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Sıfır araçlar için ayıplı mal sorumluluğu ve ŠKODA garanti
Ayıplı mal sorumluluğu
Satıcı olarak ŠKODA bayiniz, sıfır ŠKODA aracınız, ŠKODA orijinal parçaları ve
ŠKODA orijinal aksesuarları konusunda yasal düzenlemeler ve satış sözleşmesi
uyarınca muhatap kişi olacaktır.
Sıfır araç için ŠKODA garantisi
ŠKODA AUTO, ayıplı mal sorumluluğunun yanı sıra koşulları aşağıda açıklanmış
olan sıfır araç ŠKODA garantisi vermektedir (aşağıda „ŠKODA garantisi“ olarak
anılacaktır).
ŠKODA garantisi kapsamında ŠKODA AUTO şirketi aşağıdaki hizmetleri sunacaktır.
▶ ŠKODA garantisinin başlamasından itibaren iki yıl içerisinde aracınızdaki kusurlar nedeniyle oluşan hasarların tamir edilmesi.
▶ ŠKODA garantisinin başlamasından itibaren üç yıl içerisinde aracınızdaki boya
kusurları nedeniyle oluşan hasarların tamir edilmesi.
▶ Aracın garantisinin başlamasından itibaren on iki yıl içerisinde gövdede oluşan
paslanmaların tamir edilmesi. Gövdede oluşan pas: Sadece içten dışa doğru
gövde saclarında oluşan paslar ŠKODA garantisi kapsamına girmektedir.
Garanti başlangıç tarihi ilk alıcıya ŠKODA bayisinde yeni aracı satın alırken aracın teslim edildiği gündür1). ŠKODA bayisi araç tanımlama numarası tarafından
tanımlanan aracınız için bu tarihi uygun şekilde üreticinin sistemlerine eklemelidir.
Araç onarımı, kusurlu parçayı değiştirme veya onarma şeklinde gerçekleşebilir.
Değiştirilen parçalar bundan böyle ŠKODA servis ortağına ait olacaktır.
ŠKODA garantisine dayanılarak başka taleplerde bulunulamaz. Özellikle de yeni
araç talep etme hakkı, rücu hakkı, düzeltme çalışması süresince ikame araç talep etme hakkı ve tazminat hakkı yoktur.

lendirilmelidir. Bir servisin yapılmamış olması veya ŠKODA AUTO şirketinin verilerine göre yapılmamış olması durumunda, hasarın, servisin yapılmamış olmasından veya ŠKODA AUTO verilerine göre yapılmamış olmasından kaynaklanmadığını kanıtlayabildiğiniz takdirde garanti hakkı devam eder.
Lastikler, bujiler, silecekler, fren balataları ve fren diskleri, debriyaj, ampul, senkromeç bileziği, akü vb. gibi doğal aşınmaya tabi olan parçalar ŠKODA garantisi
dışındadır. ŠKODA garantisi, harici üst yapı parçalarında, sonradan takılan donanımlarda veya sonradan sökülen donanımlarda ortaya çıkan kusurları ve bunlardan kaynaklanan kusurları kapsamaz. Aynı madde fabrika çıkışında takılı olmayan ve/veya fabrika tarafından teslim edilmeyen aksesuarlar için de geçerlidir.
Hasar, aşağıdaki durumlardan dolayı meydana geldiğinde de garanti hakkı yoktur.
▶ Aracın izinsiz kullanımı, uygun olmayan işlemler (örn. motor sporu yarışlarında
kullanım veya aşırı yükleme), usule uygun olarak yapılmayan bakım çalışmaları
veya araçta izinsiz olarak yapılan değişiklikler.
▶ Kullanım kılavuzunda ya da fabrika çıkışında verilen diğer talimatlarda belirtilen yönergeler dikkate alınmamış ise.
▶ Dış etmenler veya doğal felaketler (örn. kaza, dolu, sel v.b.).
▶ Araca/araç içine, kullanımı ŠKODA AUTO tarafından onaylanmamış parçalar
takılmış veya bağlanmış ise veya araçta ŠKODA AUTO tarafından izin verilmeyen değişiklikler yapılmışsa (örn. modifikasyon).
▶ Bir hasar tarafınızdan anında yetkili servise bildirilmemişse veya usule uygun
olarak giderilmemişse.
Kusurun bundan kaynaklanmadığını kanıtlamak müşterinin yükümlülüğüdür.
İşbu ŠKODA garantisi ile satın alanın ayıplı mal hususunda araç satıcısına karşı
yasal haklarına ve ürün sorumluluk yasalarından doğan olası haklarına halel gelmez.

ŠKODA garantisi isteğe bağlı her ŠKODA servis ortağında geçerli yapılabilir.

Taşınırlık garantisi
Taşınırlık garantisi, aracınızla yapacağınız seyahatlerde güven hissetmenizi sağlar.

ŠKODA garantisinden yararlanmak için ön koşul, tüm servis çalışmalarının zamanında ve usulüne uygun olarak ŠKODA AUTO şirketi verilerine göre yapılmış
olmasıdır. ŠKODA AUTO şirketine göre servis çalışmalarının usulüne uygun olarak yapıldığı, ŠKODA garantisine dayanılarak ileri sürülecek talepler için belge-

Aracınız beklenmedik bir arıza nedeniyle yolda kalırsa taşınırlık garantisi hizmetleri kapsamında mobilizasyonunuzu sağlamak üzere aşağıdaki hizmetler verilir:
Arızanın gerçekleştiği yerde yol yardımı ve aracın ŠKODA servis ortağına çekil
mesi, telefonla teknik yardım veya yerinde çalıştırma.

1)
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Ülkelere özgü genel bağlayıcı yasal kararların talepleri uyarınca araç devir teslim tarihi yerine ilk ruhsat tarihi girilebilir.
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Aracınız aynı gün onarılamazsa, ŠKODA servis ortağı gerekli olması halinde başka ek hizmetler sunabilir, örneğin ulaşım imkanı (otobüs, tren v.b.), ikame araç
hizmeti v.b.
Aracınız için taşınırlık garantisi yaptırmaya ilişkin koşullar için ŠKODA bayinizden bilgi alın. İlgili bayi aracınızla ilgili taşınırlık garantisinin ayrıntılı iş koşullarını
bildirecektir. Aracınız için taşınırlık garantisi olmaması durumunda bir ŠKODA
servis ortağından bu sözleşmenin sonradan yapılmasına ilişkin gerekli bilgileri
alınız.
İsteğe bağlı ŠKODA garanti süresini uzatma
Sıfır aracınızı satın alırken ŠKODA garanti süresini uzattırdıysanız, tüm garanti
onarımlarının ücretsiz uygulamasına yönelik aracınızdaki iki yıllık ŠKODA garantisi, hangisinin daha önce gerçekleştiğine bağlı olarak tercih ettiğiniz süre kadar
veya belirlenen kat edilen mesafe sınırına kadar uzar.
Tarif edilen boya garantisi ve paslanma garantisi ŠKODA garanti süresinin uzatılması kapsamına girmez.
ŠKODA garanti süresinin uzatması dış ve iç folyoları kapsamaz.
ŠKODA garanti süresinin uzatılmasına ilişkin ayrıntılı koşulları ŠKODA bayisinden öğrenebilirsiniz.
Not
ŠKODA garanti süresini uzatma sadece bazı ülkelerde mümkündür.

Sıfır araçlar için ayıplı mal sorumluluğu ve ŠKODA garanti
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Kaza veri kaydedicisi(Event Data Recorder)
Araç, bir kaza veri kaydedicisi (bundan sonra sadece „EDR“) olarak görev yapan
bir cihazla donatılmıştır. EDR'nin temel amacı emniyet sisteminin etkinleştirildiği bir trafik kazası veya başka bir sıra dışı trafik durumunda (bundan sonra sadece „Kaza“) veri kaydetmektir.
EDR kısa bir sürede (yaklaşık 10 s) örneğin şu bilgileri kaydeder:
▶ araçtaki belirli sistemlerin fonksiyonları,
▶ sürücü ve ön yolcunun emniyet kemeri durumu,
▶ fren

▶ kaza

ve gaz pedalına basılması,
anında aracın hızı.

Kaydedilen veriler, araç sistemlerinin kazanın hemen öncesinde, kaza sırasında
ve kazadan hemen sonra nasıl davrandığını analiz edilmesini desteklemek için
yardım sağlar, böylelikle kazanın meydana geldiği ve maddi hasarın ve olası kişi
yaralanmalarının oluştuğu durumlar daha iyi açıklanabilir.
Ayrıca araçtaki asistan sistemlerinin verileri kaydedilir. İlgili sistemlerin ilgili zamanda açık veya kapalı, kısmen kullanılabilir veya devre dışı olup olmadığının
bilgisinin yanı sıra ayrıca bu araç fonksiyonlarının kaza sırasında aracı kontrol
edip etmediği, aracı hızlandırıp hızlandırmadığı veya frenleyip frenlemediği takip
edilebilir. Araç donanımına uygun olarak bu fonksiyonlara örn. şunlar dahildir:
▶ Otomatik mesafe ayarı (ACC)
▶ Şeritte kalma asistanı (Lane Assist)
▶ Park için direksiyon asistanı (Park Assist)
▶ Park yardım sistemi
▶ Acil fren

fonksiyonu (Front Assist)

EDR verileri bir kaza emniyet sisteminin etkinleştirilmesiyle birlikte meydana
geldiğinde kaydedilir. Normal sürüş koşulları altında bir veri kaydı meydana gelmez ve araç içerisinden veya araç çevresinden ses veya video kaydı gerçekleşmez. Kişisel veriler, örn. ad, cinsiyet, yaş veya kazanın meydana geldiği yer de
EDR içerisinde kaydedilmez. Üçüncü kuruluşlar, örn. ceza takip kurumları belirli
kaynaklarla EDR içeriklerini başka veri kaynaklarına bağlayabilir ve kaza nedeninin incelenmesi sırasında bu sayede kazaya katılanların bazılarını tespit edebilir.
EDR verilerinin okunması için özel erişim yetkisine sahip bir özel donanım, yasa
tarafından araç içerisinde öngörülen bir diyagnoz bağlantısı („On-BoardDiagnostics“) ve açık kontak gereklidir.
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Kaza veri kaydedicisi(Event Data Recorder)

ŠKODA AUTO şirketi araç sahibinin ve araç kullanımı için yetkili olan bir başka
kişinin onayı olmadan kazanın meydana gelmesiyle ilgili verileri EDR içerisinden
okumayacak veya başka şekilde işlemeyecektir. İstisnalar sözleşmelerde belirlenmiştir veya bunlar genel bağlayıcı talimatlara bağlıdır.
ŠKODA AUTO şirketi yasal talimatlar nedeniyle kendi ürünlerinin kalitesini ve
güvenliğini denetlemekle sorumludur, bu nedenle EDR içerisinden veriler sadece ürünün pazarda denetlenmesi, araca ait emniyet sistemlerinin araştırılması
ve geliştirilmesi ve kalitesinin iyileştirilmesi için kullanılabilir. Araştırma ve geliştirme amacıyla ŠKODA AUTO şirketi üçüncü kişilere de veriler sunmakta. Bu
sadece anonim şekilde gerçekleşir, yani somut araçla, araç sahibinle veya diğer
yetkili kullanıcılarla ilgili bir bağlantı olmadan.

Telsiz sistemleri - 2014/53/AB Yönergesiyle ilgili bilgiler
Şek. 1
ŠKODA internet sayfaları

Aracınız çeşitli telsiz sistemlerine sahiptir.
Bu telsiz sistemlerinin üreticileri bu sistemlerin 2014/53/AB Yönergesine uygun
olduğunu beyan eder.
2014/53/AB Yönergesi ve Uygunluk Beyanı hakkındaki bilgilerin görüntülenmesi için şu şekilde hareket edilmelidir.
1. QR kodunu » Şek. 1 okutun veya internet tarayıcısına şu adresi girin.
http://go.skoda.eu/owners-manuals
2. „Choose your manual“ üzerine tıklayın.
3. İstediğiniz modeli seçin - talimatları içeren bir menü açılır.
4. İmalat dönemini ve dili seçin.
5. 2014/53/AB Yönergesi hakkındaki bilgiler dosyasını pdf biçiminde seçin.

Telsiz sistemleri - 2014/53/AB Yönergesiyle ilgili bilgiler

9

Kullanım kılavuzu hakkında
Giriş bilgileri
Genel

Basılı kullanım kılavuzu
Basılı kullanım kılavuzunda araç kullanımına yönelik en önemli bilgiler mevcuttur. Eksiksiz bilgiler kullanım kılavuzunun elektronik sürümünde mevcuttur.

