234 Driver's door: tank flap release.

The fuel tank is purged automatically when
the driver's door unlock button  is pressed.

An audible sound will be played and an auto-
matic purge warning will be displayed on the
instrument cluster display.
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Refuelling

Fig. 235 Fuel tank flap with tank cap attached.

The fuel tank flap is on the rear right of the
vehicle.

The flap that covers the tank cap is unlocked
and locked automatically using the central
locking.

● Hybrid vehicles: Use the  button on the
driver’s door to release the tank flap.
● Open the fuel tank flap by pressing on it.
● Unscrew the cap by turning it to the left.
● Place it in the space on the hinge of the
open flap ››› Fig. 235.
● Start refuelling. The tank is full as soon as
the pump’s automatic nozzle cuts off the fuel
supply. Do not try to put in more fuel after the
nozzle cuts out, as this will fill the expansion
chamber in the fuel tank.

● Unscrew the cap by turning it to the right as
far as it will go.
● Close the lid.

The correct fuel grade for your vehicle is giv-
en on a sticker on the inside of the fuel tank
flap. Further notes on fuel can be found at
››› page 331.

The capacity of your vehicle's fuel tank is giv-
en in ››› page 380.

Vehicles with natural gas engines and hy-
brids
Every 6 months it is necessary to run on pet-
rol until the control lamp  switches off, and
then the tank must be refilled. This is neces-
sary to ensure that the system works proper-
ly, as well as the fuel quality required for driv-
ing with petrol.

WARNING
Fuel is highly flammable and can cause se-
rious burns and other injuries.
● When refuelling, turn off the engine, the
auxiliary heater ››› page 166 and turn off
the ignition for safety reasons.
● Do not smoke when filling the fuel tank or
a canister. Naked flames are forbidden in
the vicinity due to the risk of explosion.
● Observe legislation governing the use,
storage and carrying of a spare fuel canis-
ter in the vehicle.

● For safety reasons we do not recommend
carrying a spare fuel canister in the vehi-
cle. In an accident the canister could be
damaged and could leak.
● If, in exceptional circumstances, you
have to carry a spare fuel canister, please
observe the following points:

– Never fill fuel into the spare fuel canis-
ter if it is inside or on top of the vehicle.
This could cause an explosion. Always
place the canister on the ground to fill
it.

– Insert the filling nozzle as far as possi-
ble into the spare fuel canister.

– If the spare fuel canister is made of
metal, the filling nozzle must be in con-
tact with the canister during filling. This
helps prevent an electrostatic charge
building up.

– Never spill fuel in the vehicle or in the
luggage compartment. Fuel vapour is
explosive. Risk of fatal accident!

CAUTION
● If any fuel is spilt onto the vehicle, it
should be removed immediately. It could
otherwise damage the paintwork.
● Never run the tank completely dry. The
catalytic converter can be damaged.
● When filling the fuel tank after having run
it completely dry on a vehicle with a diesel
engine, the ignition must be switched on for
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רכב זה מתודלק בבנזין נטול עופרת באוקטן 95 או בסולר. מידע נוסף נמצא על 
מדבקה המותקנת בחלקה הפנימי של דלתית פתח התדלוק.

רכב מונע גפ”מ ורכב היברידי:

מדי חצי שנה יש לנסוע ברכב באמצעות בנזין עד שנורת  תיעלם - ואז יש למלא 
את המיכל. תהליך זה חיוני להבטחת פעולה תקינה של המערכת, כמו גם הקפדה על 
דלק באיכות גבוהה העונה על הגדרות היצרן. יש לתדלק רכב זה בבנזין באוקטן 95 או 

בסולר, בהתאם לדגם ולרמת הגימור.

סוגי דלקים
זיהוי סוגי דלקים

איור: זיהוי סוגי דלקים בהתאם לאיחוד האירופי )EU( דירקטיבה 2014/94

דלקים מזוהים באמצעות סמלים שונים על המשאבה ועל דלתית פתח התדלוק. זיהוי 
זה משמש למניעת טעות בזמן תדלוק.

דלק
בנזין. עם אתנול )E מסמלת אתנול(. המספר המסמל את אחוז האתנול בבנזין. 

E5 פירושו לדוגמה עד 5% אתנול

דיזל. עם ביודיזל )B מסמל ביודיזל(. המספר המסמל את אחוז הביודיזל בסולר. 
B7 פירושו לדוגמה עד 7% ביודיזל

גאז טבעי: CNG פירושו גפ”מ

סוגי בנזין
סוג הבנזין הנכון מפורט בתוך דלתית פתח התדלוק.

Checking and refilling levels

at least 30 seconds before starting the en-
gine. When you then start the engine it may
take longer than normal (up to one minute)
to start firing.

For the sake of the environment
Do not overfill the fuel tank, it may cause
the fuel to overflow if it becomes warm.

Note
There is no emergency mechanism for the
manual release of the fuel tank flap. If nec-
essary, request assistance from special-
ised personnel.

Note
Diesel vehicles are fitted with a protective
device that prevents the insertion of the
wrong fuel hose1). It is only possible to re-
fuel with Diesel nozzles.
● If the pump nozzle is worn, damaged, or if
it is very small, it is possible that it will not
be able to open the protective device. Be-
fore trying to insert the pump nozzle by
turning it, try a different pump or request
specialist help.

● If you fill the tank from a reserve fuel can-
ister, the protective device will not open.
One way to resolve this is to pour the fuel in
very slowly.

Fuel types

Identification of fuels1)

Fig. 236 Identification of fuels according to
European Union (EU) Directive 2014/94/

Fuels are identified by different symbols on
the pump and on your vehicle's tank flap. The
identification serves to prevent confusion
when choosing the fuel.

Petrol with ethanol (“E” stands for Etha-
nol). The number indicates the percent-
age of ethanol in the petrol. “E5” means,
for example, an ethanol ratio of 5% max.
Diesel with biodiesel (“B” stands for Bio-
diesel). The number indicates the per-
centage of biodiesel in the diesel. “B7”
means, for example, a proportion of bio-
diesel of max. 7%.
Natural gas: “CNG” means Compressed
Natural Gas.

Type of petrol
3 Valid for: vehicles with petrol engines

The correct grade of petrol is listed inside the
fuel tank flap.

The vehicle is equipped with a catalytic con-
verter and must only be run on unleaded
petrol. The petrol must comply with the
standard EN 228 and be sulphur-free. Fuels
with a 10% ethanol ratio can be refuelled
(E10)2). The types of petrol are differentiated
by using the octane numbers (RON) or via
the anti-knock index (AKI). »

1

2

3

1) Depending on country
2) Follow the regulations of the country you are
driving in.

331
1

2

3



39

ק
לו

תד
ק ו

דל דיזל
יש לשים לב למידע המופיע בחלקה הפנימי של דלתית פתח התדלוק

.590EN אנו ממליצים על שימוש בסולר בהתאם לתקן

מים במסנן הדלק

ברכב אשר מצויד במנוע דיזל הכולל מסנן עם מנגנון הפרדה, בלוח המחוונים עשויה 
להופיע אזהרה:

 מים במסנן הדלק. במקרה זה יש להגיע בהקדם למוסך מורשה.

ADBLUE
ADBLUE מידע אודות

צריכת ADBLUE תלויה בסגנון הנהיגה האישי, טמפרטורת המערכת והטמפרטורה 
החיצונית בזמן השימוש ברכב. ADBLUE עשוי לקפוא בטמפרטורות של 11 – מעלות 

צלזיוס. המערכת מצוידת בהתקני חימום למקרה כזה.

קיבולת מיכל ה-ADBLUE היא 18 ליטרים.

כאשר טווח הנסיעה הוא פחות מ 2400 קילומטרים לוח המחוונים יציג הודעה בנושא 
מילוי ADBLUE. במידה ומילוי לא יבוצע תופיע נורת אזהרה צהובה כאשר טווח הנסיעה 

הנותר יהיה פחות מ-1000 קילומטרים. חיווי אשר מודיע כי תוך XXX קילומטרים לא יהיה 
ניתן להתניע את הרכב יופיע בלוח המחוונים. במידה ומילוי ADBLUE לא יבוצע, כאשר 

הודעת “טווח נותר 0 קילומטרים” תוצג, לא יהיה ניתן עוד להתניע את הרכב. נורת 
אזהרה אדומה  תופיע.

עם הפעלת מערכת ההצתה עשויות להופיע מספר נורות אזהרה ובקרה למשך מספר 
שניות כדי להורות כי בדיקה מתבצעת. נורות אלה יעלמו לאחר מספר שניות.
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ADBLUE מילוי

ADBLUE איור: מכסה פתח מילוי

הפעלה טרם מילוי

יש להחנות את הרכב בבטחה על משטח מאוזן ולהפסיק את פעולת ההצתה. אם 
הרכב נמצא על מדרון חיווי הכמות עשוי לטעות בהערכת הכמות שברכב.

אם הודעת אזהרת ADBLUE מוצגת בלוח המחוונים, יש למלא ADBLUE לפחות בכמות 
המינימלית הנדרשת )כ5 ליטרים(. רק לאחר הוספת כמות זו, המערכת תאתר כי 

ADBLUE התווסף וכי ניתן להתניע את המנוע שוב. הכמות המרבית שניתן למלא היא 
11 ליטרים.

מילוי עם בקבוק מילוי

יש להשתמש ב-ADBLUE העונה על תקן ISO 22241-1. יש להשתמש במיכלים מקוריים 
בלבד.

יש לפתוח את כיסוי המיכל 	

יש לפתוח את מכסה המיכל באמצעות סיבוב נגד כיוון השעון 	

יש לשים לב להוראות היצרן המופיעות על בקבוק המילוי 	

יש לבדוק את תאריך התפוגה 	

יש להסיר את מכסה בקבוק המילוי 	

יש להכניס את צוואר הבקבוק לפתח המילוי באופן אנכי ולהבריג את הבקבוק ידנית  	
עם כיוון השעון

יש ללחוץ את בקבוק המילוי בכיוון צוואר המילוי ולהחזיקו במצב זה 	

יש להמתין עד לריקון בקבוק המילוי 	

יש לסובב את בקבוק המילוי נגד כיוון השעון ולמשוך אותו בעדינות ובזהירות. 	

מיכל ה-ADBLUE ברכב מלא כאשר נוזל אינו יוצא עוד מבקבוק המילוי 	

יש לסגור את מכסה המיכל היטב באמצעות סיבוב עם כיוון השעון 	

	 ADBLUE-יש לסגור את דלתית פתח ה 

Practical tips

 It lights up yellow

The AdBlue reserve is low.
Refill AdBlue within the next kilometres (or miles) that
are indicated ››› page 334. SEAT recommends con-
tacting a specialised workshop.

 and  They light up yellow

There is a fault in the AdBlue system or unsuitable
AdBlue fluid has been used.
Contact a specialised workshop. Have the system
checked there.

Several warning and control lamps should
light up for a few seconds when the ignition is
switched on, signalling that the function is be-
ing verified. They will switch off after a few
seconds.

WARNING
Observe the safety warnings ›››  in Con-
trol and warning lamps on page 85.

Fill AdBlue®

Fig. 237 AdBlue tank cap.

Operations prior to refilling
Park the vehicle on a flat surface and turn off
the ignition. If the vehicle is on a slope or on a
curb, the level indicator may not detect the
refill properly.

If an AdBlue® warning message is shown on
the instrument cluster display, fill with at
least the minimum required amount (ap-
prox. 5 litres). Only after adding this amount
will the system detect that AdBlue® has been
added and you will be able to start the en-
gine again. The maximum amount that can
be refilled is 11 litres.

Fill with a refill bottle
Only use AdBlue® that complies with the
ISO 22241-1 standard. Only use original
containers.