Kullanım kılavuzunun elektronik sürümü

Bu kılavuza uygun hareket edilmesi aracın doğru kullanılmasının ön koşulu olduğundan bu kullanma kılavuzunu dikkatle okumanızı tavsiye ederiz.

Şek. 2
ŠKODA internet sayfaları

Araç kullanılırken her zaman ülkeye özgü genel bağlayıcı düzenlemelere (örn.
çocukların taşınması, hava yastığı devre dışı bırakma, lastik kullanımı, karayolları
vs.) uyulmalıdır.
Araç kullanırken her zaman dikkatli olun! Sürücü olarak trafik emniyetinin tüm
sorumluluğu sizdedir.
Bu kullanım kılavuzu aracın tüm kasa seçenekleri, ilgili tüm model varyantları
ve tüm donanım kademeleri için geçerlidir.

Kullanım kılavuzunun elektronik sürümünde araç kullanımına yönelik eksiksiz
bilgiler mevcuttur.

Kullanım kılavuzunda mümkün olan tüm donanım varyantları yer almaktadır,
fakat özel donanım, model varyantı veya pazara bağlı donanım olarak tarif edilmemiştir. Bu nedenle, kullanım kılavuzunda tarif edilen tüm donanım bileşenleri aracınızda olmayabilir.

Kullanım kılavuzunun elektronik sürümü ŠKODA internet sayfalarında ve ayrıca
mobil MyŠKODA App uygulamasında mevcuttur.

Aracın donanım kapsamının temelini, aracın satış sözleşmesi oluşturur. Donanıma ilişkin sorularınız için bir ŠKODA bayisine danışın.

› QR kodunu » Şek. 2 okutun veya internet tarayıcısına şu adresi girin.

Kullanım kılavuzundaki resimler yalnızca gösterim amaçlıdır. Resimler önemsiz
ayrıntılarda aracınızdan farklı olabilir; bunlar sadece genel bilgi olarak anlaşılmalıdır.
ŠKODA AUTO sürekli olarak tüm araçların geliştirilmesi için çalışmaktadır. Bu
nedenle her zaman teslimat kapsamında şekil, donanım ve teknoloji açısından
değişiklikler olması mümkündür. Kullanım kılavuzunda yer alan bilgiler basım tarihindeki bilgi düzeyini yansıtmaktadır.
Kullanım kılavuzundaki teknik bilgilerden, resimlerden ve tanımlamalardan herhangi bir hukuki talep söz konusu olamaz.
Kullanım kılavuzunda belirtilen internet sayfalarını klasik görünümde açmanızı
öneririz. İnternet sayfaları mobil olarak görüntülendiğinde gereken tüm bilgileri
içermeyebilir.
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Kullanım kılavuzunun elektronik sürümünü görüntüle

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

› „Choose your manual“ üzerine tıklayın.
› İstediğiniz modeli seçin.
› İmalat dönemini ve dili seçin.
› istediğiniz talimatı seçin.

Video talimatları
Şek. 3
Video talimatları

MyŠKODA App uygulaması örn. kullanım kılavuzunun elektronik sürümünü,
araçla bağlantılı durumların çözümüne yönelik hızlı ipuçları veya Simply Clever
çözümlerinin bir açıklamasını içermektedir.
Uygulama aracılığıyla bir ŠKODA partneriyle bağlantıya geçilebilir ve hizmet talep edilebilir veya yol yardım hizmetine hızlıca erişilebilir.
Uygulama ayrıca tercih edilen internet sayfalarının RSS okuyucusu olarak kullanılabilir.
Şu adresin web tarayıcısına girilmesinden sonra, mobil ŠKODA uygulamalarına
yönelik bilgilerle birlikte internet sayfası açılır.

Bazı araç fonksiyonlarının kullanımı video talimatlarıyla gösterilebilir.
Video talimatlı menünün görüntülenmesi
› QR kodunu » Şek. 3 okutun veya internet tarayıcısına şu adresi girin.

http://go.skoda.eu/service-app
MyŠKODA App uygulamasının yüklenmesi
› QR kodu » Şek. 4 okutun.

http://go.skoda.eu/owners-manuals-videos
Not
Video talimatları sadece bazı dillerde mevcuttur.

MyŠKODA App uygulaması

Şek. 4 MyŠKODA App uygulaması Android (Google) veya iOS (Apple)
sistemli cihazlar için kullanılabilir.

Giriş bilgileri
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Açıklamalar
Kullanılan terimler
„Yetkili servis“ - ŠKODA marka araçlar için servis çalışmalarını gerçekleştiren
servis. Yetkili servis bir ŠKODA bayisi olabileceği gibi ŠKODA servis ortağı veya bağımsız bir servis de olabilir.
„ŠKODA Servis ortağı“ - Sözleşme çerçevesinde ŠKODA AUTO şirketi veya
satış ortağı tarafından ŠKODA marka araçların servis çalışmalarını gerçekleştirme ve ŠKODA orijinal parçaları satma yetkisi tanınmış bir servistir.
„ŠKODA bayisi“ - ŠKODA AUTO şirketi veya satış ortağı tarafından ŠKODA
markalı sıfır araç satma ve ŠKODA orijinal parçaları kullanarak servis çalışmalarını gerçekleştirme ve ŠKODA orijinal parçaları satma yetkisi tanınmış bir işletmedir.
Metin bilgileri
„Basma“ - 1 saniye içerisinde kısaca basma (örneğin bir tuşa)
„Tutma“ - 1 saniyeden daha uzun basma (örneğin bir tuşa)
Yön bilgileri
„Sol“, „sağ“, „ön“, „arka“ gibi tüm yön bilgileri aracın sürüş yönü ile ilgilidir.
Sembol açıklaması
→ Bir sonraki işlem adımını belirtir
DİKKAT
Bu sembolün yer aldığı metinler ciddi bir kaza, yaralanma veya hayati tehlikeye dikkat çeker.
ÖNEMLİ
Bu sembolün yer aldığı metinler araç hasar tehlikesine veya bazı sistemlerin olası fonksiyon bozukluklarına dikkat çeker.
Not
Bu sembolün yer aldığı metinler ilave bilgiler içermektedir.
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Hizmetlerin mevcut olup olmaması araç modeline ve ayrıca araçta takılı olan
bilgi/eğlence sistemine bağlıdır. Bazı hizmetler sadece belirli ülkelerde mevcuttur.

Çevrimiçi hizmetler
ŠKODA Connect
Hizmet paketleri„ŠKODA Connect“
„ŠKODA Connect“ çevrimiçi hizmetleri araç ve ayrıca bilgi/eğlence sistemi
fonksiyonlarını „Care Connect“ ve „Infotainment Online“ hizmet paketleriyle
genişletir.
„ŠKODA Connect“ çevrimiçi hizmetleri aracın teslimat kapsamına dahil değildir.
Siparişleri ayrı olarak „ŠKODA Connect Portal“ internet sayfası üzerinden gerçekleşir » Sayfa 13, İnternet sayfası „ŠKODA Connect Portal“. Sözleşme taraflarının bu hizmetlerin sunulmasına yönelik hakları ve sorumlulukları özel bir düzenlemede belirlenir.

Not
Belirtilen hizmetlerin mevcut olup olmaması sözleşmenin geçerlilik süresine
bağlıdır. Bu geçerlilik süresince bu hizmetlerin içerik değişiklikleri meydana gelebilir.

İnternet sayfası „ŠKODA Connect“

„Care Connect“ çevrimiçi hizmetleri
„Care Connect“ hizmetleri şu işlevleri içermektedir.
▶ Acil, bilgi, arıza arama.
▶ ŠKODA servis ortağınla bağlantı kurulması için proaktif servis.
▶ „ŠKODA Connect“ uygulamasıyla ve „ŠKODA Connect Portal“

sıyla araca uzaktan erişim.

Şek. 5 ŠKODA Connect internet sayfasını başlatın
internet sayfa-

„Care Connect“ hizmetlerinin fonksiyonu için araç bir mobil şebekenin erişim
alanında bulunmalıdır.
„Infotainment Online“ çevrimiçi hizmetleri
„Infotainment Online“ hizmetleri bilgi/eğlence sistemi fonksiyonları örn. şu
fonksiyonlarla genişletir.
▶ Hava tahmini.
▶ Yakıt fiyatlarına yönelik

bilgilerle birlikte akaryakıt istasyonu arama.

▶ Çevrimiçi trafik bilgileri.
▶ Çevrimiçi hedef arama.

„ŠKODA Connect“ internet sayfası çevrimiçi hizmetlere ve fonksiyonlarına yönelik bilgiler, „ŠKODA Connect Portal“ internet sayfasına ve ayrıca „ŠKODA
Connect“ uygulamasını içerir.
„ŠKODA Connect“ internet sayfası QR kodunun okunması » Şek. 5 veya şu adresin internet tarayıcısına girilmesiyle açılabilir.
http://go.skoda.eu/skoda-connect

Kullanıcı ve araç kaydı, çevrimiçi hizmetlerin aktivasyonu
İnternet sayfası „ŠKODA Connect Portal“

„Infotainment Online“ fonksiyonları için bilgi/eğlence sistemi internete bağlanmalıdır » Sayfa 164.
Kullanım şartları ve hizmetlerin kullanılabilirliği
„Kişiye özgü verilerin korunmasına yönelik açıklama“ dahil olmak üzere „kullanıcı hesabının kullanılmasına yönelik koşullar“, „ŠKODA Connect Portal“ internet sayfasından bakılabilir» Sayfa 13, İnternet sayfası „ŠKODA Connect
Portal“.

Şek. 6 ŠKODA Connect Portal internet sayfasını başlatın

ŠKODA Connect
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„ŠKODA Connect“ çevrimiçi hizmetlerini kullanabilmek için öncelikle „ŠKODA
Connect Portal“ internet sayfasında kullanıcı ve araç kaydı ve ayrıca çevrimiçi
hizmetlerin aktivasyonu gereklidir.
„ŠKODA Connect Portal“ internet sayfası QR kodunun okunması » Şek. 6 veya
şu adresin internet tarayıcısına girilmesiyle açılabilir.
http://go.skoda.eu/connect-portal

Hizmetlerin kayıt işlemine ve aktivasyona yönelik talimatın elektronik
sürümü
Çevrimiçi hizmetlerin kayıt işlemine ve aktivasyonuna yönelik güncel bilgiler
„ŠKODA Connect“ internet sayfasında çevrimiçi hizmetlerle ilgili talimatın elektronik sürümünden edinilebilir.
Talimatın elektronik sürümü QR kodunun okunması » Şek. 8 veya veya şu adresin internet tarayıcısına girilmesiyle açılabilir.
http://go.skoda.eu/connect-manual

Çevrimiçi hizmetlerin kaydı ve aktivasyonuna yönelik bilgiler

Not
Kayıt, aktivasyon ve ayrıca internet bağlantısı sırasındaki yardım için bir ŠKODA
servis ortağına danışabilirsiniz.

Çevrimiçi hizmetlerinin bilgi/eğlence sisteminde aktivasyon
Şek. 7 Hizmetlerin kayıt işlemine ve aktivasyonuna yönelik talimat videosu

› Kontağı ve ayrıca bilgi/eğlence sistemini açın.
› Bunun için  sensör alanına ve ardından  → !Online settings → Kayıt fonksiyon
alanına dokunun.

› Kullanıcı ve araç kaydı sırasında „ŠKODA Connect Portal“ internet sayfasında
alınan kayıt PIN kodunu girin ve onaylayın.

› Kayıt işlemi tamamlandı. Mesajının gösterilmesini bekleyin (birkaç dakika sürebilir).

› Mesajı onaylayın.
Not
Aktivasyon için GPS sinyali ve ayrıca bir mobil şebeke mevcut olmalıdır.
■ Sadece „Infotainment Online“ hizmetlerine sahip olan araçlarda aktivasyon
için GPS sinyali mevcut ve ayrıca bilgi/eğlence sistemi internete bağlı olmalıdır.
■ Hizmetlerin listesi görüntülenebilir » Sayfa 15, Hizmet yönetimi göstergesi.

■

Şek. 8 Hizmetlerin kayıt işlemine ve aktivasyona yönelik talimatın elektronik sürümü
Hizmetlerin kayıt işlemine ve aktivasyonuna yönelik talimat videosu
Kayıt ve aktivasyon işlemi eğitim videosu doğrultusunda gerçekleşir.
Eğitim videosu QR kodunun okutulmasıyla » Şek. 7 veya şu adresin internet tarayıcısına girilmesiyle açılabilir.
http://go.skoda.eu/connect-video

Araç kullanıcısının silinmesi/değiştirilmesi
Kullanıcının silinmesi

› Kontağı ve ayrıca bilgi/eğlence sistemini açın.
› Bunun için  sensör alanına ve ardından  → !Online settings → Kayıt fonksiyon
alanına dokunun.