● Open the tank cover ››› Fig. 237.
● Unscrew the tank cap by turning it in an an-
ti-clockwise direction.
● Please observe the manufacturer's instruc-
tions, indicated on the refill bottle.
● Check the expiry date.
● Remove the cap of the refill bottle.
● Insert the neck of the bottle in the tank filler
neck vertically and screw the bottle on by
hand, by turning it in a clockwise direction.
● Press the refill bottle in the direction of the
filler neck and hold it in this position.
● Wait until the contents of the refill bottle
have been poured into the AdBlue® tank. Do
not compress or break the bottle!
● Turn the bottle in a counter-clockwise di-
rection and gently pull it upwards ››› .
● The AdBlue® tank is full when no more liq-
uid comes out of the bottle.
● Screw on the tank cap in a clockwise direc-
tion until it is tightly closed.
● Close the fuel tank flap.

Operations before driving
● After refilling the tank, only switch on the ig-
nition.
● Leave the ignition on for at least 30 sec-
onds for the system to detect the fluid load.
● Make sure you wait for at least 30 seconds
before starting the engine!

334
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ניתן להפעיל את ההצתה רק לאחר מילוי המיכל 	

יש להשאיר את ההצתה במצב ON למשך 30 שניות לפחות כדי שהמערכת תקבע  	
את כמות ה-ADBLUE. יש להקפיד על מינימום של 30 שניות.

SCR-ברכב אשר מצויד ב -ADBLUE מילוי

:)SCR( ברכב אשר מצויד בממיר קטליטי סלקטיבי

יש לפתוח את מכסה פתח המילוי 	

יש לסובב את פתח מילוי ה-SCR נגד כיוון השעון 	

יש להוסיף ADBLUE עד שהזרבובית נעצרת בפעם הראשונה 	

יש לסגור את צינור ה-SCR באמצעות סיבוב עם כיוון השעון עד להישמע “קליק”. 	

ממיר קטליטי
כדי להבטיח את תקינות הממיר הקטליטי לאורך שנים:

יש להשתמש בבנזין נטול עופרת ברכב אשר מצויד במנוע בנזין 	

אין לנסוע עד שהדלק נגמר 	

אין למלא שמן מנוע מעבר לנדרש 	

אין להתניע את הרכב בגרירה 	

יש לשים לב לכל תקלה אפשרית 	

מסנן חלקיקים
מסנן החלקיקים מנקה את הפיח ממערכת הפליטה של רכבי בנזין ודיזל. בנהיגה 
רגילה מסנן החלקיקים מנקה את עצמו. אם המסנן אינו מסוגל לנקות את עצמו 

)למשל בנסיעות קצרות( המסנן עשוי להיסתם בפיח ואז חיוויים אלה עשויים להופיע: 
“מסנן חלקיקים מתנקה כאשר הרכב בתנועה, יש לפנות לספר הרכב” - מסנן 

החלקיקים זקוק לניקוי.

 .TSI 2.0 התחדשות מסנן חלקיקים ברכב המצויד במנוע בנזין

דרישה לחידוש: המנוע חייב להגיע לטמפרטורת עבודה.
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תהליך זה כולל ניקוי עצמי של מסנן החלקיקים ועלול להימשך מספר דקות.

אם חיווי אזהרה זה אינו נעלם, יש לפנות למוסך מורשה.

)TSI 2.0 התחדשות מסנן חלקיקים במנועי בנזין ודיזל )פרט למנוע

דרישה לחידוש: המנוע חייב להגיע לטמפרטורת עבודה

יש לנהוג במהירות של 50-120 קמ”ש 	

יש להתחשב בדרישות החוק ובהילוך אשר נבחר 	

יש לחדול מהליך זה כאשר נורת האזהרה נעלמת 	

אם נורת האזהרה נשארת פעילה במשך מעל 30 דקות, יש לפנות למוסך מורשה.

פתיחת וסגירת מכסה מנוע

פתיחת מכסה מנוע

מכסה המנוע משוחרר מתוך הרכב

טרם פתיחת מכסה המנוע, יש לוודא כי זרועות המגבים נמצאות במקומן ומונחות על 
השמשה.

יש לפתוח את הדלת ולמשוך בידית תחת לוח המחוונים. 	

כדי להרים את מכסה המנוע יש למשוך למעלה את ידית האבטחה תחת מכסה  	
המנוע. וו האבטחה תחת מכסה המנוע ישוחרר.

ניתן לפתוח את מכסה המנוע. יש לשחרר את מוט האבטחה ולקבוע אותו בתושבת. 	

סגירת מכסה מנוע

יש לשחרר את אבטחת מכסה המנוע ולהחזיר אותה לתושבת. 	

יש לאפשר למכסה המנוע ליפול למקומו מגובה של כ-30 ס”מ עד לנעילה. 	

אם מכסה המנוע אינו נסגר, אין ללחוץ על המכסה. יש לחזור על התהליך. 	

איור: יש לשחרר את הידית 
שבאזור רגלי הנהג

איור: אבטחה תחת מכסה המנוע

Practical tips

securing the vehicle and there is a risk of
injury.
● If any work has to be performed when the
engine is started or with the engine running,
there is an additional, potentially fatal,
safety risk from the rotating parts, such as
the drive belts, alternator, radiator fan, etc.,
and from the high-voltage ignition system.
You should also observe the following:

– Never touch the electrical wiring of the
ignition system.

– Ensure that jewellery, loose clothing
and long hair do not get trapped in ro-
tating engine parts. Danger of death.
Before starting any work remove jewel-
lery, tie back and cover hair, and wear
tight-fitting clothes.

– Never accelerate with a gear engaged
without taking the necessary precau-
tions. The vehicle could move, even if
the handbrake is applied. Danger of
death.

● Observe the following additional warn-
ings if work on the fuel system or the elec-
trical system is necessary:

– Always disconnect the 12-volt vehicle
battery from the on-board network.

– Do not smoke.
– Never work near naked flames.
– Always keep an approved fire extin-

guisher immediately available.

For the sake of the environment
● Inspect the ground underneath your vehi-
cle regularly so that any leaks are detec-
ted at an early stage. If you find spots of oil
or other fluids in the area where it was
parked, have your vehicle inspected at the
workshop.
● Service fluids leaks are harmful to the en-
vironment. For this reason you should make
regular checks on the ground underneath
your vehicle. If you find spots of oil or other
fluids, have your vehicle inspected in a
specialised workshop.

Note
In right-hand drive vehicles* some brake
fluid reservoirs are on the other side of the
engine compartment ››› Fig. 240.

Opening and closing the bonnet

Fig. 238 Release lever in the driver's footwell
area.

Fig. 239 Cam under the bonnet

Opening the bonnet
The bonnet is released from inside the vehi-
cle.

Before opening the bonnet, make sure that
the windscreen wiper arms are in place
against the windscreen.
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securing the vehicle and there is a risk of
injury.
● If any work has to be performed when the
engine is started or with the engine running,
there is an additional, potentially fatal,
safety risk from the rotating parts, such as
the drive belts, alternator, radiator fan, etc.,
and from the high-voltage ignition system.
You should also observe the following:

– Never touch the electrical wiring of the
ignition system.

– Ensure that jewellery, loose clothing
and long hair do not get trapped in ro-
tating engine parts. Danger of death.
Before starting any work remove jewel-
lery, tie back and cover hair, and wear
tight-fitting clothes.

– Never accelerate with a gear engaged
without taking the necessary precau-
tions. The vehicle could move, even if
the handbrake is applied. Danger of
death.

● Observe the following additional warn-
ings if work on the fuel system or the elec-
trical system is necessary:

– Always disconnect the 12-volt vehicle
battery from the on-board network.

– Do not smoke.
– Never work near naked flames.
– Always keep an approved fire extin-

guisher immediately available.

For the sake of the environment
● Inspect the ground underneath your vehi-
cle regularly so that any leaks are detec-
ted at an early stage. If you find spots of oil
or other fluids in the area where it was
parked, have your vehicle inspected at the
workshop.
● Service fluids leaks are harmful to the en-
vironment. For this reason you should make
regular checks on the ground underneath
your vehicle. If you find spots of oil or other
fluids, have your vehicle inspected in a
specialised workshop.

Note
In right-hand drive vehicles* some brake
fluid reservoirs are on the other side of the
engine compartment ››› Fig. 240.

Opening and closing the bonnet

Fig. 238 Release lever in the driver's footwell
area.

Fig. 239 Cam under the bonnet

Opening the bonnet
The bonnet is released from inside the vehi-
cle.

Before opening the bonnet, make sure that
the windscreen wiper arms are in place
against the windscreen.
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בדיקת מפלסי נוזלים

איור: מיקומי חלקים שונים תחת מכסה המנוע

יש לבדוק את מפלסי הנוזלים השונים באופן תקופתי. יש להקפיד על שימוש בנוזלים 
וחלפים מתאימים העונים על דרישות היצרן. שימוש בנוזלים וחלפים שאינם עונים על 

הגדרות היצרן עלול לגרום נזק משמעותי.

מיכל התפשטות נוזל קירור

מדיד שמן מנוע

מכסה פתח מילוי שמן מנוע

מאגר נוזל בלם

מצבר )תחת כיסוי(

מאגר נוזל ניקוי שמשות

בדיקת מפלס שמן מנוע

איור: מדיד שמן מנוע

מדיד שמן המנוע מציג את מפלס שמן המנוע.

Practical tips

Checking levels

Fig. 240 Diagram for the location of the various
elements.

From time to time, the levels of the different
fluids in the vehicle must be checked. Never
fill with incorrect fluids, otherwise serious
damage to the engine may be caused.

Coolant expansion tank ››› page 343
Engine oil level dipstick ››› page 342
Engine oil filler cap ››› page 342
Brake fluid reservoir ››› page 346
Battery (under the cover)1) ››› page 347

1

2

3

4

5

Windscreen washer reservoir
››› page 346

Note
The layout of parts may vary depending on
the engine.

6 Engine oil

General notes

The engine comes with a special, multi-grade
oil that can be used all year round.

Because the use of high-quality oil is essen-
tial for the correct operation of the engine
and its long useful life, when topping up or
changing oil, use only those oils that comply
with VW standards.

1) In hybrid vehicles the battery can be found in
the left hand side of the luggage compartment
››› page 350.
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Practical tips

WARNING
Observe the safety warnings ›››  in Con-
trol and warning lamps on page 85.

Checking the engine oil level

Fig. 241 Engine oil dipstick.

The engine oil dipstick indicates the level of
the oil.

Checking oil level
– Park the vehicle in a horizontal position.

– Briefly run the engine at idle speed until the
operating temperature is reached and then
stop.

– Wait for about two minutes.

– Pull out the dipstick. Wipe the dipstick with
a clean cloth and insert it again, pushing it
in as far as it will go.

– Then pull it out once more and check the oil
level ››› Fig. 241. Top up with engine oil if
necessary.

The oil must leave a mark between zones A
and C . It can never go above zone A .

● Zone A : do not add oil.
● Zone B : you can add oil but keep the level
in that zone.
● Zone C : add oil until zone B .

Depending on how you drive and the condi-
tions in which the vehicle is used, oil con-
sumption can be up to 0.5 l/1000 km. Oil
consumption is likely to be higher for the first
5,000 km. For this reason the engine oil level
must be checked at regular intervals, prefera-
bly when filling the tank and before a journey.

WARNING
Any work carried out in the engine com-
partment or on the engine must be carried
out cautiously.
● When working in the engine compart-
ment, always observe the safety warnings
››› page 337.

CAUTION
If the oil level is above area A , do not start
the engine. This could result in damage to
the engine and catalytic converter. Con-
tact a Technical Service.

Topping up the engine oil

Fig. 242 In the engine compartment: Engine
oil filler cap.

Before opening the bonnet, read and observe
the warnings ›››  in Working in the engine
compartment on page 337.