› Araç sahibini sil → Sil fonksiyon alanına dokunun ve silme işlemini onaylayın.
Kullanıcının değiştirilmesi
› Kontağı ve ayrıca bilgi/eğlence sistemini açın.
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› Bunun için

 sensör alanına ve ardından  → !Online settings → Kayıt fonksiyon
alanına dokunun.
› Yeni kullanıcı → Araç sahibi değişikliği fonksiyon alanına dokunun.
› Yeni kullanıcının kaydı ve araç kaydı sırasında ŠKODA Connect Portal internet
sayfasında alınan kayıt PIN kodunu girin ve onaylayın.
› Gerekirse kullanıcı değişimini Ana kullanıc. değiştir fonksiyon alanına dokunarak
onaylayın.

Not
Kayıtlı aracın „ŠKODA Connect Portal“ internet sayfasındaki kullanıcı hesabında
silinmesiyle kullanıcı bilgi/eğlence sisteminde silinir.

„Infotainment Online“ hizmetlerinin açılıp/kapatılması
› Bunun için  sensör alanına ve ardından  → !Online settings → Hizmet yönetimi
Infotainment Online fonksiyon alanına dokunun.
Not
Acil çağrı Özel mod fonksiyonunun açılmasından veya „Care Connect“’in kapatılmasından sonra tam işlevsel kalmaya devam eder. Bilgi ve yol yardım fonksiyonları kısıtlıdır.

Çevrimiçi hizmetlerin durum sembolleri
Şek. 9
Çevrimiçi hizmetlerin durum
sembolleri

Çevrimiçi hizmetlerin yönetilmesi
Hizmet yönetimi göstergesi
Hizmet yönetiminde çevrimiçi hizmetlere yönelik bilgileri ve bunlara ait lisansların geçerliliği görüntülenebilir veya hizmetler açılıp kapatılabilir.

› Kontağı ve ayrıca bilgi/eğlence sistemini açın.
› Bunun için  sensör alanına ve ardından  → !Online settings → Hizmet yönetimi
fonksiyon alanına dokunun.

› Hizmetlerin tanımlarını ve durumunu görüntülemek için istenilen hizmeti
seçin.

› Hizmete yönelik ayrıntılı bilgiler için  fonksiyon alanına dokunun.
› Hizmetleri açıp/kapatmak için „onay işaretli“ fonksiyon alanına dokunun.
Bilgi/eğlence sisteminde çevrimiçi hizmetlerin kapatılıp/açılması
Özel mod fonksiyonun açılması/kapatılması
Özel mod fonksiyonunun açılmasıyla, hizmetlerin hazır bulundurulması için gerekli olan araç bilgilerine ve kişiye özel verilere yönelik hizmetler kapatılır.

› Bunun için

 sensör alanına ve ardından  → !Online settings → Hizmet yönetimi
Özel mod fonksiyon alanına dokunun.

„Care Connect“ hizmetlerinin açılması/kapatılması
„Care Connect“ hizmetlerinin kapatılmasıyla, hizmetlerin hazır bulundurulması
için gerekli olan araç bilgilerine ve kişiye özel verilere yönelik hizmetler kapatılır.

› Bunun için

 sensör alanına ve ardından  → !Online settings → Hizmet yönetimi
Care Connect fonksiyon alanına dokunun.

Bilgi/eğlence sisteminin durum satırında » Şek. 9 çevrimiçi hizmetlerin durumuna yönelik bilgiler gösterilir.
„ŠKODA Connect“ çevrimiçi hizmetler mevcut. Aynı zamanda bağlı olan şebeke tipinin sembolü görüntülenebilir.
B „ŠKODA Connect“ çevrimiçi hizmetlere bağlantı kuruluyor.
C Konumlandırma hizmetleri sınırlı veya devre dışı. Çevrimiçi hizmetlere yönelik ayrıntılı bilgiler görüntülenebilir » Sayfa 15, Hizmet yönetimi göstergesi.
D Konumlandırma hizmetleri etkin. Çevrimiçi hizmetlere yönelik ayrıntılı bilgiler görüntülenebilir » Sayfa 15, Hizmet yönetimi göstergesi.
A

Konumlandırma hizmetleri
Bazı çevrimiçi hizmetlerin tam işlevselliği için etkinleştirilmiş konumlandırma
hizmetleri gereklidir.
Konumlandırma hizmetlerine örn. son park pozisyonuna yönelik bilgiler veya bir
hız bilgilendirmesi dahildir.
Aktif konumlandırma hizmetlerinde bilgi/eğlence sistemi ekranının durum satırında şu sembollerden D » Şek. 9 biri gösterilir.

ŠKODA Connect
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„Care Connect“ hizmetler

Acil çağrı

Proaktif servis

Şek. 10 Acil çağrı butonu
Ağır kaza
Hava yastığı veya kemer gerdiricisinin devreye girdiği bir kazada otomatik olarak acil çağrı merkeziyle bir telefon görüşmesi başlatılır. Acil çağrı merkezi kazayeri ve kazanın boyutu, araç içinde bulunan kişi sayısı gibi kazaya yönelik bilgileri ve ayrıca araç tanımlama numarasını (VIN) alır.
Hafif kaza
Bilgi/eğlence sistemi ekranında acil çağrı merkezine veya yol yardıma armanın
yapılmasına yönelik seçenek belirir.
Acil çağrı merkeziyle bir konuşmanın manuel olarak başlatılması

› B » Şek. 10 tuşunu basılı tutun.
› Bilgi/eğlence sistemi ekranında veya gösterge tablosunun ekranında bağlantının kurulmasını onaylayın.

Manuel konuşma başlangıcı örn. doğrudan karışmadığınız bir kazayı bildirmek
için kullanabilirsiniz.
Sistem durumu kontağın açılmasından sonra A » Şek. 10 kontrol lambasının
yanmasıyla gösterilir.
▶ Yeşil - sistem işlevsel.
▶ Kırmızı - bir sistem arızası

mevcut.

Not
Acil çağrı hizmeti uygulama kaydı ve ayrıca hizmetlerin etkinleştirilmemesi durumunda da mevcut.
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Şek. 11 Care Connect hizmetlerinin tuşları veya kontrol lambaları
Proaktif servis aracınızın teknik durumu ve ayrıca gelen servis ziyareti hakkında bir genel bakış sunar. Bilgi veya yol yardım çağrı merkezine bağlantının kurulması da mümkündür.
„Care Connect“ hizmetlerinin tuşları veya kontrol lambaları » Şek. 11
A Sistem durumuna yönelik kontrol lambası.
B Tuşa basıldığında bilgi aramasına çevrimiçi hizmetlerle problemler olduğunda veya ŠKODA markasının ürünlerine ve hizmetlerine yönelik bilgi almak için bağlantı kurulur.
C Tuşa basılarak arıza durumunda yol yardım numarasına bağlantı kurulur.
Sistem durumu kontağın açılmasından sonra A » Şek. 11 kontrol lambasının
yanmasıyla gösterilir.
▶ Yeşil

- sistem işlevsel.
- bir sistem arızası mevcut.

▶ Kırmızı

Not
Belirtilen hizmetlerin mevcut olup olmaması sözleşmenin geçerlilik süresine
bağlıdır. Bu geçerlilik süresince bu hizmetlerin içerik değişiklikleri meydana gelebilir. Güncel bilgiler „ŠKODA Connect“ internet sayfasından edinilebilir » Sayfa 13.

Araca uzaktan erişim

„Infotainment Online“ hizmetler
Ana menü ve hizmetlere genel bakış
Columbus, Amundsen bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir.
Şek. 13
Ana menü

Şek. 12 ŠKODA Connect uygulamaları
Araca uzaktan erişim ile „ŠKODA Connect Portal“ internet sayfası veya mobil
cihazda kurulu olan „ŠKODA Connect“ uygulaması üzerinden bazı araç fonksiyonuna erişim elde edebilirsiniz.
Şu adresin web tarayıcısına girilmesinden sonra, mobil ŠKODA uygulamalarına
yönelik bilgilerle birlikte internet sayfası açılır.
http://go.skoda.eu/service-app
Mobil „ŠKODA Connect“ uygulamasının yüklenmesi
› QR kodu » Şek. 12 okutun.
Araca uzaktan erişim örn. şu hizmetleri kapsar.
▶ Sürüş bilgileri.
▶ Araç durumu.
▶ Son park pozisyonu.
▶ Araç kilitleme ve araç kilitlerini açma.
▶ Bağımsız kaloriferin çevrimiçi kullanımı.
Not
Belirtilen hizmetlerin mevcut olup olmaması sözleşmenin geçerlilik süresine
bağlıdır. Bu geçerlilik süresince bu hizmetlerin içerik değişiklikleri meydana gelebilir. Güncel bilgiler „ŠKODA Connect“ internet sayfasından edinilebilir » Sayfa 13.

Bu hizmet internete bağlı bilgi/eğlence sisteminin fonksiyonlarını geliştirir.
Ana menünün » Şek. 13 gösterilmesi için
 fonksiyon alanına dokunun.














sensör alanına basın ve ardından

„ŠKODA Connect Portal“ internet sayfasındaki kullanıcı profilinde ayarlanmış RSS kanallarından haberler
Akaryakıt fiyatlarına yönelik bilgilerle birlikte akaryakıt istasyonlarının çevrimiçi aranması » Sayfa 178
Boş park yerlerine yönelik bilgilerle birlikte park yerlerinin çevrimiçi aranması » Sayfa 178
Araç konumu, rota hedefi veya seçilen yerin yakınındaki hava tahmini
Çevrimiçi hedef arama » Sayfa 176
„ŠKODA Connect Portal“ internet sayfasındaki kullanıcı profilinde oluşturulmuş hedeflerin içe aktarılması » Sayfa 182
„ŠKODA Connect Portal“ internet sayfalarındaki kullanıcı profilinde oluşturulmuş rotaların içe aktarılması » Sayfa 190
Navigasyon verilerinin çevrimiçi güncellenmesi (Columbus bilgi/eğlence
sistemi için geçerlidir) ve özel hedef kategorilerinin içe aktarılması » Sayfa
173
Çevrimiçi hizmetlerin kullanımı için koşullar
Çevrimiçi hizmetlerin ayarları » Sayfa 132

Mevcut hizmetlerle ilgili ilave bilgiler „ŠKODA Connect“ internet sayfasından
edinilebilir » Sayfa 13.
ŠKODA Connect
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Not
Belirtilen hizmetlerin mevcut olup olmaması sözleşmenin geçerlilik süresine
bağlıdır. Bu geçerlilik süresince bu hizmetlerin içerik değişiklikleri meydana gelebilir. Güncel bilgiler „ŠKODA Connect“ internet sayfasından edinilebilir » Sayfa 13.
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Çevrimiçi hizmetler

Emniyet
Pasif emniyet
Genel bilgiler



Konuya giriş

Kılavuzun bu bölümünde, aracınızdaki pasif güvenlik konusu ile ilgili önemli bilgileri bulabilirsiniz. Burada, örnek olarak emniyet kemerleri, hava yastıkları, çocukların emniyeti vb. hakkında bilmeniz gereken her şeyi bir araya getirdik.
Emniyetle ilgili diğer önemli bilgileri bu kullanım kılavuzunun sonraki bölümlerinde de bulabilirsiniz. Bu nedenle kullanım kılavuzu daima araç içerisinde bulundurulmalıdır.

Her sürüşten önce
Kendi emniyetiniz ve araç içindekilerin emniyeti için, her sürüş öncesi aşağıdaki
noktalara dikkat ediniz.
▶ Far ve sinyal sisteminin fonksiyonelliğini kontrol edin.
▶ Sileceklerin fonksiyonelliğini ve silecek lastiklerinin durumunu kontrol edin.
Silecek suyunun seviyesini kontrol edin.
▶ Tüm camların dışarı doğru iyi bir görüş sağladığından emin olunmalıdır.
▶ Dikiz aynasını arkaya görüş sağlanacak şekilde ayarlayın. Aynalar kapalı olmadığından emin olun.
▶ Lastik hava basıncı kontrol edilmelidir.
▶ Motor yağı, fren hidroliği ve soğutma suyu seviyesini kontrol edin.
▶ Birlikte taşınan yükler iyice sabitlenmelidir.
▶ İzin verilen aks yükünü ve araç için izin verilen toplam ağırlığı aşmayın.
▶ Tüm kapıları ve motor bölmesi ve bagaj bölmesi kapağını kapatın.
▶ Araçta parça ve bileşenlerin görülür şekilde çözülmediğinden emin olun.
▶ Pedalları hiç bir nesnenin engellememesi sağlanmalıdır.
▶ Çocukları uygun bir çocuk koltuğu ile koruyun » Sayfa 29, Çocukların güvenli
şekilde taşınması.
▶ Doğru oturma pozisyonunda oturun. Araç içindekilerin de doğru oturma pozisyonu almaları sağlanmalıdır » Sayfa 19, Doğru ve güvenli oturma pozisyonu.

Sürüş güvenliği
Trafik güvenliği için aşağıdaki uyarıları dikkate alın.
▶ Trafik akışına olan dikkatinizin dağılmasına izin vermeyiniz (örneğin araç içindekiler, telefon görüşmesi vb. nedeniyle).
▶ Sürüş yeteneğiniz (örn. ilaç, alkol, uyuşturucu madde vb. kullanımı nedeniyle)
kısıtlandığında kesinlikle araç kullanmayın.
▶ Trafik kurallarına ve izin verilen sürüş hızına uyunuz.
▶ Sürüş hızınızı, yol durumuna veya trafik ve hava şartlarına daima uydurunuz.
▶ Uzun yolculuklarda (en geç her iki saatte bir olmak üzere) düzenli olarak mola
veriniz.

Doğru ve güvenli oturma pozisyonu



Konuya giriş

Sürüş öncesinde doğru oturma pozisyonuna geçilmeli ve sürüş sırasında bu pozisyon değiştirilmemelidir. Araçtaki diğer yolcuların da doğru oturma pozisyonunu almalarını ve sürüş sırasında bu pozisyonu değiştirmemelerini sağlayınız.
Ön yolcu için aşağıdaki listede yer alan uyarılar dikkate alınmadığında ağır yaralanmalar veya ölüm meydana gelebilir.
▶ Gösterge paneline yaslanmayınız.
▶ Ayakları kumanda panelinin üzerine koymayınız.
Tüm yolcular için aşağıdaki listede yer alan uyarılar dikkate alınmadığında ağır
yaralanmalar veya ölüm meydana gelebilir.
▶ Koltuğun sadece uç kısımlarında oturmayınız.
▶ Yana dönük durumda oturmayın.
▶ Camdan dışarı sarkmayınız.
▶ Uzuvlarınızı camdan dışarı uzatmayınız.
▶ Ayakları koltuk minderinin üzerine koymayınız.

Pasif emniyet
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DİKKAT
Araç içindeki kişilerin mümkün olan en etkin şekilde korunmasını sağlamak
için, ayarlanabilir koltuklar ve koltuk başlıkları mutlaka vücut ölçülerine göre
ayarlanmalıdır ve emniyet kemerleri doğru bir şekilde takılmalıdır.
■ Her yolcu, oturduğu koltuğa ait emniyet kemerini mutlaka takmalıdır. Çocuklar, mutlaka uygun bir emniyet sistemi ile emniyet altına alınmalıdır
» Sayfa 29, Çocukların güvenli şekilde taşınması.
■ Sürüş esnasında koltuk arkalıkları arkaya doğru çok fazla yatırılmamalıdır,
aksi halde emniyet kemerleri ve hava yastığı sistemi doğru çalışmayabilir Yaralanma tehlikesi söz konusu!

Arkalığı ayarlarken, direksiyon simidine üst noktada ellerin hafif açılandırılmış şekilde olmalarına dikkat ediniz.
Direksiyon simidini, direksiyon simidi ile göğüs kemiği arasındaki mesafe en
az 25 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır » Şek. 14 - A .
Koltuk başlığını, koltuk başlığının üst kenarı mümkün olduğunca kafanızın
üst bölümü ile aynı yükseklikte olacak şekilde ayarlayın (entegre koltuk
başlıklı koltuklar için geçerli değildir) » Şek. 14 - C .
Emniyet kemerini doğru takın » Sayfa 22, Emniyet kemerlerini kullanma.



■






DİKKAT
Direksiyona mesafe en az 25 cm ve bacakların kumanda paneline mesafesi
diz hava yastığı bölgesinde en az 6 cm olmalıdır. Eğer asgari mesafeyi muhafaza etmezseniz, hava yastığı sistemi sizi koruyamaz - Ölüm tehlikesi!
■ Sürüş sırasında, direksiyon simidini iki elinizle dış yan taraflarından „saat
9“ ve „saat 3“ konumunda tutunuz » Şek. 14. Direksiyon simidini hiç bir zaman „saat 12“ konumunda veya bir başka tarz ve şekilde tutmayınız (örn. direksiyon simidinin ortasından, direksiyon simidinin iç tarafından vb.). Aksi
takdirde hava yastığı açıldığında kollar, eller ve kafaya ağır yaralar alabilir.
■ Bunlar sürüş sırasında pedal sistemine ulaşabileceği için sürücünün ayağının altında hiçbir eşyanın bulunmamasını sağlayın. Bu durum, debriyaj pedalına basmaya, vites değiştirmeye, fren yapmaya veya gaz vermeye engel olabilir.

■

DİKKAT
Yanlış oturma pozisyonu nedeniyle yolcular hayati yaralanmalara maruz kalabilir.

Sürücünün doğru oturma pozisyonu

Direksiyon simidi konumunu ayarlama

Şek. 14 Sürücünün doğru oturma pozisyonu / Doğru direksiyon tutma
şekli



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 20).

Kendi emniyetiniz için ve bir kaza durumunda yaralanma tehlikesini azaltmak
için, aşağıdaki uyarılar dikkate alınmalıdır.
 Sürücü koltuğu teleskobik yönde, pedallar hafifçe açılandırılmış bacaklarla
tamamen bastırılabilecek şekilde ayarlanmalıdır.
 Sürücü diz hava yastığı olan araçlarda sürücü koltuğunu uzunlamasına yönde, bacakların kumanda paneline mesafesi diz hava yastığı bölgesinde en az
6 cm olacak şekilde ayarlayın » Şek. 14 - B .

20

Emniyet

Şek. 15 Direksiyon konumunu ayarlama



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 20).

Direksiyon simidi konumu dikey ve teleskobik yönde ayarlayabilir.



› Direksiyonun altındaki emniyet kolunu ok yönünde

1 hareket ettirin » Şek.
15.
› Direksiyon simidini istediğiniz pozisyona ayarlayınız. Direksiyon simidi ok yönünde 2 ayarlanabilir.
› Emniyet kolunu dayanana kadar ok yönünde 3 bastırınız.

DİKKAT
Direksiyon simidini asla sürüş sırasında ayarlamamalısınız, sadece araç dururken ayarlayınız!
■ Direksiyon simidi konumunun istemeden değişmemesi için emniyet kolu
ayardan sonra her zaman kilitlenmelidir - Kaza tehlikesi söz konusu!

■

Arka koltuklarda oturanlar için doğru oturma pozisyonu



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 20).

Arka koltuklarda oturan yolcuların güvenliği ve kazada yaralanma riskini azaltmak için, aşağıdaki talimatlar dikkate alınmalıdır.
 Koltuk başlığı, koltuk başlığının üst kenarı mümkün olduğunca kafanın üst
kenarının yüksekliğinde bulunacak şekilde ayarlanmalıdır » Şek. 14 için bkz.
Sayfa 20 - C .
 Emniyet kemerini doğru takın » Sayfa 22, Emniyet kemerlerini kullanma.

Ön yolcunun doğru oturma pozisyonu



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 20).

Yolcu güvenliği ve kaza yaralanma riskini azaltmak için, aşağıdaki talimatlar dikkate alınmalıdır.
 Ön yolcu koltuğunu mümkün olduğu kadar arkaya doğru getirin. Ön yolcu,
hava yastığı açıldığı zaman en yüksek emniyete ulaşabilmesi için, gösterge
panelinden mutlaka 25 cm uzakta bulunmalıdır.
 Koltuk başlığını, koltuk başlığının üst kenarı mümkün olduğunca kafanızın
üst bölümü ile aynı yükseklikte olacak şekilde ayarlayınız » Şek. 14 için bkz.
Sayfa 20 - C (entegre koltuk başlıklı koltuklar için geçerli değildir).
 Emniyet kemerini doğru takın » Sayfa 22, Emniyet kemerlerini kullanma.
DİKKAT
Gösterge paneline olan mesafenin en az 25 cm olmasını sağlayın, aksi halde hava yastığı sistemi sizi koruyamaz, ölüm tehlikesi!
■ Sürüş esnasında ayaklarınızı daima ayak bölümünde tutunuz - ayaklarınızı
asla kumanda paneline, koltuk yüzeylerine koymayınız ve camdan dışarıya
sarkıtmayınız! Bir fren manevrası veya bir kaza durumunda yüksek bir yaralanma riskine maruz kalırsınız. Hava yastığının açılması durumunda, yanlış
oturma pozisyonu nedeniyle ölümcül yaralanmalar meydana gelebilir!

■

Pasif emniyet
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Emniyet kemerleri
Emniyet kemerlerini kullanma



Konuya giriş

Doğru takılmış emniyet kemerleri bir kaza durumunda iyi bir koruma sağlamaktadır. Emniyet kemerleri yaralanma riskini azaltır ve ağır bir kazada hayatta kalma şansını arttırır.
Emniyet kemerleri, hareket enerjisini büyük ölçüde azaltır. Bunun ötesinde, ağır
yaralanmalara neden olan kontrolsüz hareketleri önlerler.
Çocukların taşınması sırasında aşağıdaki uyarılara dikkat edilmelidir » Sayfa
29, Çocukların güvenli şekilde taşınması.
DİKKAT
Her sürüş öncesinde emniyet kemerini takın! Bu diğer yolcular için de geçerlidir - yaralanma tehlikesi söz konusu!
■ Emniyet kemerinin azami koruma etkisine sadece doğru oturma pozisyonunda ulaşılır » Sayfa 19, Doğru ve güvenli oturma pozisyonu.
■ Ön koltukların arkalıkları, geriye doğru çok fazla yatırılmamalıdır, aksi halde emniyet kemerleri etkisini kaybedebilir.

■

DİKKAT
Emniyet kemerlerinin kullanımı ile ilgili bilgiler
■ Kemer bandı sıkışmış veya burulmuş olmamalı veya keskin kenarlara sürtmemelidir.
■ Emniyet kemerinin kapı kapatılırken sıkıştırılmamasına dikkat edilmelidir.
DİKKAT
Emniyet kemerlerinin doğru kullanımı ile ilgili bilgiler
■ Emniyet kemerinin yüksekliği, kemerin omuzdaki kısmı takriben omuz ortasından - hiçbir zaman boyun üzerinden değil - geçecek şekilde ayarlanmalıdır.
■ Bir emniyet kemeri hiçbir zaman iki kişiye (çocuklar da dahil) takılmamalıdır.
■ Kilidin dili sadece ilgili koltuk yerine ait olan kilit yuvasına takılmalıdır. Emniyet kemerinin yanlış takılması, onun koruma etkisini olumsuz yönde etkiler
ve kaza riski artar.
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DİKKAT (Devam)
Çok sayıda kıyafet ve gevşek giysi (örn. ceket üzerine palto) mükemmel
oturmayı ve emniyet kemerinin fonksiyonunu olumsuz etkiler.
■ Kemerde bir kıskaç veya benzeri cisimler sabitlemeyin - kemer sarma otomatiğinin fonksiyonu kısıtlanabilir.
■ Arka koltuklardaki emniyet kemerleri, sadece arka koltuk arkalığı doğru
bir şekilde kilitlendiğinde görevini güvenilir şekilde yerine getirebilir » Sayfa
84.
■

DİKKAT
Emniyet kemerlerinin bakımı ile ilgili bilgiler
■ Kemer bandı mutlaka temiz tutulmalıdır. Kirli kemer bandı kemer sarma
otomatiğinin fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir » Sayfa 259.
■ Emniyet kemerleri sökülemezler veya herhangi bir şekilde değiştirilemezler. Emniyet kemerlerini kendiniz tamir etmeye kalkışmayınız.
■ Emniyet kemerlerinin durumu düzenli bir şekilde kontrol edilmelidir. Emniyet kemeri sisteminin bir kısmında hasar olduğu (örn. kemer bandı, kemer
bandı bağlantıları, kemer sarma otomatiği, kilit parçası vb.) tespit edilirse ilgili emniyet kemeri bir yetkili servis tarafından derhal değiştirilmelidir.
■ Bir kaza sırasında kullanılmış emniyet kemerleri yetkili servis tarafından
değiştirilmelidir. Emniyet kemerlerinin yerine sıkı oturup oturmadığını da
kontrol edin.