Topping up engine oil
● Unscrew cap from engine oil filler opening
››› Fig. 242.
● Carefully add oil in small quantities (no
more than 0.5 l).
● To avoid adding too much oil, whenever you
add a certain amount, wait about 2 minutes
and recheck the oil level ››› page 342.
● If necessary, add some more oil.
● When the oil level reaches at least zone
››› Fig. 241 B , unscrew the engine oil filler
cap carefully ››› .
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תחזוקה בסיסית

בדיקת מפלס שמן מנוע
יש להחנות את הרכב בבטחה על משטח מאוזן. 	

יש לאפשר למנוע לפעול במשך מספר דקות בסיבובי סרק עד שהמנוע יגיע  	
לטמפרטורת עבודה.

יש להמתין כשתי דקות. 	

יש לשלוף את מדיד שמן המנוע ולנקות אותו היטב באמצעות בד נקי. לאחר מכן יש  	
להכניס את מדיד שמן המנוע שוב למקומו כראוי.

. אסור למפלס שמן המנוע  C A ואזור  מפלס שמן המנוע אמור להימצא בין אזור 
. A להיות מעל אזור 

: אין להוסיף שמן מנוע. 	 A אזור 

	 . B : ניתן להוסיף שמן מנוע בכמות שלא תעבור את אזור  B אזור 

	 . B : יש להוסיף שמן מנוע עד להגעה לאזור  C אזור 

צריכת שמן מנוע של עד כ-0.5 ליטר ל-1000 קילומטרים היא תקינה, במיוחד כאשר 
מדובר במנוע חדש. צריכת שמן המנוע עשויה להשתנות בהתאם לתנאי הנהיגה ואופי 

הנהיגה. מסיבה זו יש לבדוק את מפלס שמן המנוע באופן תכוף וקבוע.

מילוי שמן מנוע

איור: בתא המנוע: מכסה פתח מילוי שמן מנוע

טרם פתיחת מכסה מנוע יש לשים לב לאזהרות

יש לפתוח את מכסה מילוי שמן המנוע. 	

יש להוסיף שמן מנוע בזהירות ובכמויות מדודות )לא יותר מ-0.5 ליטר(. 	

כדי להימנע ממילוי יתר יש לבדוק את מפלס שמן המנוע מדי מילוי ולהמתין שתי  	
דקות בין מילויים.

B יש להחזיר היטב את מכסה מילוי שמן  	 כאשר שמן המנוע מגיע לפחות למפלס 
המנוע למקומו.

ניתן לקבל מידע אודות שמן מנוע מתאים במרכז שירות מורשה. סיאט אינה ממליצה 
על שימוש בתוספי שמן.

Practical tips

WARNING
Observe the safety warnings ›››  in Con-
trol and warning lamps on page 85.

Checking the engine oil level

Fig. 241 Engine oil dipstick.

The engine oil dipstick indicates the level of
the oil.

Checking oil level
– Park the vehicle in a horizontal position.

– Briefly run the engine at idle speed until the
operating temperature is reached and then
stop.

– Wait for about two minutes.

– Pull out the dipstick. Wipe the dipstick with
a clean cloth and insert it again, pushing it
in as far as it will go.

– Then pull it out once more and check the oil
level ››› Fig. 241. Top up with engine oil if
necessary.

The oil must leave a mark between zones A
and C . It can never go above zone A .

● Zone A : do not add oil.
● Zone B : you can add oil but keep the level
in that zone.
● Zone C : add oil until zone B .

Depending on how you drive and the condi-
tions in which the vehicle is used, oil con-
sumption can be up to 0.5 l/1000 km. Oil
consumption is likely to be higher for the first
5,000 km. For this reason the engine oil level
must be checked at regular intervals, prefera-
bly when filling the tank and before a journey.

WARNING
Any work carried out in the engine com-
partment or on the engine must be carried
out cautiously.
● When working in the engine compart-
ment, always observe the safety warnings
››› page 337.

CAUTION
If the oil level is above area A , do not start
the engine. This could result in damage to
the engine and catalytic converter. Con-
tact a Technical Service.

Topping up the engine oil

Fig. 242 In the engine compartment: Engine
oil filler cap.

Before opening the bonnet, read and observe
the warnings ›››  in Working in the engine
compartment on page 337.

Topping up engine oil
● Unscrew cap from engine oil filler opening
››› Fig. 242.
● Carefully add oil in small quantities (no
more than 0.5 l).
● To avoid adding too much oil, whenever you
add a certain amount, wait about 2 minutes
and recheck the oil level ››› page 342.
● If necessary, add some more oil.
● When the oil level reaches at least zone
››› Fig. 241 B , unscrew the engine oil filler
cap carefully ››› .
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מיקום פתח מילוי שמן המנוע מופיע באיור תא המנוע.

החלפת שמן מנוע
סוגי שמנים מותרים לשימוש:

.VW 502 00, VW 508 00, ACEA C3 or API SN ,VW 504 00 :למנועי בנזין

  .VW 505 01, ACEA C3 or API CK-4 ,VW 507 00 :למנועי דיזל

סיאט ממליצה על החלפת שמן מנוע במרכז שירות מורשה.

מערכת הקירור
כאשר הרכב חדש, מערכת הקירור מגיעה מן המפעל כשהיא מלאה בנוזל קירור 

העונה על דרישות היצרן- של מים ושל 40% תוסף J 774 VW-TL( EVO G12( בצבע 
סגול.תערובת זו מעניקה לרכב את ההגנה הנדרשת מפני קיפאון עד לטמפרטורה של 
25- מעלות צלזיוס ומגינה על חלקי המנוע ומערכת הקירור מפני קורוזיה. המערכת גם 

מעלה את נקודת הרתיחה של נוזל הקירור.

כדי להגן על מערכת הקירור והמנוע יש לוודא כי שיעור התוסף בנוזל הקירור יהיה 
לפחות 40%.

במקרה בו הרכב ידרש לנסוע בתנאי קיפאון קיצוניים ניתן להעלות את אחוז התוסף 
בנוזל הקירור אך אין לעבור 60%.

מיכל התפשטות

איור: תא מנוע, מיכלי התפשטות

מיכל התפשטות נוזל קירור עבור מנוע בעירה פנימית

מיכל התפשטות נוזל קירור עבור מערכת הנעה חשמלית. אין להמשיך בנסיעה 
כאשר קיים חוסר בנוזל קירור במיכל ההתפשטות. אין למלא נוזל קירור באופן 

עצמאי! יש להגיע למרכז שירות מורשה.

1

2

Practical tips

increased, but only up to 60 %; otherwise an-
tifreeze protection will diminish and this will
worsen cooling.

When the coolant is topped up, use a mixture
of distilled water and at least 40 % of the
additive G12evo for optimal protection
against corrosion. Mixing G12evo with G13
(TL-VW 774 J), G12 plus-plus (TL-VW 774 G),
G12 plus (TL-VW 774 F), G12 (red) or G11
(green blue) engine coolants decreases pro-
tection again corrosion and should be avoi-
ded.

WARNING
If there is not enough anti-freeze in the
coolant system, the engine may fail lead-
ing to serious damage.
● Ensure that the percentage of additive is
correct for the lowest expected ambient
temperature in the zone in which the vehi-
cle is to be used.
● When the outside temperature is very
low, the coolant could freeze and the vehi-
cle would be immobilised.

CAUTION
The original additives should never be
mixed with coolants which are not ap-
proved by SEAT.
● If the fluid in the expansion tank is not
purple but is, for example, brown, this indi-
cates that the G12evo additive has been

mixed with an inadequate coolant. The
coolant must be changed as soon as possi-
ble if this is the case!

For the sake of the environment
Coolants and additives can contaminate
the environment. If any fluids are spilled,
they should be collected and correctly dis-
posed of, with respect to the environment.

Coolant tank
3 Valid for: hybrid vehicles.

Fig. 243 Engine compartment: Coolant tanks

The vehicle has 2 independent coolant ex-
pansion tanks.

››› Fig. 243
Coolant expansion tank for the combus-
tion engine cooling circuit.

1

Coolant expansion tank for the high-volt-
age cooling circuit. Do not continue driv-
ing if there is a lack of fluid in the expan-
sion tank. Do not top up coolant. Go im-
mediately to a specialised workshop.

2

344



46

תחזוקה בסיסית

Checking and refilling levels

Refilling coolant

Fig. 244 In the engine compartment: marking
on coolant expansion tank.

Fig. 245 Engine compartment: coolant expan-
sion tank cap.

The coolant tank is located in the engine
compartment ››› page 340.

Top up coolant when the level is below the 
(minimum) mark.

Checking coolant level
– Park the vehicle in a horizontal position.

– Switch the ignition off.

– Read off the coolant level on coolant ex-
pansion tank. When the engine is cold, the
coolant level should be between the marks
››› Fig. 244. When the engine is hot, it may
be slightly above the upper mark.

Topping up coolant
– Wait for the engine to cool down.

– Cover the coolant expansion tank cap with
a cloth and carefully unscrew it to the left
››› .

– Top up the coolant only if there is still cool-
ant in the expansion tank, otherwise you
could damage the engine. If there is no
coolant in the expansion tank, do not con-
tinue driving. You should obtain professional
assistance ››› .

– If there is still some coolant in the expansion
tank, top up to the upper mark.

– Top up with coolant until the level becomes
stable.

– Screw the cap back on correctly.

If there is a coolant leak, take the vehicle spe-
cialised workshop to have the cooling system
examined.

WARNING
● The cooling system is under pressure. Do
not unscrew the cap on the coolant expan-
sion tank when the engine is hot: risk of
burns!
● Store the antifreeze in its original con-
tainer and keep it out of reach of children.
● If working inside the engine compart-
ment, remember that, even when the igni-
tion is switched off, the radiator fan may
start up automatically, and therefore there
is a risk of injury.

CAUTION
If you run out of coolant in the expansion
tank, park the car in a safe place and do
not continue driving. Obtain technical as-
sistance.
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Checking and refilling levels

Refilling coolant

Fig. 244 In the engine compartment: marking
on coolant expansion tank.

Fig. 245 Engine compartment: coolant expan-
sion tank cap.

The coolant tank is located in the engine
compartment ››› page 340.

Top up coolant when the level is below the 
(minimum) mark.

Checking coolant level
– Park the vehicle in a horizontal position.

– Switch the ignition off.

– Read off the coolant level on coolant ex-
pansion tank. When the engine is cold, the
coolant level should be between the marks
››› Fig. 244. When the engine is hot, it may
be slightly above the upper mark.

Topping up coolant
– Wait for the engine to cool down.

– Cover the coolant expansion tank cap with
a cloth and carefully unscrew it to the left
››› .

– Top up the coolant only if there is still cool-
ant in the expansion tank, otherwise you
could damage the engine. If there is no
coolant in the expansion tank, do not con-
tinue driving. You should obtain professional
assistance ››› .

– If there is still some coolant in the expansion
tank, top up to the upper mark.

– Top up with coolant until the level becomes
stable.

– Screw the cap back on correctly.

If there is a coolant leak, take the vehicle spe-
cialised workshop to have the cooling system
examined.

WARNING
● The cooling system is under pressure. Do
not unscrew the cap on the coolant expan-
sion tank when the engine is hot: risk of
burns!
● Store the antifreeze in its original con-
tainer and keep it out of reach of children.
● If working inside the engine compart-
ment, remember that, even when the igni-
tion is switched off, the radiator fan may
start up automatically, and therefore there
is a risk of injury.

CAUTION
If you run out of coolant in the expansion
tank, park the car in a safe place and do
not continue driving. Obtain technical as-
sistance.
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מיכל ההתפשטות ממוקם בתא המנוע
יש למלא נוזל קירור כאשר המפלס נמצא מתחת לסימן MIN )מינימום(.