Doğru kemer bandı yerleşimi

Şek. 16 Sırt ve kalça kemerinin kemer bandı yerleşimi/hamile kadınlardaki kemer bandı yerleşimi



DİKKAT
Emniyet kemerlerinin kemer bandı yerleşiminin daima doğru olmasına dikkat edilmelidir. Yanlış takılan emniyet kemerleri hafif kazalarda bile yaralanmalara yol açabilirler.
■ Çok gevşek takılan bir emniyet kemeri, bir kaza durumunda vücudunuz
hareket enerjisinden dolayı öne doğru hareket edeceği ve böylece emniyet
kemeri tarafından ani olarak durdurulacağı için, yaralanmalara yol açabilir.
■ Kemer bandı, sert veya kırılabilen nesneler (örn. kalemler, gözlük, tükenmez kalem, anahtarlık vs.) üzerinden geçirilmemelidir. Bu nesneler yaralanmalara sebep olabilir.

■

Şek. 17 Ön koltuklar için kemer yükseklik ayarı



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 22).

Emniyet kemerlerinin takılması ve çıkarılması

Emniyet kemerlerinin azami koruma etkisi için kemer bandının yerleşimi büyük
önem taşır.
Emniyet kemerin omuzdaki kısmı yaklaşık omuz ortasından (asla boyun üzerinden değil) geçmelidir ve üst gövdeye iyice oturmalıdır » Şek. 16 - .
Emniyet kemerin kalçadaki kısmı leğen kemiğinin önüne takılmalı (karnın üzerinden geçemez) ve daima sıkı durmalıdır » Şek. 16 - .
Hamile kadınlarda alt karın bölgesine herhangi bir basınç gelmemesi için, emniyet kemerinin kalçadan geçen kısmı mümkün olduğunca leğen kemiğinin aşağısından geçmelidir » Şek. 16 - .
Ön koltuklar için kemer yükseklik ayarı
› Saptırma halkasını yukarı doğru ok yönünde kaydırın » Şek. 17 - .
› veya: Emniyeti okların yönünde 1 birbirine bastırın ve saptırma halkasını
aşağıya doğru ok yönünde 2 kaydırın » Şek. 17 - .
› Ayar işleminden sonra, geri çevirme klipsinin sağlam bir şekilde oturup oturmadığını ve kemerin güvenle sıkışıp sıkışmadığını kontrol etmek için, kemeri
sarsarak çekin » Sayfa 24, Kemer sarma otomatikleri.

Şek. 18 Emniyet kemerinin takılması/çıkarılması



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 22).

Takmadan önce
› Başlığı doğru ayarlayın (entegre başlığı olan koltuklar için geçerli değildir).
› Koltuğu ayarlayın (ön koltuklar için geçerlidir).
› Kemer yüksekliğini ayarlayın (ön koltuklar için geçerlidir).
Takmak
› Kemer bandını yavaşça göğüs ve kalça üzerinden çekin.
› Kilit dilini koltuğa ait olan kemer kilidinin » Şek. 18 -  içine tam olarak oturduğu duyuluncaya kadar sokunuz.
› Kilit dilinin kilide olarak oturup oturmadığından emin olmak için, kemeri çekerek test edin.

Emniyet kemerleri
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Çıkartma
› Kilit dilini tutun ve kemer kilidindeki kırmızı tuşa basın » Şek. 18 - , kilit dili
dışarı fırlar.
› Emniyet kemerinin dönmemesi ve kemer bandının tamamen sarılması için kemeri elinizle geriye itin.
DİKKAT
Kilit dili için takıldığı yuva tıkalı olmamalıdır; aksi halde kilit dili oturmayabilir.

Kemer sarma otomatikleri ve kemer gerdiricileri
Kemer sarma otomatikleri
Her emniyet kemeri bir sarma otomatiği ile donatılmıştır.
Emniyet kemeri yavaş çekilirse kemerin tam hareket serbestliği elde edilir. Emniyet kemeri aniden çekilirse kemer sarma otomatiği tarafından kilitlenir. Emniyet kemerleri, tam frenlemede, hızlanırken, dağlık arazi sürüşlerinde ve virajlarda da bloke eder.
DİKKAT
Emniyet kemeri aniden çekildiğinde kilitlenmiyorsa, kemer sarma otomatiğini derhal bir yetkili serviste kontrol ettirin.

Emniyet kemeri gerdiricisi
Emniyet kemerini bağlamış sürücü ve yolcunun emniyeti öndeki üç noktalı
emniyet kemerlerindeki toplama otomatiği sayesinde arttırılmıştır.
Emniyet kemerleri belirli bir şiddetteki çarpışmada kemer gerdiricileri tarafından, istenmeyen vücut hareketleri önlenecek şekilde gerdirilir.
Takla atıldığında, hafif çarpışmalarda ve ayrıca ciddi kuvvetlerin etkili olmadığı
kazalarda kemer gerdiricileri devreye girmez.
DİKKAT
Kemer gerdirici sistemindeki her çalışma veya başka onarım çalışmalarından dolayı sistem parçalarının takılması ve sökülmesi sadece bir yetkili servis tarafından yapılmalıdır.
■ Kemer gerdiricileri tetiklenmiş ise, mutlaka tüm sistem değiştirilmelidir.
■
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Not
Emniyet kemeri gerdiricileri, emniyet kemerlerinin takılmaması durumunda da
devreye girebilir.
■ Kemer gerdiricisinin tetiklenmesinde duman açığa çıkar. Bu durum aracın
yandığı anlamına gelmez.

■

Hava yastığı sistemi
Hava yastığı sisteminin anlatılması



Konuya giriş

Hava yastığı sistemi emniyet kemerlerine ek olarak şiddetli önden ve yandan
çarpışmalarda ek bir koruma sağlar.
Hava yastığının mümkün olan en iyi koruma etkisine sadece emniyet kemeri
takılı olduğunda ulaşılabilir, hava yastığı emniyet kemerinin yerine geçmemektedir.
Hava yastığı sisteminin durumu gösterge panelindeki  kontrol lambasıyla
gösterilir » Sayfa 43.

Sistem tanımı

Tam olarak şişen hava yastığının içine dalan sürücünün öne doğru hareketi sönümlenir ve şu vücut bölümleri için yaralanma riski azalır.
▶ Ön hava yastıkları - Kafa ve üst gövde. Hava yastıkları  yazısı ile direksiyon simidinde ayrıca sürücünün tarafında gösterge panelinde belirtilir.
▶ Sürücü diz hava yastığı - Bacaklar. Hava yastığı sürücü tarafındaki kumanda
paneli üzerinde bulunan  yazı ile işaretlenmiştir.
▶ Yan hava yastıkları - kapıya dönük tüm üst gövde (göğüs, karın, kalça). Yan
hava yastıkları ön koltuk arkalıklarında  yazısı ile işaretlenmiştir. Arka yan
hava yastıkları giriş bölümü ve arka koltuk arasında  bulunan yazı ile işaretlenmiştir.
▶ Kafa hava yastıkları - Kafa ve boyun. Hava yastıkları B direği kaplamasındaki
 yazı ile işaretlenmiştir.
Hava yastığı sistemi (araç donanımına göre) aşağıdaki parçalardan oluşur.
▶ Tekli hava yastıkları.
▶ Gösterge panelindeki  kontrol lambası » Sayfa 43.
▶ Ön yolcu ön hava yastığı için anahtar şalteri » Sayfa 28.
▶ Kumanda panelinin orta kısmında ön yolcu ön hava yastığı için kontrol lambası
» Sayfa 28.

Hava yastığı tetiklenmesi

Şek. 19 Hava yastıklarının takıldıkları yer
Hava yastıklarının takıldıkları yer » Şek. 19
A Ön hava yastıkları
B Sürücü diz hava yastığı
C Ön yan hava yastıkları
D Arka yan hava yastıkları
E Kafa hava yastıkları

Şek. 20 Gaz doldurulmuş hava yastıkları
Hava yastığı sistemi, sadece kontak açıldıktan sonra çalışmaya hazır durumdadır.
Serbest kaldığında hava yastığının içine gaz dolar ve açılır. Hava yastıkları saliseler mertebesinde şişirilir.
Hava yastığı sistemi
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Hava yastığı şişerken duman açığa çıkar. Bu durum aracın yandığı anlamına gelmez.
Açılma şartları
Hava yastığı sisteminin her durum için uygun açılma şartları toplu halde tespit
edilemez. Burada önemli olan araç içinde etrafa çarpan cisimlerin sertlikleri,
çarpma açısı, sürüş hızı vs.

Emniyet uyarıları
Şek. 21
Direksiyon simidine ve gösterge
paneline olan emniyetli mesafe

Hava yastığı sisteminin açılması için çarpışma sırasında ortaya çıkan yavaşlamanın akışı belirleyici unsurdur. Ölçülen araç yavaşlaması kontrol ünitesinde öngörülmüş olan referans değerlerin altında kalırsa, araç kazanın sonucunda çok deforme olsa bile, hava yastıkları açılmaz.
Şiddeti yüksek olan önden çarpışmalarda hava yastıkları açılır.
▶ Sürücü ön hava yastığı.
▶ Ön yolcu ön hava yastığı.
▶ Sürücü diz hava yastığı.
Şiddeti yüksek olan yandan çarpışmalarda kaza tarafındaki şu hava
yastıkları açılır.
▶ Ön yan hava yastığı.
▶ Arka yan hava yastığı.
▶ Kafa hava yastığı.
Hava yastığının açılması durumunda aşağıdaki olaylar gerçekleşir.
▶ Flaşör sistemi devreye girer.
▶ Tüm kapıların kilitleri açılır.
▶ Motora giden yakıt beslemesi kesilir.
▶ İç aydınlatma yanar (otomatik iç aydınlatma kullanımı açık ise - şalter ).
Hava yastığı ne zaman açılmaz?
Hafif önden ve yandan çarpışmalarda, arkadan çarpışmalarda, aracın devrilmesi
veya takla atması durumunda hava yastıkları açılmaz.
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Emniyet

DİKKAT
Genel bilgiler
■ Emniyet kemerlerinin ve hava yastığı sisteminin tekniğe uygun koruma
etkisine sadece doğru oturma pozisyonunda ulaşılabilir » Sayfa 19.
■ Hava yastığı, açılırken doğru olmayan oturma pozisyonunda ağır ya da
ölümcül yaralanmalara sebebiyet verebilecek büyük kuvvetler meydana getirir. Bu durum özellikle, uygun çocuk koltuğu olmadan taşınan çocuklar için
geçerlidir » Sayfa 30.
■ Eğer bir arıza varsa, hava yastığı sistemini hemen bir yetkili servise kontrol
ettiriniz. Aksi halde bir kaza durumunda hava yastıklarının açılmama tehlikesi
meydana gelir.
■ Hava yastığı tetiklenmiş ise, hava yastığı sistemi mutlaka değiştirilmelidir.
■ Ön hava yastıkları ve diz hava yastığı bölgesindeki direksiyonun ve kumanda panelinin yüzeyi olabildiğince kuru veya su ile nemlendirilmiş bir bez ile
temizlenmelidir.
DİKKAT
Ön hava yastıkları uyarılar
■ Sürücü ve ön yolcu için, direksiyon simidinden veya kumanda panelinden
en az 25 cm'lik bir uzaklığı muhafaza etmek önemlidir » Şek. 21 - A . Eğer bu
mesafeyi muhafaza etmezseniz, hava yastığı sistemi sizi koruyamaz - Ölüm
tehlikesi! Ön koltuklar ve koltuk başlıkları daima vücut ölçülerine uygun ve
doğru olarak ayarlanmalıdır.



DİKKAT (Devam)
Çocuğun sırtının sürüş yönünde olduğu bir çocuk koltuğunun ön yolcu
koltuğunda kullanılması halinde, ön yolcu ön hava yastığı mutlaka devreden
çıkarılmalıdır » Sayfa 27, Hava yastıklarının devre dışı bırakılması. Eğer böyle yapılmaz ise, ön yolcu ön hava yastığının açılması ile çocuk ağır
yaralanabilir veya ölebilir.
■ Ön hava yastıklarının açılma bölgesinde ön koltuklarda oturanların önünde
başka kişi, hayvan ya da diğer cisimler bulunmamalıdır.
■ Direksiyon simidine ve ön yolcu tarafında bulunan kumanda panelinin üzerine ne bir etiket yapıştırılmalı, ne kılıf geçirilmeli ne de bir başka çalışma yapılmalıdır. Hava yastıklarının takıldıkları yerlerin ve hava yastıklarının açılma
bölgelerinin yakınlarına hiçbir parça (örn. bardak tutucu, telefon tutucuları
vb.) monte edilmemelidir.
■ Ön yolcu tarafında gösterge panelinin yüzeyine asla hiçbir cisim konulmamalıdır.