בדיקת מפלס נוזל קירור

יש להחנות את הרכב בבטחה על משטח מאוזן. 	

יש להפסיק את פעולת ההצתה. 	

יש לאתר את מפלס נוזל הקירור במיכל ההתפשטות. כאשר המנוע קר מפלס נוזל  	
הקירור במיכל ההתפשטות אמור להימצא בין הסימנים שבאיור. כאשר המנוע חם, 

המפלס עשוי להימצא מעל הסימנים שבאיור.

מילוי נוזל קירור

יש להמתין עד להתקררות המנוע. 	

יש לכסות את מכסה מיכל ההתפשטות במגבת או בד עבה ולפתוח אותו בזהירות  	
מרבית ובאיטיות בכיוון סיבוב שמאלה.

אין להוסיף נוזל קירור אם מיכל ההתפשטות ריק לחלוטין מחשש לנזק למנוע. אם  	
מיכל ההתפשטות ריק לחלוטין אין להמשיך בנסיעה. יש לפנות למוסך מורשה.

אם עדיין נותר נוזל קירור במיכל ההתפשטות, יש למלא נוזל עד להגעה לסימן  	
העליון.

יש להמשיך ולמלא נוזל עד שמפלס נוזל הקירור מתייצב. 	

יש להבריג את מכסה מיכל ההתתפשטות בחזרה למקומו. 	

במקרה דליפת נוזל קירור יש לפנות בדחיפות למוסך מורשה.

מילוי נוזל קירור

איור: בתא המנוע: סימונים על מיכל 
התפשטות נוזל הקירור

איור: בתא המנוע: מכסה מיכל 
התפשטות נוזל הקירור
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נוזל בלם
בדיקה ומילוי נוזל בלם

איור: בתא המנוע: מכסה מאגר נוזל בלם

מאגר נוזל הבלם ממוקם בתא המנוע

בדיקת מפלס נוזל בלם

.MAX וסימן MIN יש לוודא כי מפלס נוזל הבלם נמצא בין סימן

עם זאת, אם מפלס נוזל הבלם צונח באופן ניכר בפרק זמן קצר או יורד מתחת לסימן 
MIN, יתכן שקיימת דליפה במערכת. יש לפנות למוסך מורשה. נורת אזהרה בלוח 

המחוונים מתריעה במקרה חוסר בנוזל בלם.

החלפת נוזל בלם:

מומלץ להחליף את נוזל הבלם עלידי מוסך מורשה.

מאגר נוזל ניקוי שמשות
בדיקת מפלס נוזל ניקוי שמשות ומילוי נוזל ניקוי שמשות

איור: בתא המנוע: מכסה מאגר נוזל ניקוי שמשות

מאגר נוזל ניקוי השמשות נמצא בתא המנוע.

Practical tips

Brake fluid

Check and refill the brake fluid

Fig. 246 Engine compartment: brake fluid res-
ervoir cap.

The brake fluid reservoir is located in the en-
gine compartment ››› page 340.

Checking the brake fluid level
The brake fluid level must be between the 
and  markings.

However, if the brake fluid level goes down
noticeably in a short time, or drops below the
 mark, there may be a leak in the brake
system. Seek specialist assistance. A warning
light on the instrument panel display monitors
the brake fluid level ››› page 84.

In right-hand drive vehicles the brake fluid
reservoir is on the other side of the engine
compartment.

Changing brake fluid
We recommend that you have the brake fluid
changed by a Technical Service.

WARNING
If the brake fluid level is low or unsuita-
ble/old brake fluid is used, the brake sys-
tem may fail or braking power may be re-
duced.
● Check the brake system and the brake
fluid level regularly!
● When the brake fluid is used and brakes
are subjected to extreme braking forces,
bubbles of vapour form in the brake sys-
tem. These bubbles can significantly re-
duce braking power, notably increasing
braking distance, and could result in the to-
tal failure of the brake system.
● Be sure to always use the correct brake
fluid. Only use brake fluid that expressly
meets the VW 501 14 standard.
● You can buy VW 501 14 standard brake
fluid in a SEAT dealership or a SEAT Official
Service. If none is available, use only high-
quality brake fluid that meets DIN ISO 4925
CLASS 4 standards, or USA Standards
FMVSS 116 DOT 4.
● The replacement brake fluid must be
new.
● Brake fluid should be stored in the closed
original container in a safe place out of
reach of children. Risk of poisoning!

CAUTION
Brake fluid should not come into contact
with the vehicle paintwork, as it is abrasive.

For the sake of the environment
Brake fluid is an environmental pollutant.
Collect any spilt service fluids and allow a
professional to dispose of them.

Windscreen washer reservoir

Checking the level of the window
washer tank and refilling it

Fig. 247 In the engine compartment: window
washer tank cap.

The window washer tank is in the engine
compartment ››› page 340.
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Practical tips

Brake fluid

Check and refill the brake fluid

Fig. 246 Engine compartment: brake fluid res-
ervoir cap.

The brake fluid reservoir is located in the en-
gine compartment ››› page 340.

Checking the brake fluid level
The brake fluid level must be between the 
and  markings.

However, if the brake fluid level goes down
noticeably in a short time, or drops below the
 mark, there may be a leak in the brake
system. Seek specialist assistance. A warning
light on the instrument panel display monitors
the brake fluid level ››› page 84.

In right-hand drive vehicles the brake fluid
reservoir is on the other side of the engine
compartment.

Changing brake fluid
We recommend that you have the brake fluid
changed by a Technical Service.

WARNING
If the brake fluid level is low or unsuita-
ble/old brake fluid is used, the brake sys-
tem may fail or braking power may be re-
duced.
● Check the brake system and the brake
fluid level regularly!
● When the brake fluid is used and brakes
are subjected to extreme braking forces,
bubbles of vapour form in the brake sys-
tem. These bubbles can significantly re-
duce braking power, notably increasing
braking distance, and could result in the to-
tal failure of the brake system.
● Be sure to always use the correct brake
fluid. Only use brake fluid that expressly
meets the VW 501 14 standard.
● You can buy VW 501 14 standard brake
fluid in a SEAT dealership or a SEAT Official
Service. If none is available, use only high-
quality brake fluid that meets DIN ISO 4925
CLASS 4 standards, or USA Standards
FMVSS 116 DOT 4.
● The replacement brake fluid must be
new.
● Brake fluid should be stored in the closed
original container in a safe place out of
reach of children. Risk of poisoning!

CAUTION
Brake fluid should not come into contact
with the vehicle paintwork, as it is abrasive.

For the sake of the environment
Brake fluid is an environmental pollutant.
Collect any spilt service fluids and allow a
professional to dispose of them.

Windscreen washer reservoir

Checking the level of the window
washer tank and refilling it

Fig. 247 In the engine compartment: window
washer tank cap.

The window washer tank is in the engine
compartment ››› page 340.
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תחזוקה בסיסית

יש לבדוק את מפלס נוזל ניקוי השמשות באופן קבוע ולמלא בעת הצורך

מאגר נוזל ניקוי השמשות מכיל נוזל ניקוי שמשות עבור השמשה הקדמית, השמשה 
האחורית ומערכת שטיפת הפנסים )בהתאם לרמת הגימור(.

יש לפתוח את מכסה המנוע. 	

מאגר נוזל ניקוי השמשות מסומן בסמל  על המכסה. 	

יש לבדוק שבמאגר קיימת כמות מספקת של נוזל ניקוי שמשות. 	

מומלץ להשתמש בנוזל ייעודי לניקוי שמשות העונה על הגדרות היצרן.

מגבים מומלצים:

בקיץ מומלץ להשתמש במגבים A1 184 052 G לזכוכית נקיה.

במשך כל עונות השנה מומלץ להשתמש במגבים A2 164 052 G לזכוכית נקיה.

מצבר 12 וולט
מידע כללי

המצבר ממוקם בתא המנוע והוא ברובו נטול תחזוקה. המצבר עצמו נבדק במהלך 
הטיפול התקופתי. עם זאת יש לוודא כי קטבי המצבר נקיים ומהודקים, במיוחד בקיץ 

ובחורף.

סיאט ממליצה על טיפול במצבר והחלפת מצבר באמצעות מרכז שרות מורשה של 
סיאט.

אין לפתוח את המצבר.

ניתוק מצבר

יש לנתק את המצבר רק במקרה חירום. כאשר המצבר מנותק, חלק מן המידע אודות 
פעולות הרכב השונות עשוי להימחק. פעולות ומידע זה ידרשו איפוס לאחר חיבור 

המצבר מחדש.

במקרה בו יש לנתק את המצבר, חובה לנתק קודם את הקוטב השלילי.

יש לנטרל את מערכת מניעת הגניבה מחשש להפעלת האזעקה עם ניתוק המצבר.

כאשר הרכב אינו בשימוש תקופות ארוכות.
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ברכב קיימת מערכת ניטור צריכת זרם כאשר המנוע נותר ללא שימוש למשך תקופות 
ארוכות. פעולות מסוימות כדוגמת תאורה פנימית או פתיחה מבחוץ עשויות להיות 

מנוטרלות זמנית כדי למנוע מהמצבר להתרוקן. פעולות אלה ישובו עם התנעת הרכב.

תנאי חורף

במהלך החורף יתכן שמתח ההתנעה יפחת. במקרים מסוימים של הטעין את המצבר.

נורות בקרה
נורת הבקרה תואר כאשר ההצתה עוברת למצב ON. הנורה אמורה להיעלם עם 

התנעת הרכב.

אם חיווי  מופיע בזמן נהיגה, האלטרנטור אינו מטעין את המצבר. יש להגיע 
בדחיפות למרכז שירותמורשה.

יש להימנע משימוש בצרכני חשמל שאינם חיוניים מחשש לריקון המצבר.

נורות בקרה והודעות נהג בלוח המחוונים או במערכת המידע והבידור:

מצבר V12 אינו נטען. יש לעצור בבטחה. 	

שגיאה: מצבר 12 וולט. לא ניתן להתניע. יש להגיע למרכז שירות מורשה. 	

מצבר 12V אינו טעון. יש לטעון בנהיגה. 	

יש להחליף מצבר V12. יש להגיע למרכז שירות מורשה. 	

	 .V12 יש לבדוק מצבר

שגיאה: אבחון מצבר V12. יש להגיע למרכז שירות מורשה. 	
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תחזוקה בסיסית

V12 גישה למצבר

איור: מיקום מצבר בתא המטען

יש לפתוח את דלת תא המטען. 	

המצב ממוקם בצידו השמאלי של תא המטען. 	

יש להסיר את כיסוי צידו השמאלי של תא המטען כדי להגיע אל המצבר. 	

בדיקת מפלס אלקטרוליטים במצבר

איור: עינית בחלקו העליון של המצבר

יש לבדוק את מפלס האלקטרוליטים באופן קבוע ברכבים אשר נסעו קילומטראז’ 
גבוה, בתנאי חום וכאשר המצבר ישן.

יש לפתוח את מכסה המנוע ולהרים את כיסוי המצבר. 	

יש לבדוק את הצבע שבתוך העינית שבחלקו העליון של המצבר. יש לוודא כי קיימת  	
תאורה ראויה לביצוע הבדיקה. אין להשתמש בלהבה פתוחה בסמוך למצבר.

אם קיימות בועות בעינית יש להקיש על המצבר בעדינות עד שיעלמו. 	

צבעים אפשריים בעינית:

צהוב או שקוף: מפלס האלקטרוליטים נמוך מדי. יש לפנות למרכז שירות מורשה.

שחור: מפלס תקין.

Practical tips

Access to the 12 volt battery
3 Valid for vehicles: plug-in hybrid (PHEV)

Fig. 248 Location of the battery in the lug-
gage compartment

● Open the rear lid.
● The 12V battery is located inside the left
side compartment.
● Remove the side trim cover to gain access
to the 12V battery ››› Fig. 248.