DİKKAT (Devam)
Hava yastığı sistemi, ön kapılara yerleştirilmiş olan basınç sensörleri ile çalışır. Bu nedenle hem kapılarda hem de kapı kaplamalarında herhangi bir
uyarlama (örneğin ek hoparlörlerin monte edilmesi) yapılmamalıdır. Diğer
bilgiler » Sayfa 256.
■ Koltuk arkalıklarına çok büyük kuvvetler, çarpmalar, karşı direnç vs. etki
etmemelidir - yan hava yastıklarının hasarlanma riski vardır. Böyle bir durumda yan hava yastıkları tetiklenmeyebilir!
■ Sürücü ve ön yolcu koltuklarına asla ŠKODA AUTO tarafından açıkça izin
verilmeyen koltuk kılıfları geçirmeyin. Hava yastığı koltuk arkalığından dışarı
çıktığı için, izin verilmeyen koltuk kılıfları kullanıldığında yan hava yastıklarının koruma fonksiyonu önemli derecede engellenebilir.
■ Orijinal koltuk kılıflarındaki ya da yan hava yastıklarının takılı oldukları alanların dikişlerindeki hasarlar derhal yetkili bir servis tarafından tamir edilmelidir.

DİKKAT
Diz hava yastığına yönelik uyarılar
■ Sürücü koltuğunu uzunlamasına yönde, bacakların kumanda paneline mesafesi diz hava yastığı bölgesinde en az 6 cm olacak şekilde ayarlayın » Şek.
21 - B . Boy nedeniyle bu koşulu yerine getirmek mümkün değilse, bir yetkili servise başvurulmalıdır.
■ Direksiyon kolonunun altındaki kumanda panelinin alt bölümündeki hava
yastığı modülünün üzerine ne bir etiket yapıştırılmalı ne bir kılıf geçirilmeli
veya bir başka çalışma yapılmalıdır. Hava yastığı modülünün kaplamasına veya çok yakınına hiçbir şey monte edilmemelidir.
■ Kontak anahtarına havaleli ve ağır şeyler (anahtarlık vs.) takılmamalıdır.
Bunlar diz hava yastığının açılması durumunda dışarı savrulabilir ve yaralanmaya sebep olabilir.

DİKKAT
Hava yastığı sisteminin kullanımı için bilgiler
■ Hava yastığı sistemindeki bütün çalışmalar ve diğer onarım çalışmalarından (örn. koltuğun sökülmesi) dolayı sistem parçalarının takılması ve sökülmesi sadece bir yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Diğer bilgiler » Sayfa
256.
■ Hava yastığı sisteminin parçalarında, ön tamponda ya da kaportada asla
değişiklik yapılmamalıdır.
■ Hava yastığı sisteminin münferit parçalarını kurcalamayınız, zira hava yastıkları açılabilir.

■

DİKKAT
Yan ve kafa hava yastıkları için uyarılar
■ Yan ve kafa hava yastıklarının açılma alanında cisimler (örn. camlara çevrilmiş güneş siperleri) bulunmamalıdır, kapılarda aksesuar (örn. bardak tutucusu vb.) takılı olmamalı - Yaralanma tehlikesi söz konusu!
■ Araçtaki elbise askılarına sadece hafif kıyafetler asılmalı, kıyafet parçalarının ceplerinde ağır ya da keskin kenarlı cisimler bırakılmamalıdır. Kıyafetleri
asmak için elbise askısı kullanmayın.

■

Hava yastıklarının devre dışı bırakılması
Hava yastıklarının devre dışı bırakılması
Ön yolcu ön hava yastığı anahtar şalteri ile devre dışı bırakılabilir » Şek. 22 için
bkz. Sayfa 28 - .
Gerekirse diğer hava yastıklarının bir ŠKODA servis ortağı tarafından kapatılmasını tavsiye etmekteyiz.
Hava yastığını devre dışı bırakma kontrol lambasıyla  gösterilir » Sayfa 43.

Hava yastığı sistemi
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Hava yastığının devre dışı bırakılması örn. aşağıdaki durumlar için
öngörülmektedir.
▶ Ön yolcu koltuğunda, çocuğun sırtı sürüş yönüne dönük olduğu bir çocuk koltuğu sabitlenmiştir » Sayfa 29.
▶ Direksiyon simidi ortası ile göğüs kemiği arasında olması gereken en az
25 cm'lik mesafenin doğru sürücü koltuğu ayarına rağmen muhafaza edilemeyebilir.
▶ Araçta bedensel engelli sürücüler için ek kumanda elemanları takılıdır.
▶ Araçta özel koltuklar (örn. yan hava yastıkları olmayan ortopedik koltuklar) takılıdır.
DİKKAT
Araç satın alınırken bir hava yastığı devre dışı bırakılmışsa, satın alan kişi bu
durum hakkında bilgilendirilmelidir!

Ön yolcu tarafındaki ön hava yastığını kapatma

› Anahtarı, anahtar şalterindeki yarığa dikkatlice sonuna kadar itin.
› Anahtar şalterinin yarığını anahtar ile dikkatlice  pozisyonuna çevirin.
› Anahtarı, anahtar şalterindeki yarıktan dışarı çekin » .
› Ön yolcu tarafındaki eşya gözünü kapatın.
› Kontak açıldıktan sonra kontrol lambasının   yanıp yanmadığını kontrol
edin.

Açılması
› Kontağı kapatınız.
› Ön yolcu tarafındaki eşya gözü açılmalıdır.
› Uzaktan kumanda anahtarında anahtar dilini tamamen açın » .
› Anahtarı, anahtar şalterindeki yarığa dikkatlice sonuna kadar itin.
› Anahtar şalterinin yarığını anahtar ile dikkatlice  pozisyonuna çevirin.
› Anahtarı, anahtar şalterindeki yarıktan dışarı çekin » .
› Ön yolcu tarafındaki eşya gözünü kapatın.
› Kontak açıldıktan sonra kontrol lambasının   yanıp yanmadığını kontrol
edin.
DİKKAT
Anahtarı sürüş sırasında anahtar şalterinde takılı bırakmayın. Sarsıntılar nedeniyle anahtar yarıkta dönebilir ve hava yastığı devreye girebilir! Hava yastığı bu durumda bir kazada beklenmedik anda tetiklenebilir - bu yaralanmaya veya ölüme neden olabilir!
■ Hava yastığının devrede olup olmadığı konusu ile ilgili sorumluluk sürücüye aittir.
■ Hava yastığını sadece kontak kapalı durumda iken devre dışı bırakın! Aksi
takdirde, hava yastığı devre dışı bırakma sisteminde bir hata meydana gelebilir.
■ Kontrol lambaları     yanıp sönüyorsa, ön yolcu ön hava yastığı kaza durumunda açılmaz! Hava yastığı sistemini derhal bir yetkili servise kontrol ettiriniz.
■

Şek. 22 Ön yolcu ön hava yastığı için anahtar şalteri / Ön yolcu ön hava
yastığı için kontrol lambası
Anahtar şalter konumları » Şek. 22 - 
 Ön yolcu hava yastığı devre dışı - Kontak açıldıktan sonra   kontrol
lambası yanar» Şek. 22 - 
 Ön yolcu hava yastığı devrede - Kontak açıldıktan sonra kontrol lambası 65
saniyeliğine yanar  
Devre dışı bırakma
› Kontağı kapatınız.
› Ön yolcu tarafındaki eşya gözü açılmalıdır.
› Uzaktan kumanda anahtarında anahtar dilini tamamen açın »
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.

ÖNEMLİ
Yeterince dışa katlanmamış bir anahtar dili, anahtar şalterine zarar verebilir!

Çocukların güvenli şekilde taşınması
Çocuk koltuğu



Konuya giriş

Bir kaza durumunda yaralanma riskini azaltmak için çocukların taşınmasına sadece çocuk koltuklarında izin verilir!
Çocuk koltuğunun takılması ve kullanılması için bu kulanım kılavuzunun ve çocuk koltuğu üreticisi kılavuzunun uyarıları dikkate alınmalıdır.
Güvenlik nedenlerinden dolayı çocukların daima arka koltukta taşınmasını öneririz. Çocukları ön yolcu koltuğunda sadece özel durumlarda taşıyın.
Avrupa Ekonomi Komisyonu'nun ECE-R 44 standardına uygun çocuk koltukları
kullanılmalıdır.
ECE-R 44 standardına uygun çocuk koltuklarında hiç yok edilemeyen bir test
işareti vardır: Daire içinde büyük E, onun altında test numarası.
DİKKAT
Çocuklar hiç bir suretle - bebekler dahi! - kucağa alınmamalıdır.
Araçtan inildiğinde çocukları gözetimsiz olarak araç içinde bırakmayın. Bu
çocuklar acil durumlarda muhtemelen araçtan kendileri çıkamaz veya başlarının çaresine bakamaz. Çok yüksek veya çok düşük sıcaklıklarda hayati tehlike söz konusudur!
■ Araç tüm sürüş süresi boyunca araçta emniyete alınmalıdır! Aksi takdirde
bir kaza durumunda çocuk araç içinde savrulur ve böylece kendisini ve diğer
yolcuları ölümcül yaralayabilir.
■ Eğer çocuklar sürüş sırasında öne doğru eğilirlerse veya yanlış oturma pozisyonu alırlarsa, bir kaza durumunda yüksek bir yaralanma riskine maruz kalırlar. Bu özellikle ön yolcu koltuğunda taşınan çocuklar için geçerlidir - hava
yastığı sistemi açıldığında, çocuklar ağır yaralanabilir veya ölebilir!
■ Kemer bandının doğru çalışması için çocuk koltuğu üreticisinin verdiği bilgilere mutlaka dikkat edilmelidir. Yanlış takılan emniyet kemerleri hafif kazalarda bile yaralanmalara yol açabilirler.
■ Emniyet kemerleri doğru çalışma bakımından mutlaka kontrol edilmelidir.
Bunun dışında, kemer bandının keskin kenarlı kılıflar tarafından hasar görmemesine dikkat edilmelidir.

DİKKAT (Devam)
Çocuk koltuğu bir arka koltuğa takılırken ilgili ön koltuk, ön koltuk ve çocuk koltuğu veya çocuk koltuğunda taşınan çocuk arasında temas olmayacak şekilde ayarlanmalıdır.
■ İleri bakan bir çocuk koltuğunu monte etmeden önce, ilgili koltuk başlığı
yüksekliğini mümkün olduğunca yükseğe ayarlayınız.
■ Koltuk başlığı en yüksek konumda bile çocuk koltuğunun montajını engelliyorsa, koltuk başlığı sökülmelidir » Sayfa 86. Çocuk koltuğu söküldükten
sonra koltuk başlığını tekrar takınız.
■

Not
Çocuk koltuklarını seçerken ŠKODA 'nın orijinal aksesuar programını kullanmanızı tavsiye ederiz. Bu çocuk koltukları, ŠKODA araçlarında kullanılmak üzere
geliştirilmiş ve test edilmiştir. Bunlar ECE-R 44 normuna uygundur.

Çocuk koltuğunun ön yolcu koltuğunda kullanılması (Varyasyon 1)
Tayvan için geçerli değildir

■
■

Şek. 23 Uyarı bilgileri ile etiketler



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 29).

Önünde devre dışı bırakılmamış bir hava yastığı bulunan bir koltuk üzerinde
asla geriye doğru bakan bir çocuk emniyet sistemi kullanmayın. Çocuk ağır
veya ölümcül şekilde yaralanabilir.