Checking the battery electrolyte
level

3 Not valid for hybrid vehicles.

Fig. 249 Sight glass on the top of the 12 volt
battery (schematic representation).

The electrolyte level should be checked reg-
ularly in high-mileage vehicles, in hot coun-
tries and in older batteries.

● Open the bonnet and then lift the cover
that protects the front part of the battery
›››  in Working in the engine compart-
ment on page 337.
● Check the colour display in the "magic eye"
on the top of the battery. Ensure sufficient
lighting to clearly identify the colour shown in
the battery window. Never use flames or ob-
jects that burn without a flame as a light
source.
● If there are air bubbles in the window, tap
the window gently until they disperse.

The position of the battery is shown in the
corresponding engine compartment diagram
››› page 340.

The “magic eye” indicator, located on the top
of the battery changes colour, depending on
the charge state and electrolyte level of the
battery.

There are two different colours:
The battery's electrolyte

level is too low. Go to a specialised work-
shop to have the battery checked and
replaced if necessary.

The battery’s electrolyte level is cor-
rect.

Charging or changing the battery

If you often drive short distances or if the ve-
hicle is not driven for long periods, the 12-volt
battery should be checked by a specialised
workshop more frequently than the service
intervals.

If the battery has discharged and you have
problems starting the vehicle, the battery
might be damaged. If this happens, we rec-
ommend you have the vehicle battery
checked by a Technical Service where it will
be re-charged or replaced.

Yellow or colourless:

Black:
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Access to the 12 volt battery
3 Valid for vehicles: plug-in hybrid (PHEV)

Fig. 248 Location of the battery in the lug-
gage compartment

● Open the rear lid.
● The 12V battery is located inside the left
side compartment.
● Remove the side trim cover to gain access
to the 12V battery ››› Fig. 248.

Checking the battery electrolyte
level

3 Not valid for hybrid vehicles.

Fig. 249 Sight glass on the top of the 12 volt
battery (schematic representation).

The electrolyte level should be checked reg-
ularly in high-mileage vehicles, in hot coun-
tries and in older batteries.

● Open the bonnet and then lift the cover
that protects the front part of the battery
›››  in Working in the engine compart-
ment on page 337.
● Check the colour display in the "magic eye"
on the top of the battery. Ensure sufficient
lighting to clearly identify the colour shown in
the battery window. Never use flames or ob-
jects that burn without a flame as a light
source.
● If there are air bubbles in the window, tap
the window gently until they disperse.

The position of the battery is shown in the
corresponding engine compartment diagram
››› page 340.

The “magic eye” indicator, located on the top
of the battery changes colour, depending on
the charge state and electrolyte level of the
battery.

There are two different colours:
The battery's electrolyte

level is too low. Go to a specialised work-
shop to have the battery checked and
replaced if necessary.

The battery’s electrolyte level is cor-
rect.

Charging or changing the battery

If you often drive short distances or if the ve-
hicle is not driven for long periods, the 12-volt
battery should be checked by a specialised
workshop more frequently than the service
intervals.

If the battery has discharged and you have
problems starting the vehicle, the battery
might be damaged. If this happens, we rec-
ommend you have the vehicle battery
checked by a Technical Service where it will
be re-charged or replaced.

Yellow or colourless:

Black:
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צמיגים

איור: מיקום טבלת לחצי ניפוח צמיגים

יש לוודא כי לחץ הניפוח בצמיגים עונה על הגדרות היצרן

ניפוח צמיגים תקין והקפדה על נהיגה נאותה יגדילו את משך חיי הצמיגים.

יש לבדוק את לחץ הניפוח בצמיגים לפחות פעם בחודש ולפני נסיעות ארוכות. 	

יש להקפיד על בדיקת לחץ הניפוח בצמיגים כאשר הצמיגים קרים. אין להפחית או  	
להוסיף לחץ ניפוח כאשר צמיגי הרכב אינם קרים.

יש להקפיד על ניפוח צמיגים בהתאם לעומס הרכב הנתון. 	

ברכבים אשר מצוידים בחיווי לחצי ניפוח צמיגים יש לשמור את ערך הניפוח אשר  	
תועד.

יש להימנע מנהיגה פראית. 	

יש לבדוק את מראה שלמות הצמיגים באופן תקופתי. 	

לחץ ניפוח

לחצי ניפוח הצמיגים מופיעים על מדבקה בחלק האחורי של מסגרת הדלת הקדמית 
בצד שמאל.

ניתן לכוון את לחץ הניפוח בצמיגים בהתאם למידת העומס שהרכב נושא. 

יש להקפיד על בדיקת לחץ הניפוח גם בגלגל החלופי. 	

יש להקפיד על איזון וכיוון גלגלים תקין. 	

Practical tips

● Never mount used tyres if you are not
sure of their “previous history”.

Tyre life

Fig. 250 Location of the tyre pressure sticker.

Correct inflation pressures and sensible driv-
ing habits will increase the useful life of your
tyres.

● Check tyre pressure at least once a month,
and also prior to any long trip.
● The tyre pressure should only be checked
when the tyres are cold. Do not reduce the
pressure of warm tyres.

● Adjust tyre pressure to the load being car-
ried by the vehicle ››› Fig. 250.
● In vehicles with a tyre pressure indicator,
save the modified tyre pressure ››› page 360.
● Avoid fast cornering and hard acceleration.
● Inspect the tyres for irregular wear from
time to time.

Tyre pressure
The tyre inflation pressures are listed on a
sticker on the rear of the front left door frame
››› Fig. 250.

Insufficient or excessive pressure greatly re-
duces the useful life of the tyres and adverse-
ly affects vehicle performance and ride. Cor-
rect inflation pressures are very important,
especially at high speeds.

Depending on the vehicle, tyre pressure can
be adjusted to medium load to improve driv-
ing comfort (tyre pressure  ››› Fig. 250).
When driving with comfort tyre pressure fuel
consumption may increase slightly.

The tyre pressure must be adjusted accord-
ing to the load the vehicle is carrying. If the
vehicle is going to carry the maximum load,
the tyre pressure should be increased to the
maximum value indicated on the sticker
››› Fig. 250.

Do not forget the spare wheel when checking
the tyre pressures: Keep this spare wheel in-

flated to the highest pressure required for the
road wheels.

In the case of a minimised temporary spare
wheel (), inflate to a pressure of 4.2 bar as in-
dicated on the tyre pressure label
››› Fig. 250.

Driving style
Fast cornering, heavy acceleration and hard
braking (squealing tyres) all increase tyre
wear.

Wheel balance
The wheels on new vehicles are balanced.
However, certain circumstances may lead to
imbalance (run-out), which is detected as vi-
brations in the steering wheel.

Unbalanced wheels should be rebalanced,
as they otherwise cause excessive wear on
steering, suspension and tyres. A wheel must
also be rebalanced when a new tyre is fitted
or if a tyre is repaired.

Incorrect wheel alignment
Incorrect running gear alignment causes ex-
cessive tyre wear, impairing the safety of the
vehicle. If you notice excessive tyre wear, you
should check wheel alignment at a SEAT Of-
ficial Service.

356
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צמיגים

מערכת ניטור לחץ ניפוח בצמיגים

איור: בלוח המחוונים: אזהרת אובדן לחץ ניפוח בצמיגים

מערכת ניטור לחץ הניפוח בצמיגים )TPMS( משווה בין מהירויות הגלגלים השונים 
באמצעות חיישני ה-ABS כדי לקבוע האם קיים הבדל במהירויות הסיבוב אשר עשוי 

להצביע על אובדן לחץ ניפוח בצמיג.

במידה וקיים אובדן לחץ ניפוח באחד מצמיגי הרכב או יותר, אזהרה מתאימה תופיע 
בלוח המחוונים.

כאשר תועד אובדן לחץ ניפוח בצמיג אחד בלבד, המערכת תורה על מיקומו ברכב. 
לדוגמה הודעה זו תופיע: “אובדן לחץ ניפוח: יש לבדוק צמיג שמאלי”.

בעת החלפת צמיג

קוטר הגלגל עשוי להשתנות כאשר:

לחץ הניפוח מכוון ידנית 	

לחץ הניפוח אינו מספיק 	

הצמיג ניזוק 	

הרכב אינו מאוזן עקב עומס 	

שני גלגלים על ציר מסוים נתונים לעומס גבוה 	

שרשראות שלג מותקנות 	

גלגל חלופי צר מותקן 	

גלגל אחד הוחלף 	

מערכת ניטור לחץ הניפוח בצמיגים עשויה להגיב באיטיות או לא להגיב בכלל  	
בתנאים מסוימים

כיול מערכת ניטור לחץ ניפוח בצמיגים

לאחר החלפת גלגל או שינוי ידני של לחץ הניפוח בצמיגים יש לכייל מחדש את 
מערכת ניטור לחץ הניפוח בצמיגים. 

Practical tips

● Wheel rims may be damaged or scratch-
ed if the chains come into direct contact
with them. SEAT recommends the use of
covered snow chains.

Tyre pressure monitor sys-
tem

Control lamp

 It lights up

The inflation pressure of one or more wheels is much
lower than the value set by the driver, or the tyre has
structural damage.
In addition, a audible warning sounds and a text
message is displayed on the instrument panel
screen.
 Stop the vehicle! Stop the vehicle safely as soon
as possible. Check all tyres and pressures. Replace
any damaged tyres.

 Flashes

System fault
The control lamp flashes for approximately 1 minute
and then lights up permanently.
If the tyre is inflated correctly, switch the ignition off
and on again. Re-calibrate the tyre pressure monitor
indicator ››› page 360. If the fault continues, go to a
specialised workshop.

Several control and warning lamps light up
for a few seconds when the ignition is switch-

ed on while the function is verified. They will
switch off after a few seconds.

WARNING
Observe the safety warnings ›››  in Con-
trol and warning lamps on page 85.

Tyre pressure monitor system

Fig. 253 Instrument panel: warning of loss of
tyre pressure.

The tyre pressure monitoring system com-
pares the individual speeds of each wheel
and thus the dynamic radius with the help of
the ABS sensors.

If the rolling circumference of one or more
wheels has changed, the tyre pressure moni-
toring indicator will indicate this on the instru-
ment panel through a warning lamp and a
warning to the driver››› Fig. 253. When only

one specific tyre is affected, its position within
the vehicle will be indicated.

 Loss of pressure: Check left
tyre pressure!

Wheel tread change
The wheel diameter changes when:

● Tyre pressure is changed manually.
● Tyre pressure is insufficient.
● The tyre structure is damaged.
● The vehicle is unbalanced because of a
load.
● The wheels on an axle are subject to a
heavier load (e.g. with a heavy load).
● The vehicle is fitted with snow chains.
● The temporary spare wheel is fitted.
● The wheel on one axle is changed.

There may be a delay in the reaction of the
tyre pressure monitoring indicator  or it may
not indicate anything under certain circum-
stances (e.g. sporty driving, snow-covered or
unpaved roads, or when driving with snow
chains).

Calibrate the tyre pressure monitoring in-
dicator
After changing the tyre pressure or replacing
one or more wheels, the tyre pressure moni-
toring indicator must be recalibrated. Do the

360
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	 ON יש להעביר את מתג ההצתה למצב

	  -FUNCTION יש לשמור את לחץ הניפוח במערכת המידע והבידור: כפתור
TYRES -SETTINGS

בזמן נהיגה המערכת מבצעת כיול עצמי של לחץ הניפוח המסופק עלידי הנהג 
ובהתאם לגלגל המותקן. לאחר נסיעה ארוכה במהירויות ועומסים משתנים הערכים 

אשר נאספו מנוטרים ונשמרים.
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במקרה חירום

במקרה חירום

ערכת כלים

איור: מתחת לרצפת תא המטען: ערכת כלים.