Çocukların güvenli şekilde taşınması
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Aşağıdaki yerlerde bulunan etiketler buna işaret eder.
▶ Ön yolcu güneş siperliğinde » Şek. 23 - .
▶ Ön yolcu tarafındaki B direğinde » Şek. 23 - .
Çocuğun ön koltukta taşındığı bir çocuk koltuğu kullanılırken aşağıdaki bilgiler
dikkate alınmalıdır.
▶ İçinde çocuğun sırtı sürüş yönüne dönük oturduğu bir çocuk koltuğunun kullanılması halinde, ön yolcu ön hava yastığı mutlaka devreden çıkarılmalıdır
» .
▶ Mümkünse ön yolcu koltuk arkalığını, ön yolcu koltuk arkalığı ve çocuk koltuğu arkalığı arasında sabit bir temas oluşacak şekilde dik konuma alınız.
▶ Mümkünse ön yolcu koltuğunu, ön yolcu koltuğu ve arkasında bulunan çocuk
koltuğu ile arasında temas olmayacak şekilde arkaya doğru kaydırınız.
▶ Yüksekliği ayarlanabilen ön yolcu koltuğu mümkün olduğunca yukarı doğru
ayarlanmalıdır.
▶ Ön yolcu emniyet kemeri mümkün olduğunca yukarı doğru ayarlanmalıdır.
▶ 2 ve 3 grubuna ait çocuk koltuklarında, çocuk koltuğu koltuk başlığındaki döner kaplamanın, ön yolcu tarafındaki B direğinin döner kaplaması önünde veya aynı yükseklikte olmasına dikkat edilmelidir. Ön yolcu emniyet kemerinin
yüksekliğini kemer saptırma halkasında „bükülü“ olmayacak şekilde ayarlayın.
Kaza anında emniyet kemeri çocuğun boyun bölgesine zarar verebilir!

Çocuk koltuğunun ön yolcu koltuğunda kullanılması (Varyasyon 2)
Tayvan için geçerlidir
Şek. 24
Uyarı bilgileri ile etiketler



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 29).

Ön yolcu koltuğu üzerinde bebek, küçük çocuk ve çocuk taşımayınız.
Ön yolcu güneş siperliğinde bulunan etiket de buna işaret etmektedir » Şek. 24.

Çocuk güvenliği ve yan hava yastığı
Şek. 25
Yanlış koltuk pozisyonunda yanlış emniyete alınmış bir çocuk yan hava yastığından dolayı tehlikede / Çocuk koltuğu ile doğru
emniyete alınmış bir çocuk

DİKKAT
Ön yolcu ön hava yastığı devrede iken asla ön yolcu koltuğunda çocuğun
sırtının sürüş yönünde olduğu bir çocuk koltuğu kullanmayınız. Bu çocuk
koltuğu ön yolcu ön hava yastığının açılma bölgesindedir. Hava yastığı açıldığı zaman, çocuk ağır veya hayati tehlikesi olacak şekilde yaralanabilir.
■ Çocuğun sırtının sürüş yönüne dönük oturduğu çocuk koltuğu ön yolcu
koltuğunda artık kullanılmayacaksa, ön yolcu tarafındaki ön hava yastığı tekrar devreye sokulmalıdır.

■



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 29).

Çocuk hiç bir zaman yan hava yastığının açılma bölgesinde bulunmamalıdır
» Şek. 25 - .
Çocuk ve yan hava yastığının çıkış bölgesi arasında yan hava yastığının en iyi
korumayı sağlayabilmesi için yeterli yer mevcut olmalıdır » Şek. 25 - .
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Emniyet

Çocuk koltuklarının grup sınıflaması



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 29).

ECE-R 44 sayılı norma göre çocuk koltuklarının grup sınıflaması.
Grup

Çocuğun ağırlığı

0
0+

10 kg'ya kadar
13 kg'ya kadar

Grup

Çocuğun ağırlığı

1
2
3

9-18 kg
15-25 kg
22-36 kg

Emniyet kemeriyle sabitlenen çocuk koltukların kullanılması
Ön yolcu ön hava yastığı devrede iken asla ön yolcu koltuğunda çocuğun sırtının sürüş yönünde olduğu bir çocuk koltuğu kullanmayın. Bu çocuk koltuğu ön yolcu
ön hava yastığının açılma bölgesindedir. Hava yastığı açıldığı zaman, çocuk ağır veya hayati tehlikesi olacak şekilde yaralanabilir.



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 29).

ECE-R 16 normuna göre bir emniyet kemeriyle sabitlenen çocuk koltuklarının ilgili araç koltukları üzerinde kullanılabilirliğine genel bakış.
Grup
0
10 kg'ya
kadar
0+
13 kg'ya
kadar
1
9-18 kg
2
15-25
kg
3
22-36
kg
U

Ön yolcu koltuğu

Arka koltuklar
dış

Arka koltuk
Orta

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

„Universal“ çocuk koltuğu kategorisi - emniyet kemeriyle koltuğa sabitlemek için öngörülen çocuk koltuğu.

Sabitleme sistemleri
 sisteminin tutma halkaları
Şek. 26
 sisteminin etiketleri

 çocuk koltuğunu hızlı ve güvenli bir şekilde sabitlemeye yarayan bir sistemdir.
Dış arka koltukların veya ön yolcu koltuğunun arkalık ve oturma yüzeyi arasında
 sistemli bir çocuk koltuğunun sabitlenmesi için iki adet tutma halkası bulunur.
Tutma halkalarına erişmek için önce kapakları A çıkartın » Şek. 26. Çocuk koltuğunu söktükten sonra kapağı tekrar takınız.

Çocukların güvenli şekilde taşınması

31



DİKKAT
 sistemli çocuk koltuğunun takma ve sökme işlemleri için daima çocuk koltuğu üreticisinin kılavuzu dikkate alınmalıdır.
■  sistemli çocuk koltuğunun montajı için öngörülen tutma halkalarına
asla başka çocuk koltukları, kemerler veya nesneler bağlanmamalıdır - Hayati tehlike söz konusu!

Not
 sistemine sahip olan bir çocuk koltuğu, sadece eğer bu çocuk koltuğu bu
araç tipi için izin veriliyorsa  sistemi kullanılarak bir araca takılabilir. Daha
ayrıntılı bilgileri ŠKODA bayisinden isteyebilirsiniz.
■  sistemine sahip çocuk koltukları ŠKODA orijinal aksesuarlarından temin
edilebilir.
■

■

 sistemiyle birlikte çocuk koltuklarının kullanılması
Ön yolcu ön hava yastığı devrede iken asla ön yolcu koltuğunda çocuğun sırtının sürüş yönünde olduğu bir çocuk koltuğu kullanmayın. Bu çocuk koltuğu ön yolcu
ön hava yastığının açılma bölgesindedir. Hava yastığı açıldığı zaman, çocuk ağır veya hayati tehlikesi olacak şekilde yaralanabilir.
ECE-R 16 normuna göre  sistemli çocuk koltuklarının ilgili araç koltukları üzerinde kullanılabilirliğine genel bakış.
Grup

Çocuk koltuğunun
büyüklük sınıfıa)

Ön yolcu koltuğub)

Dış arka koltuklar

Arka koltuk orta

0
10 kg'ya kadar

E

X

IL-SU

X

X

IL-SU

X

X

IL-SU
IUF

X

-

X

IL-SU

X

-

X

IL-SU

X

0+
13 kg'ya kadar

1
9-18 kg

2
15-25 kg
3
22-36 kg
a)
b)

E
D
C
D
C
B
B1
A

Boyut sınıfı, çocuk koltuğunun üzerindeki bir etikette yazar.
Ön yolcu koltuğu  sistemi sabitleme halkalarıyla donatılmışsa, o zaman bu koltuk „Semi-Universal“ onaylı bir  çocuk koltuğunun montajı için uygundur.

IL-SU
IUF
X
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Koltuk, „Semi-Universal“ onaylı bir  çocuk koltuğunun montajı için uygundur. „Semi-Universal“ kategorisi,  sistemli çocuk koltuğunun aracınıza
uygun olduğu anlamına gelir. Çocuk koltuğuyla birlikte verilen araç listesine dikkat ediniz.
Koltuk, „Universal“ onaylı ve   sistemi sabitleme kemeriyle sabitlenen  çocuk koltukları için uygundur.
Koltukta,  sistemi için sabitleme halkası yoktur.
Emniyet

  sistemi tutma halkaları
Şek. 27
  sisteminin tutma halkaları

  çocuk koltuğu üst kısmının hareketlerini sınırlayan bir sabitleme sistemidir.
  sistemli bir çocuk koltuğunu sabitleme kemeri ile sabitlemek için kullanılan tutma halkaları A , arka koltuk arkalıklarının arka tarafında bulunmaktadır » Şek. 27.
Bazı ülkelere özgü modeller bir tutma halkasıyla da B donatılmış olabilir » Şek.
27.
DİKKAT
  sistemli çocuk koltuğunun takma ve sökme işlemleri için daima
çocuk koltuğu üreticisinin kılavuzu dikkate alınmalıdır.
■   sistemli çocuk koltukları sadece   logolu tutma halkaları
ile donatılmış koltuklarda kullanılmalıdır.
■ Daima sadece çocuk koltuğunun bir sabitleme kemeri bir tutma halkasına
sabitlenmelidir.

■

Çocukların güvenli şekilde taşınması
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Şek. 28 Soldan direksiyonlu araçta kokpit örneği

34

Kullanım

24

Kullanım

25

Kokpit

26

Genel bakış
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Elektrikli camlar
Elektrikli dış ayna ayarı
Kapı açma kolu
Hava çıkış kanalları
Fiş tutucusu
Donanıma göre:
▶ Sinyal lambası ve uzun huzmeli far
▶ Hız ayar sistemi
▶ Hız sınırlayıcısı
▶ Uzun far asistanı
Kornalı / sürücü ön hava yastıklı direksiyon simidi
Bilgi/eğlence sistemini kullanma tuşları
Gösterge paneli
Kullanım kolu:
▶ Silecekler
▶ Bilgi sistemi
Bilgi/eğlence sistemi
Flaşör sistemi düğmesi
Ön yolcu ön hava yastığı için kontrol lambası
Dikiz aynası
Ön yolcu tarafındaki eşya gözü
Ön yolcu ön hava yastığı
Harici bilgi/eğlence sistemi modülü (ön yolcu eşya gözünde)
Ön yolcu ön hava yastığı devre dışı bırakma anahtar şalteri (ön
yolcu eşya gözünde)
Ön yolcu kapısındaki elektrikli camlar
Eşya gözü
Far düğmesi
Motor kaputu kilit açma kolu
Eşya gözü

66
80
61
115
88
71
227
228
73
25
49
36
78
49
118
74
28
80
92
25
120

27
28

29

30

31
32
33

Otomatik mesafe ayarı için kullanım kolu
Direksiyon ayarı için emniyet kolu
Donanımına göre:
▶ Kontak kilidi
▶ Marş düğmesi
El freni kolu
Donanımına göre:
▶ Vites kolu (Düz şanzıman)
▶ Vites kolu (Otomatik şanzıman)
Donanımına göre:
▶ 12-Volt priz
▶ Çakmak
Düğmeli çubuk (donanıma göre):
▶  Merkezi kilitleme sistemi
▶  ÇALIŞTIRMA-DURDURMA
▶  Çekiş kontrolü ASR
▶  Stabilizasyon kontrolü ESC
▶ / Sürüş modu seçimi
▶  Park için direksiyon yardımcısı
▶  Park Yardım Sistemi
▶  Lastik hava basıncı denetimi
Eşya gözü / Phonebox
USB girişi
Kalorifer / klima sistemi kumandası

232
20
197
197
200
201
202
96
97
60
198
208
208
237
221
211
244
89, 89
90
111

Not
Sağdan direksiyonlu araçlardaki kullanım elemanlarının yerleşim düzeni, » Şek.
28 altında gösterilen yerleşim düzeninden kısmen farklıdır.

28
66
89
70
267
88
Kokpit
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Göstergeler ve kontrol lambaları
Gösterge paneli



Konuya giriş

Gösterge aydınlatmasının parlaklığı otomatik olarak mevcut ortam koşullarına
bağlı olarak uyarlanır. Görüş koşulları kötü olduğunda ve kısa far yanmıyorsa,
sürücünün ışıkları açmasını sağlamak için gösterge aydınlatmasının parlaklığı
azalır.
Gösterge aydınlatmasının parlaklığı bilgi/eğlence sisteminin
menüsünde ayarlanabilir.