ערכת הכלים ממוקמת תחת רצפת תא המטען.

ערכת הכלים כוללת:

מתאם לבורג למניעת גניבה

עינית גרירה נשלפת

מפתח גלגלים

ידית למגבה

מגבה

כלי לשליפת מרכזי גלגל וצלחות נוי

כלי להסרת כיסויי בגרי גלגלים

מברג עם שקע משושה בידית לפתיחת ברגי גלגלים

כלים אלה עשויים להשתנות בהתאם לרמת הגימור.

1

2

3

4

5

7

6

8

Self-help

The following conditions may cause the
emergency call service to function in a limi-
ted manner or the call to be diverted to the
112 emergency number:

● The emergency call is made from an area
with weak or no mobile and GPS signal, as
well as e.g. tunnels, between very tall build-
ings, garages, underground walkways, moun-
tains and valleys.
● In areas with sufficient mobile telephone
and GPS coverage, the mobile telephone
network of the telecommunications operator
in question may not be available.
● In some countries, the emergency call serv-
ice may not be available due to legal rea-
sons. There is no valid license for the use of
the emergency call service.
● The components of the vehicle required for
the emergency phone call are damaged or
do not get enough power.
● In some countries, the emergency call serv-
ice may not be available and depending on
the location of the vehicle, the control lamp
LEDs, and even the operation of the different
types of calls, could have a specific behav-
iour.

Note
Breakdown service and information calls
can incur an additional cost on your tele-
phone bill.

Emergency equipment

Vehicle tool kit

Fig. 31 Underneath the floor panel of the lug-
gage compartment: vehicle tool kit.

The vehicle tool kit is located under the floor
panel in the luggage compartment. To ac-
cess the vehicle tools ››› page 140.

The tool kit includes:

Adapter for the anti-theft bolt*
Towing eye, removable
Wheel spanner*
Crank handle for jack
Jack*
Hook for extracting the central wheel
trims*
Clip for removing the wheel bolt caps

1

2

3

4

5

6

7

Screwdriver with hexagon socket in the
handle for screwing and unscrewing the
wheel nuts

Some of the items listed are only provided in
certain model versions, or are optional extras.

WARNING
When the vehicle tool kit, tyre mobility set
and spare wheel are loose in the interior
they can be violently thrown in case of a
sudden manoeuvre or braking and espe-
cially in accidents, causing serious injury.
● Ensure that the vehicle tool kit, the tyre
mobility set and the spare wheel or tempo-
rary spare wheel are safely secured in the
luggage compartment.

WARNING
Unsuitable or damaged vehicle tools can
cause injury or accidents.
● Never work with inappropriate or dam-
aged tools.

Note
The jack does not generally require any
maintenance. If required, it should be
greased using universal type grease.

8
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ב ערכת תיקון צמיגים

איור: ערכת תיקון

ערכת תיקון הצמיגים ממוקמת תחת רצפת תא המטען וכוללת רכיבים אלה:

מסיר ליבת שסתום ניפוח

מדבקה ללוח המחוונים

צינור מילוי ופקק

מדחס

ON/OFF מתג

שסתום שחרור אוויר

מד לחץ ניפוח

צינור ניפוח

12V חיבור

בקבוק חומר איטום

שסתום ניפוח נוסף

1 קיימת מגרעת בחלק התחתון לצורך הסרת  בכלי להסרת ליבות שסתום 
השסתום. ניתן להבריג את ליבת השסתום בדרך זו בלבד וגם להתקין את שסתום 

. 11 הניפוח הנוסף 

1

2

3

4

5

7

6

8

9

10

11

Self-help

Anti-puncture kit contents*

Fig. 32 Standard representation: anti-punc-
ture kit contents.

The anti-puncture kit is located underneath
the floor covering in the luggage compart-
ment. It includes the following components
››› Fig. 32:

Valve insert remover
A sticker to be adhered to the instrument
cluster, within the driver's visual field, to
remind that the maximum advisable
speed “max. 80 km/h” or “max. 50 mph”
Filler tube with cap
Air compressor (depending on the ver-
sion, the model may vary).
ON/OFF switch

1

2

3

4

5

Air bleed screw (it can also be integrated
in the inflator tube).
Warning provided by tyre pressure moni-
toring system (it can also be integrated in
the inflator tube).
Tube for inflating tyres
12 volt connector
Bottle of sealant
Spare tyre valve

The valve insert remover 1  has a gap at
the lower end for a valve insert. The valve in-
sert can only be screwed or unscrewed in this
way. This also applies to its replacement part
11 .

Sealing and inflating a tyre

Sealing the tyre
● Unscrew the tyre valve cap and insert. Use
the ››› Fig. 32 1  tool to remove the insert.
Place it on a clean surface.
● Shake the tyre sealant bottle vigorously
››› Fig. 32 10 .
● Screw the inflator tube ››› Fig. 32 3  into
the sealant bottle. The bottle's seal will break
automatically.
● Remove the lid from the filling tube
››› Fig. 32 3  and screw the open end of the
tube into the tyre valve.

6

7

8

9

10

11

● With the bottle upside down, empty all of
the contents into the tyre.
● Remove the bottle from the valve.
● Place the insert back into the tyre valve us-
ing the tool ››› Fig. 32 1 .

Inflating the tyre
● Screw the compressor tyre inflator tube
››› Fig. 32 8  into the tyre valve.
● Check that the air bleed screw is closed
››› Fig. 32 6 .
● Start the engine and leave it running.
● Insert the connector ››› Fig. 32 9  into the
vehicle's 12-volt socket ››› page 155.
● Turn the air compressor on with the
ON/OFF switch ››› Fig. 32 5 .
● Keep the air compressor running until it rea-
ches 2.0 to 2.5 bar (29-36 psi/200-250 kPa).
A maximum of 8 minutes.
● Disconnect the air compressor.
● If it does not reach the pressure indicated,
unscrew the tyre inflator tube from the valve.
● Move the vehicle 10m so that the sealant is
distributed throughout the tyre.
● Screw the compressor tyre inflator into the
valve.
● Repeat the inflation process.
● If the indicated pressure still cannot be
reached, the tyre is too badly damaged. Stop »
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במקרה חירום

איטום וניפוח צמיג
איטום צמיג

יש לשחרר את הברגת שסתום הצמיג ולשלוף את ליבת השסתום באמצעות כלי   	
1 . יש למקם את ליבת השסתום על משטח נקי.

יש לנער היטב את בקבוק חומר האיטום. 	

3 ולהבריג את הצד הפתוח לפיית הניפוח. 	 יש להסיר את מכסה צינור המילוי 

יש להפוך את הבקבוק ולרוקן את כל תוכנו לתוך הצמיג. 	

יש להסיר את הבקבוק מן השסתום. 	

	 . 1 יש להתקין מחדש את ליבת השסתום באמצעות כלי 

ניפוח צמיג
8 אל שסתום הניפוח. 	 יש להבריג את צינור ניפוח הצמיג 

יש לוודא כי שסתום שחרור האוויר סגור. 	

יש להתניע את הרכב ולאפשר למנוע לפעול. 	

	 .12V-9 לשקע ה יש להכניס את החיבור 

	 . 5  OFF/ON יש להפעיל את המדחס באמצעות מתג

יש לאפשר למדחס להמשיך לפעול עד להגעה ל-2.0 עד 2.5 באר )PSI 29-36( במשך  	
עד 8 דקות.

יש לנתק את המדחס. 	

אם לא ניתן להגיע ללחץ הניפוח הרצוי יש לנתק את צינור הניפוח מפיית הניפוח 	

יש לנסוע עם הרכב 10 מטרים קדימה ולאחור כדי להבטיח פיזור ראוי של חומר  	
האיטום.

יש להבריג את פיית הניפוח  על השסתום. 	

יש לחזור על התהליך. 	

אם בכל זאת לא ניתן לנפח את הצמיג, הנזק כבד מדי, יש לפנות לבעל מקצוע. 	

בדיקה לאחר 10 דקות

	 . 6 5 שוב ולבדוק את לחץ הניפוח במד הלחץ  יש להבריג את צינור הניפוח 
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ה 1.3 באר )PSI 19( ומטה:

יש לעצור מיידית הצמיג נפגע. יש לפנות למרכז שירות מורשה. 	

1.4 באר )PSI 20( ומעלה:

יש לנפח את הצמיג ולהמשיך בנסיעה זהירה עד להגיעה למרכז שירות מורשה. 	

החלפת גלגל
יש להחנות את הרכב בבטחה הרחק ככל האפשר מהתנועה הסואנת על משטח  	

אופקי.

יש להפעיל את בלם החניה. 	

יש להפעיל את איתות החירום. 	

בתיבה ידנית: יש לבחור הילוך ראשון. 	

	 .P יש להעביר את בורר ההילוכים למצב :DSG בתיבת

ברכב גורר: יש לשחרר את הנגרר. 	

יש להכין מראש את ערכת הכלים והגלגל החלופי. 	

יש לפעול בהתאם לדרישות החוק. 	

יש לוודא כי הרכב ריק מנוסעים ולוודא שהנוסעים ממתינים בבטחה הרחק ככל  	
האפשר מן התנועה הסואנת.



58

החלפת גלגל

כיסויי ברגי גלגל

איור: ברגי גלגל עם כיסויי ברגי גלגל

הסרה

יש להשתמש בצבת הפלסטיק )בערכת הכלים( כדי לשלוף את כיסויי ברגי הגלגל. 	

כיסויי ברגי הגלגל מגינים על ברגי הגלגל ומיועדים להתקנה מחדש לאחר החלפת  	
גלגל.

הבורג המיועד למניעת גניבת גלגל מצויד בכיסוי מיוחד המתאים רק לברגי מניעת 
גניבת גלגל ואינו מיועד לשימוש בברגי גלגל רגילים.

ברגי גלגל למניעת גניבה

איור: ברגי גלגל למניעת גניבה ומתאם

שחרור ברגי גלגל למניעת גניבה

יש להסיר את הכיסוי  	

1 על ברגי מניעת הגניבה ולהדק אותו היטב 	 יש להתקין את המתאם 

יש להכניס את המתאם 	

יש להסיר את בורג הגלגל 	

Self-help

Wheel bolt caps*

Fig. 33 Wheel: wheel nuts with caps.

Removal
● Fit the plastic clip (vehicle tools ››› Fig. 31)
over the cap until it clicks into place
››› Fig. 33.
● Remove the cap with the plastic clip.

The caps protect the wheel nuts and should
be remounted after changing the tyre.

The anti-theft wheel locking bolt has a
special cap. This only fits on anti-theft locking
bolts and is not for use with standard wheel
nuts.

Anti-theft wheel nuts

Fig. 34 Anti-theft wheel bolt with cap and
adapter.

Loosening the anti-theft wheel bolt
● Remove the wheel cover* or the cap*.
● Insert the special adapter ››› Fig. 34 1  (ve-
hicle tools ››› page 43) onto the anti-theft
wheel bolt and push it on as far as it will go.
● Insert the wheel brace (vehicle tools) onto
the adapter as far as it will go.
● Remove the wheel bolt ››› page 47.

Note
Make a note of the code number of the an-
ti-theft wheel bolt and keep it in a safe
place, but not in your vehicle. If you need a
new adapter, you can obtain it from the
SEAT Official Service, indicating the code
number.

Loosening wheel nuts

Fig. 35 Wheel change: loosen the wheel nuts.

Fig. 36 Wheel change: tyre valve 1  and the
correct position for the anti-theft wheel locking
bolt 2  or 3 .

Use only the wheel wrench belonging to the
car to loosen the wheel nuts.

Loosen the wheel nuts only about one turn
before raising the vehicle with the jack. »
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יש להשתמש במפתח גלגלים המיועד לרכב זה 	

יש לשחרר את ברגי הגלגל כסיבוב אחד בלבד לפני הרמת הרכב 	

אם בורג גלגל הדוק מאוד, יש להשתמש במשקל הגוף בזהירות ולדרוך על מפתח 
הגלגלים. יש לאחוז ברכב לתמיכה.

שחרור ברגי גלגל

יש להתקין את מפתח הגלגלים 	

יש לאחוז במפתח הגלגלים בקצהו ולסובב את הבורג סיבוב אחד נגד כיוון השעון 	

הרמת הרכב

שחרור ברגי גלגל

Self-help

Wheel bolt caps*

Fig. 33 Wheel: wheel nuts with caps.

Removal
● Fit the plastic clip (vehicle tools ››› Fig. 31)
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איור: החלפת גלגל: שחרור 
ברגי גלגל

1 ומיקום  איור: החלפת גלגל: שסתום ניפוח 

 3 2  או  בורג למניעת גניבת גלגל 

יש למקם את המגבה על קרקע מוצקה. במידת הצורך יש להשתמש במשטח עיגון  	
חזק כדי למנוע החלקה.

איור: מיקום מגבה תחת סף הרכבאיור: נקודות עיגון למגבה

Emergencies

If the wheel bolt is very tight, carefully push
on the end of the wheel wrench with your
foot. Hold on to the vehicle for support and
take care not to slip during this operation.

Loosening wheel nuts
● Fit the wheel wrench on as far as it will go
››› Fig. 35.
● Hold the wrench at the end and rotate the
bolt approximately one turn anticlock-
wise ››› .

Important information about wheel nuts
Factory-fitted rims and wheel nuts are spe-
cially matched during construction. There-
fore, if different rims are fitted, the correct
wheel nuts with the right length and heads
must be used. This ensures that wheels are
fitted securely and that the brake system
functions correctly.

In certain circumstances, you should not even
use wheel nuts from vehicles of the same
model.

In wheels with full hubcaps, the anti-theft
locking bolt must be threaded onto positions
››› Fig. 36 2  or 3 , taking the tyre valve’s po-
sition as reference 1 . Otherwise it will not be
possible to mount the hubcap.

WARNING
If the wheel nuts are not properly tight-
ened, they could come loose while driving

and cause an accident, serious injury and
loss of vehicle control.
● Use only wheel nuts which correspond to
the rim in question.
● Never use different wheel nuts.
● Wheel nuts and threads should be clean,
free of oil and grease, and it should be pos-
sible to screw them easily.
● To loosen and tighten wheel nuts, only
use the wheel wrench that came with the
car from the factory.
● The wheel nuts should only be loosened
slightly (about one turn) before raising the
vehicle with the jack. Risk of accident!
● Never apply grease or oil to wheel nuts or
to the wheel hub threads. Even if the bolts
have been tightened to the prescribed tor-
que, they could come loose while driving.
● Never loosen the screwed joints of wheel
rims with bolted ring trims.
● If wheel nuts are tightened below the
prescribed torque, the bolts and rims could
come loose while driving. If tightening tor-
que is too high, the wheel nuts or threads
can be damaged.

Raise the vehicle

Fig. 37 Jack position points.

Fig. 38 Cross member: positioning the jack on
the vehicle.

● Place the jack* (vehicle tools) on firm
ground. If necessary use a large, strong
board or similar support. If the surface is slip-
pery (for example tiles) place the jack on a
rubber mat or similar to prevent it from slip-
ping ››› .
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החלפת גלגל

יש לאתר את נקודת העיגון הקרובה ביותר לגלגל שיש להחליף. 	

יש לסובב את ידית המגבה כאשר המגבה ממוקם תחת נקודת העיגון ולהרים את  	
המגבה עד שמשטח המגע של המגבה נמצא במגע עם נקודת העיגון בגוף הרכב.

	  1 יש לוודא כי המגבה ממוקם בדיוק מתחת לנקודת העיגון כך שהמגבה “אוחז” 

2 נמצא על הקרקע וממוקם כראוי על משטח מאוזן  בגוף הרכב ובסיס המגבה 
ומהודק.

יש להמשיך לסובב את ידית המגבה עד שהגלגל מתרומם קלות מעל פני הקרקע. 	

הסרה והתקנת גלגל
לאחר שחרור ברגי הגלגל והרמת הרכב - יש להחליף את הגלגל שנפגע.

בעת הסרת גלגל והתקנת גלגל אחר יש להיזהר מפגיעה במערכת הבלימה.

הסרת גלגל

יש לפתוח את כל ברגי הגלגל באמצעות מפתח הגלגלים ולמקם אותם על משטח  	
נקי

יש להסיר את הגלגל 	

התקנת גלגל חלופי

יש לבדוק את כיוון סיבוב הגלגל - בהתאם לצמיג 	

יש למקם את הגלגל החלופי במקומו 	

יש להבריג את ברגי הגלגל למקומם ולהדק אותם קלות באמצעות מפתח הגלגלים 	

יש להשתמש במתאם עבור ברגי מניעת הגניבה 	

יש להוריד את הרכב בחזרה בעדינות באמצעות המגבה 	

יש להדק את ברגי הגלגל היטב באמצעות מפתח הגלגלים 	

יש להתקין מחדש את צלחות הנוי, בהתאם לרמת הגימור 	

יש לוודא כי ברגי הגלגל נקיים ומסתובבים היטב. אין לשמן את ברגי הגלגל
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ה מומנט הידוק ברגי הגלגלים

מומנט ההידוק עבור ברגי הגלגלים הוא NM 140. לאחר החלפת גלגל יש לוודא כי 
מומנט הידוק ברגי הגלגלים תקין באמצעות מד מומנט.

צמיגים בעלי תבנית חד כיוונית

צמיגים חד כיווניים מיועדים להסתובב בכיוון אחד בלבד להשגת ביצועים טובים. יש 
להקפיד להתקין צמיגים אלה בהתאם להוראות היצרן.

לאחר החלפת גלגל
חישוקי סגסוגת: יש להחליף את כיסוי ברגי הגלגל 	

גלגלי מתכת: יש להחליף את צלחות הנוי 	

יש להחזיר את כל הכלים למקומם 	

יש להתקין את הגלגל שהוסר במקום הייעודי. אם אינו מתאים יש לאחסן את  	
הגלגל בתא המטען

יש לבדוק את לחצי הניפוח בצמיגי הרכב 	

יש לבדוק את מומנט הידוק ברגי הגלגלים 	

ברכב המצויד במערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים, יש לאפס את פעולת המערכת  	
ולאחסן את הערכים החדשים בזיכרון

יש לוודא כי מומנט הידוק ברגי הגלגלים תקין 	

יש להחליף את הצמיג שניזוק בהקדם 	
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החלפת גלגל

החלפת להבי מגבים
מיקום גבים במצב “שירות”

איור: מגבים במצב שירות

יש לוודא כי להבי המגבים אינם קפואים

ניתן להרים את זרועות המגבים כאשר המגבים במצב שירות.

יש לסגור את מכסה המנוע. 	

יש להפעיל את ההצתה ולהפסיק את פעולת ההצתה. 	

יש ללחוץ את ידית המגבים למטה בקצרה. 	

טרם נהיגה יש לוודא כי המגבים במצב מנוחה, באמצעות ידית המגבים.

החלפת להבי מגבים

Self-help

Changing the windscreen
wiper blades

Wiper service position

Fig. 40 Wipers in service position.

Ensure that the wiper blades are not frozen.

The wiper arms can be raised when the wip-
ers are in service position ››› Fig. 40.

● Close the bonnet ››› page 337.
● Switch the ignition on and off.
● Press the windscreen wiper lever down-
wards briefly ››› page 123 4 .

Before driving, always lower the wiper arms.
Using the windscreen wiper lever, the wind-
screen wiper arms return to their initial posi-
tion.

Note
● The windscreen wiper arms can be
moved to the service position only when
the bonnet is properly closed.
● You can also use the service position, for
example, if you want to fix a cover over the
windscreen in the winter to keep it clear of
ice.

Changing the wiper rear wiper
blades

Fig. 41 Changing the windscreen wiper blades

Fig. 42 Changing the rear wiper blade

The windscreen wiper blades are supplied as
standard with a layer of graphite. This layer is
responsible for ensuring that the wipe is silent.
If the graphite layer is damaged, the noise of
the water as it is wiped across the windscreen
will be louder.

Check the condition of the wiper blades reg-
ularly. If the wipers scrape across the
glass, they should be changed if they are
damaged, or cleaned if they are dirty ››› .

If this does not produce the desired results,
the setting angle of the windscreen wiper
arms might be incorrect. They should be
checked by a specialised workshop and cor-
rected if necessary.

Damaged windscreen wiper blades should
be replaced immediately. These are availa-
ble from qualified workshops. »
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מגבי הרכב מסופקים כשהם מצופים בשכבת גרפיט. שכבת הגרפיט מוודאת שהמגב 
יפעל בשקט. פגיעה בשכבת הגרפיט עלולה לגרום לפעולת מגבים רועשת.

יש לבדוק את מצב המגבים באופן תכוף. יש להחליף מגב שאינו פועל כראוי.

אם החלפת מגב אינה מביאה לניקוי ראוי של השמשה יתכן שהמגב אינו מותקן 
כנדרש. יש להתקין את המגבים כנדרש.

איור: החלפת להבי מגבים
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ה הרמה והורדה של זרועות המגבים

יש למקם את המגבים במצב שירות. 	

יש לאחוז בזרועות המגבים רק בנקודת עיגון הלהב. 	

ניקוי מגבים

יש להרים את זרועות המגבים. 	

יש להשתמש בבד לח כדי להסיר לכלוך מן המגבים. 	

אם המגבים מלוכלכים מאוד, יש להשתמש בבד לח. 	

החלפת מגבים

יש להרים את זרועות המגב. 	

יש ללחוץ ולהחזיק בכפתור השחרור ולמשוך בזרוע המגב בעדינות בכיוון החץ. 	

יש להתקין להב מגב חדש באותו מפרט. 	

יש להחזיר את זרועות המגבים למקומן על השמשה. 	

החלפת מגב אחורי

יש להרים את זרוע המגב. 	

יש לסובב את המגב קלות. 	

1 תוך משיכה עדינה של להב המגב בכיוון  	 יש ללחוץ ולהחזיק בכפתור השחרור 

 . B החץ  

יש להתקין להב מגב חדש באותו מפרט. 	

יש להחזיר את זרוע המגב למקומה על החלון. 	

התנעה בכבלים
כבלי התנעה

יש לוודא כי כבלי ההתנעה הם באורך וקוטר מתאים.

אם המנוע אינו פועל בעקבות מצבר שנפרק, ניתן לחבר את המצבר למצבר של רכב 
אחר כדי להתניע.

.DINN 72553 כבלי ההתנעה חייבים לעמוד בתקן
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התנעה בכבלים

חיבור כתבי כבלי התנעה

יש להפעיל את מערכת ההצתה בשני הרכבים.. 	

+ של הרכב אשר דורש . 	 יש לחבר את כבל ההתנעה האדום לקוטב החיובי 
התנעה )“המחולץ”(.

יש לחבר את קצהו השני של כבל ההתנעה האדום לקוטב החיובי ברכב התקין . 	
)“המחלץ”(.

4A ברכבים ללא מערכת עצור וסע: יש לחבר את קצהו של כבל ההתנעה השחור . 	

- של הרכב המחלץ. לקוטב השלילי 

4B. ברכבים עם מערכת עצור וסע: יש לחבר את קצהו של כבל ההתנעה השחור 

לקוטב הארקה מתאים- לחתיכת מתכת במנוע או לבלוק המנוע עצמו.

יש לחבר את קצהו השני של כבל ההתנעה השחור לחתיכת מתכת או לבלוק . 	
המנוע של הרכב המחולץ. אין לחבר את הקוטב במסוך למצבר.

יש לוודא כי כבלי ההתנעה לא יבואו במגע עם חלקי מנוע.. 	

התנעה

יש להתניע את מנוע הרכב המחלץ.. 	

יש להתניע את מנוע הרכב המחולץ ולהמתין 2 דקות.. 	

הסרת כבלי התנעה

טרם הסרת כבלי ההתנעה יש להפעיל את אורות הרכב המחולץ.. 	

Self-help

Jump start: description

Fig. 43 Diagram of connections for vehicles
without Start-Stop system.

Fig. 44 Diagram of connections for vehicles
with Start-Stop system.

Jump lead terminal connections
Switch off the ignition of both vehicles
››› .

1.

Connect one end of the red jump lead to
the positive +  terminal of the vehicle
with the flat battery A  ››› Fig. 43.
Connect the other end of the red jump
lead to the positive terminal +  in the ve-
hicle providing assistance B .
In vehicles without a Start-Stop system:
connect one end of the black jump lead
to the negative terminal –  of the vehicle
providing the current B  ››› Fig. 43.
In vehicles with a Start-stop system:
connect one end of the black jump lead
X  to a suitable ground terminal, to a sol-

id piece of metal in the engine block, or
to the engine block itself ››› Fig. 44.
Connect the other end of the black jump
lead X  to a solid metal component bol-
ted to the engine block or to the engine
block itself of the vehicle with the flat
battery. Do not connect it to a point near
the battery A .
Position the leads in such a way that
they cannot come into contact with any
moving parts in the engine compart-
ment.

Starting
Start the engine of the vehicle with the
boosting battery and let it run at idling
speed.

2.

3.

4a.

4b.

5.

6.

7.

Start the engine of the vehicle with the
flat battery and wait for 2 or 3 minutes
until the engine is running.

Removing the jump leads
Before you remove the jump leads,
switch off the dipped beam headlights if
they are switched on.
Turn on the heater blower and heated
rear window in the vehicle with the flat
battery. This helps minimise voltage
peaks which are generated when the
leads are disconnected.
When the engine is running, disconnect
the leads in reverse order to the details
given above.

Make sure the battery clamps have sufficient
metal-to-metal contact with the battery ter-
minals.

If the engine fails to start after about 10 sec-
onds, switch off the starter and try again after
about 1 minute.

WARNING
● Please note the safety warnings referring
to working in the engine compartment
››› page 337.
● The battery providing assistance must
have the same voltage as the flat battery »

8.

9.

10.

11.
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התנעה בכבלים: תיאור

איור: שרטוט חיבורים עבור רכבים 
ללא מערכת “עצור וסע”

איור: שרטוט חיבורים עבור רכבים 
המצוידים במערכת “עצור וסע”.
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יש להפעיל את החימום והפרשת החלון האחורי ברכב המחולץ כדי למנוע . 		
קפיצות זרם.

כאשר המנוע פועל יש לנתק את כבלי ההתנעה בסדר הפוך.. 		

במידה ולא ניתן להתניע לאחר דקה, יש לנסות שוב אחרי דקה נוספת. אם עדיין אי 
אפשר להתניע, יש לפנות למרכז שירות מורשה.

התנעה בגרירה וגרירה
התנעה בגרירה פירושה התנעה אשר מבוצעת באמצעות גרירה של הרכב באמצעות 

רכב אחר.

גרירה פירושה רכב אחד אשר גורר רכב אחר שאינו כשיר .

הוראות להתנעה בגרירה

לא מומלץ להתניע את הרכב בגרירה - מומלץ להתשמש במקום בכבלי התנעה.

עיגון עינית גרירה נשלפת

איור: בצידו הימני של הפגוש 
הקדמי: יש להסיר את הכיסוי

איור: בצידו הימני של הפגוש הקדמי: עינית 
גרירה ממוקמת כראוי

Self-help

deactivated. If the vehicle has no power
supply or there is an electric system fault,
the engine must be jump-started
››› page 52 to deactivate the electronic
parking brake and the electronic lock of the
steering column.

Front towline anchorage

Fig. 45 On the right side of the front bumper:
remove the cover.

Fig. 46 On the right side of the front bumper:
towline anchorage in position.

The housing of the removable towline an-
chorage is on the right side of the front bump-
er underneath a cover ››› Fig. 45.

The towing eye should always be kept in the
vehicle.

Bear in mind the instructions for towing
››› page 55.

Fitting the towline anchorage
● Remove the towing eye from the vehicle
tool kit in the luggage compartment
››› page 43.
● Remove the cover by pressing down on its
base and leave it hanging from the vehicle
››› Fig. 45.
● Screw the towing eye in the housing by
turning it as far as it will go anticlock-
wise ››› Fig. 46 ››› . Use a suitable object

that can completely and securely tighten the
towing eye in its housing.
● After towing, unscrew the towing eye
clockwise with a suitable object.
● Insert the upper flange of the lid into the
opening of the bumper and press the lower
side of the lid until it is inserted into the bump-
er.
● Clean the towing eye if necessary and then
store it in the luggage compartment along
with the other vehicle tools.

CAUTION
The towing eye must always be completely
and firmly tightened. Otherwise, it could be
released while towing and tow-starting.
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תושבת עינית הגרירה הנשלפת ממוקמת בצידו הימני של הפגוש הקדמי תחת כיסוי

התקנת עינית גרירה

יש להסיר את עינית הגרירה מערכת הכלים שבתא המטען. 	

יש להסיר את הכיסוי באמצעות לחיצה על בסיס הכיסוי ולאפשר לו להישאר תלוי. 	

יש להבריג את עינית הגרירה לתושבת באמצעות סיבוב היטב נגד כיוון השעון. 	

לאחר גרירה יש לבצע תהליך הפוך לשליפת עינית הגרירה. 	
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גרירה

תושבת עינית הגרירה ממוקמת בצידו הימני של הפגוש האחורי מאחורי כיסוי.

ברכב המצויד בוו גרירה מקורי אין תושבת לעינית גרירה נשלפת.

התקנת עינית גרירה

יש להסיר את עינית הגרירה מערכת הכלים שבתא המטען. 	

יש להסיר את הכיסוי באמצעות לחיצה על בסיס הכיסוי ולאפשר לו להישאר תלוי. 	

יש להבריג את עינית הגרירה לתושבת באמצעות סיבוב היטב נגד כיוון השעון. 	

לאחר גרירה יש לבצע תהליך הפוך לשליפת עינית הגרירה. 	

נתיכים
הקדמה

ניתן באופן כללי להתקין נתיך במספר רכיבים אלקטרוניים. בנוסף ניתן להגן על רכיב 
אלקטרוני באמצעות כמה סוגי נתיכים.

יש להחליף נתיך כאשר הגורם לבעיה נפתר. אם נתיך אשר הוכנס לאחרונה נשרף 
שנית יש לבדוק את המערכת החשמלית על ידי מרכז שירות מורשה בהקדם.

Emergencies

Rear towline anchorage

Fig. 47 On the right side of the rear bumper:
remove the cover.

Fig. 48 On the right side of the rear bumper:
towline anchorage in position.

The housing of the screw towing eye is on the
right side of the rear bumper behind a lid
››› Fig. 47.

Vehicles equipped as standard with a towing
bracket do not have any housing for the

screw towing eye behind the lid. In this case,
the tow hitch needs to be extracted or instal-
led and used for towing ››› page 306, ››› .

Bear in mind the instructions for towing
››› page 55.

Assemble the rear towing eye (cars with-
out a factory-equipped towing bracket)
● Remove the towing eye from the vehicle
tool kit in the luggage compartment
››› page 43.
● Press the bottom side of the lid ››› Fig. 47 to
unclip it.
● Remove the lid and let it hang from the ve-
hicle.
● Screw the towline anchorage into the hous-
ing by turning it as far as it will go anticlock-
wise ››› Fig. 48››› . Use a suitable object
that can completely and securely tighten the
towing eye in its housing.
● After towing, unscrew the towing eye
clockwise with a suitable object.
● Insert the upper flange of the lid into the
opening of the bumper and press the lower
side of the lid until the upper flange is inserted
into the bumper.
● Clean the towing eye if necessary and then
store it in the luggage compartment along
with the other vehicle tools.

CAUTION
● The towing eye must always be com-
pletely and firmly tightened. Otherwise, it
could be released while towing and tow-
starting.
● If the vehicle is factory-equipped with a
towing bracket, it is only allowed to tow
with a tow bar if this has been specially de-
signed to be installed with a tow hitch. If an
unsuitable tow bar is used, both the tow
hitch and the vehicle may be damaged. In-
stead, a tow rope should be used.
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עינית גרירה אחורית

איור: בצידו הימני של הפגוש 
האחורי: הסרת הכיסוי

איור: בצידו הימני של הפגוש האחורי: 
ענינת גרירה ממוקמת כראוי
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Fuses and bulbs

Fuses and bulbs

Fuses

Introduction

In general, a fuse can be assigned to various
electrical components. Likewise, an electrical
component can be protected by several
fuses.

Only replace fuses when the cause of the
problem has been solved. If a newly inserted
fuse blows after a short time, you must have
the electrical system checked by a special-
ised workshop as soon as possible.

WARNING
The high voltages in the electrical system
can give serious electrical shocks, causing
burns and even death!
● Never touch the electrical wiring of the
ignition system.
● Take care not to cause short circuits in
the electrical system.

WARNING
Using unsuitable fuses, repairing fuses or
bridging a current circuit without fuses can
cause a fire and serious injury.
● Never use a fuse with a higher value. Only
replace fuses with a fuse of the same am-

perage (same colour and markings) and
size.
● Never replace a fuse by a metal strip, sta-
ple or similar.

CAUTION
● To prevent damage to the vehicle’s elec-
trical system, before replacing a fuse al-
ways turn off the ignition, the lights and all
electrical elements.
● Protect the fuse boxes when open to pre-
vent the entry of dust or humidity as they
can damage the electrical system.

Note
● One component may have more than one
fuse.
● Several components may run on a single
fuse.
● In the vehicle, there are more fuses than
those indicated in this chapter.

Fuses inside the vehicle

Fig. 49 On the dashboard on the driver's side
(left-hand drive): fuse box cover.

Fig. 50 glove compartment (right hand drive):
fuse box access. »
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נתיכים בתוך הרכב

איור: בלוח המחוונים בצד הנהג: 
כיסוי תיבת נתיכים

פתיחת וסגירת תיבת נתיכים הממוקמת תחת פאנל לוח המחוונים

יש לפתוח את תא האחסון שבצד הנהג. 	

יש לרוקן את תכולת תא האחסון. 	

יש ללחוץ על לשוניות הנעילה )איור( למעלה בכיוון החץ ובו זמנית לפתוח את תא  	
האחסון עד להסרתו המלאה וחשיפת תיבת הנתיכים.

כדי לעגן את תא האחסון יש להכניסו לפתחים בלוח המחוונים וללחוץ עליו עד  	
להישמע קליק ואז לסגור את תא האחסון.

זיהוי סוגי נתיכים

אמפצבע
5חום בהיר

7.5חום

10אדום

15כחול 

20צהוב

25לבן או שקוף

30ירוק

40כתום

נתיכים בתא המנוע

לפתיחת תיבת נתיכים בתא המנוע

יש לפתוח את מכסה המנוע 	

יש ללחוץ על לשוניות הנעילה כדי לשחרר  	
את כיסוי תיבת הנתיכים

יש לשלוף את כיסוי תיבת הנתיכים 	

כדי לסגור את תיבת הנתיכים יש לבצע את  	
הפעולות בסדר הפוך.
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