/  →  → Işık

Devir ölçer
Devir saati 1 » Şek. 29 için bkz. Sayfa 36 dakika başı güncel motor devir sayısını gösterir.
Devir saatinin kırmızı ölçek aralığının başlangıcı hareket etmiş ve işletim sıcaklığındaki bir motorun müsaade edilen maksimum motor devir sayısını gösterir.
Devir saatinin kırmızı bölgesine ulaşmadan önce bir sonraki üst vitese geçmeli
veya otomatik şanzımanın D/S vites kolu konumunu seçmelisiniz.
Optimum motor devir sayısına uymak için vites önerisi dikkate alınmalıdır
» Sayfa 49.
Şek. 29 Gösterge paneli
1

Devir saati » Sayfa 36
kontrol lambalı » Sayfa 39
Ekran » Sayfa 49
Kilometre saati
▶ kontrol lambalı » Sayfa 39
Donanımına göre
▶ Soğutma sıvısı sıcaklık göstergesi » Sayfa 36
▶ Doğal gaz göstergesi (G-TEC araçlar için geçerlidir)
Kontrol lambalı çubuk » Sayfa 39
Çalışma tuşu
▶ Zaman ayarı » Sayfa 49
▶ Kat edilen mesafe sayacını (trip) sıfırlama » Sayfa 49
▶ Bir sonraki servis tarihine kadar olan yol mesafesinin ve gün sayısının
gösterilmesi » Sayfa 56
Benzin / Dizel yakıt göstergesi » Sayfa 37
▶

2
3
4

5
6

7
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Kullanım

ÖNEMLİ
Devir saatinin ibresi sadece kısa süreliğine kırmızı bölgede olabilir - Aksi halde
motor hasar görebilir!

Soğutma sıvısı sıcaklık göstergesi

Şek. 30 Soğutma sıvısı sıcaklık göstergesi: Varyant 1 / Varyant 2
Gösterge sadece kontak açıkken çalışır.



Soğuk bölge, motor henüz çalışma sıcaklığına ulaşmadı. Yüksek devir sayılarından ve kuvvetli motor yüklemesinden kaçınılmalıdır.
B Çalışma bölgesi
C Yüksek sıcaklık alanı, Gösterge panelinde kontrol lambası  yanar » Sayfa
45.
A

Yakıt rezervi göstergesi - Doğal gaz / Benzin
Şek. 32
Doğal gaz göstergesi

Yedek yakıt göstergesi - Benzin / Dizel

Şek. 33
Yakıt göstergesi

Şek. 31 Yedek yakıt göstergesi: Varyant 1 / Varyant 2
Gösterge sadece kontak açıkken çalışır.
Yakıt deposunun benzine/dizele yönelik kapasitesi önden tahrikli araçlarda yaklaşık 50, dört tekerden tahrikli araçlar için yaklaşık 55 litredir.
Yedek yakıt A yedek aralığına ulaşırsa » Şek. 31, gösterge panelinde  kontrol
lambası yanar » Sayfa 44.
DİKKAT
Araç sistemlerinin sorunsuz bir şekilde çalışması ve dolayısıyla güvenli bir
sürüş için depoda yeterince yakıt olması gerekir. Aracı asla yakıt deposu tamamen boşalıncaya kadar sürmeyin - kaza tehlikesi söz konusu!
ÖNEMLİ
Araç asla yakıt deposu tamamen boşalıncaya kadar kullanılmamalıdır! Düzensiz
yakıt beslemesi yüzünden hatalı ateşlemeler meydana gelebilir - motor parçaları ve egzoz sistemi hasar görebilir.

Gösterge sadece kontak açıkken çalışır.
Doğal gaz yakıt deposunun kapasitesi yaklaşık 17,5 kg'dir.
Benzin yakıt deposunun kapasitesi yaklaşık 8,5 litredir.
Doğal gaza yönelik yakıt deposundaki yakıt rezervi, yedek aralığına ulaşırsa ekranda  sembolü ve ayrıca doğal gaz alımına yönelik bir uyarı gösterilir.
Benzine yönelik yakıt deposundaki yakıt rezervi A » Şek. 33 yedeğine ulaşırsa,
ekranda  kontrol lambası yanar » Sayfa 44.
Not
Yedek yakıt göstergesi içinde  veya  sembolünün yanındaki  ok işareti, aracın sağ tarafındaki yakıt dolum ağzının montaj yerini gösterir.

Not
Yedek yakıt göstergesi içinde  sembolünün yanındaki  ok işareti, aracın sağ
tarafındaki yakıt dolum ağzının montaj yerini gösterir.
Göstergeler ve kontrol lambaları
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Dijital gösterge tablosu



Dijital gösterge tablosundaki ekran

Konuya giriş

Şek. 34 Dijital gösterge tablosu
Kontrol lambalı çubuk » Sayfa 39
Soğutma sıvısı sıcaklık göstergesi » Sayfa 36
3 Ekran » Sayfa 38
4 Benzin / Dizel yakıt göstergesi » Sayfa 37
1

2

Şek. 35 Gösterim varyasyonları / Klasik gösterim örneği

Gösterge aydınlatmasının parlaklığı otomatik olarak mevcut ortam koşullarına
bağlı olarak uyarlanır.
Gösterge aydınlatmasının parlaklığı bilgi/eğlence sisteminin
menüsünde ayarlanabilir.

38

Kullanım



/  →  → Işık

Gösterim varyasyonları (soldan)
▶ Klasik gösterim
▶ Gelişmiş gösterim
▶ Modern gösterim
▶ Temel gösterim
▶ Sportif gösterim
B Merkezi ekran alanı
C Ek bilgiler
A

Dijital gösterge tablosunun kullanımı
Şek. 36
Çok fonksiyonlu direksiyonda
tuşlar/ayar düğmesi

▶ Görünüm 1 - ayarlanabilir ön seçim seçeneği
▶ Görünüm 2 - ayarlanabilir ön seçim seçeneği
▶ Görünüm 3 - ayarlanabilir ön seçim seçeneği

Ön seçim seçeneğini ayarlama
Görünüm 1, Görünüm 2 ve Görünüm 3 ön seçim seçenekleri bilgi/eğlence sisteminde
 /  menüsünde  → Dij. gösterge pan. menü noktasında ayarlanabilir.
» Şek. 37 alanlarında istenilen ek bilgileri ekrana yapılacak dikey parmak
hareketiyle seçin.
▶ Ön seçim seçeneği için istenilen fonksiyon alanını seçimi kaydetmek için B
alanında tutun.

▶ A

Döndürme - Seçilen menüde gezinme/ Değerleri ayarlama / Harita ölçeğini
manuel değiştirme (Columbus, Amundsen bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir)
Basma - Seçilen menü noktasını onaylama
Döndürme ve basma - harita ölçeğinin otomatik değiştirilmesini açma
(Columbus, Amundsen bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir)
 Basma - Gösterim varyasyonunu değiştirme » Şek. 35 için bkz. Sayfa 38
Tutma - Ön seçim seçenekleri menüsünü ek bilgilerle görüntüleme
 Basma - Ana menüyü görüntüleme / menüde bir düzey yükseğe geri gitme
» Sayfa 53
A

Kontrol lambaları



Konuya giriş





 

Ek bilgiler için ön seçim seçenekleri

Şek. 37
Ön seçim seçeneklerini
bilgi/eğlence sisteminde
ayarlama

Ön seçim seçeneğini seçme

› Çok fonksiyonlu direksiyonda  tuşunu tutun.
› Ön seçim seçeneklerinden birini seçin ve onaylayın.
▶ Oto - seçilen sürüş moduna bağlı olarak ek bilgiler gösterilir
▶ Klasik - Takılı vites ve ayrıca güncel hıza yönelik bilgi













El freni
Fren sistemi
Emniyet kemeri uyarı lambası ön
Otomatik mesafe ayarı (ACC)
Hidrolik direksiyon
Direksiyon kilidi (KESSY sistemi)
Denge kontrolü (ESC)
Çekiş kontrolü (ASR)
Çekiş kontrolü (ASR) devre dışı.
Anti blok sistem (ABS)
Arka sis lambası
Egzoz gazı kontrol sistemi
Ön kızdırma sistemi (Dizel motoru)
Motor elektroniğinin kontrolü (Benzinli motor)
Emniyet sistemleri
Lastik dolum basıncı
Fren balataları
Yakıt rezervi - Benzin/Dizel
Şeritte kalma asistanı (Lane Assist)

» Sayfa 40
» Sayfa 41
» Sayfa 41
» Sayfa 41
» Sayfa 41
» Sayfa 42
» Sayfa 42
» Sayfa 42
» Sayfa 42
» Sayfa 42
» Sayfa 43
» Sayfa 43
» Sayfa 43
» Sayfa 43
» Sayfa 44
» Sayfa 44
» Sayfa 44

Göstergeler ve kontrol lambaları



39

Sinyal sistemi
Römork sinyal lambaları
Sis farı
Hız ayar sistemi

Hız sınırlayıcısı

Fren pedalı (Otomatik şanzıman)

Doğal gazlı işletim

Uzun hüzmeli far

Otomatik şanzıman

Emniyet kemeri uyarı lambası arka

Alternatör

Soğutma sıvısı

Motor yağ basıncı

Motor yağı seviyesi

AdBlue® seviyesi çok düşük (dizel motor)

AdBlue® hatası (dizel motor)

Lamba arızası

Kapalı ışıkta gösterim

Partikül filtresi

Cam yıkama suyu seviyesi

Uzun far asistanı
  START-STOPP sistemi

Düşük bir sıcaklığın göstergesi

Yakıt filtresi içinde su var (dizel motor)
   Otomatik mesafe ayarı (ACC)
 Mesafe uyarısı (Front Assist)

Front Assist

Acil durum çağrısı

Tasarruf modu

Offroad modu

Adaptif yürüyen aksam (DCC)
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Kullanım

» Sayfa 44
» Sayfa 44
» Sayfa 44
» Sayfa 44
» Sayfa 45
» Sayfa 45
» Sayfa 45
» Sayfa 45
» Sayfa 45
» Sayfa 45
» Sayfa 45
» Sayfa 46
» Sayfa 46
» Sayfa 46
» Sayfa 46
» Sayfa 46
» Sayfa 47
» Sayfa 47
» Sayfa 47
» Sayfa 47
» Sayfa 47
» Sayfa 47
» Sayfa 47
» Sayfa 48
» Sayfa 48
» Sayfa 48
» Sayfa 48
» Sayfa 48
» Sayfa 48
» Sayfa 48




Servis
Doğal deposu kontrolü

» Sayfa 48
» Sayfa 48

Gösterge panelindeki kontrol lambaları belirli fonksiyonların veya arızaların
güncel durumunu gösterir.
Bazı kontrol lambalarının yanmasıyla birlikte gösterge paneli ekranında mesajlar
ve akustik sinyaller verilebilir.
Kontak açıldıktan sonra, araç sistemlerinin fonksiyon kontrolü için bazı kontrol
lambaları kısa süreliğine yanar. Kontrol edilen sistemler sorunsuz ise, ilgili kontrol lambaları kontak açıldıktan veya motor çalıştırıldıktan sonraki birkaç saniye
içinde söner.
Ekrandaki kontrol lambaları
Anlamına göre ekrandaki bazı kontrol lambaları ile birlikte kontrol lambası 
(tehlike) veya  (uyarı) yanar.
Araç donanımına bağlı olarak ekranda bazı kontrol lambaları renkli gösterilebilir.
Örn. Soğutma sıvısı uyarı lambası şu şekilde gösterilebilir.
▶  - monokromatik
▶  - Renkli ekran

(„siyah beyaz“) ekran

DİKKAT
Yanan kontrol lambalarının ve ekrandaki ilgili mesajların ve açıklamaların
dikkate alınmaması ağır yaralanmalara ve araçta hasara yol açabilir.
■ Eğer teknik nedenlerden dolayı durmak zorunda kaldıysanız, o zaman aracı
trafik akışından emniyetli bir mesafe uzağa bırakınız, motoru durdurunuz ve
flaşörleri yakınız » Sayfa 74. İkaz üçgenini öngörülen mesafeye yerleştirin.
■ Aracın motor bölmesi tehlikeli bir bölgedir. Motor bölmesindeki çalışmalarda aşağıdaki uyarılar mutlaka dikkate alınmalıdır » Sayfa 266.
■

 El freni



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 40).

 yanıyorsa - el freni çekilidir.
Çekilmiş el freni ile 5 km/saat hızın üzerine çıkılırsa bir sesli sinyal duyulur.
▶ El

frenini çözün.

 Fren sistemi



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 40).

 yanıyorsa - fren sistemindeki fren hidroliği seviyesi çok düşük.
▶ Aracı durdurun,

» Sayfa 271.

motoru durdurun ve fren hidroliği seviyesini kontrol edin

DİKKAT
■  kontrol lambası  » Sayfa 42,  Anti blokaj sistemi (ABS) kontrol
lambası ile birlikte yanıyorsa  sürüşe devam etmeyin! Yetkili bir servisten
yardım alın.
■ Fren sistemindeki veya ABS'deki bir arıza, frenleme sırasında aracın fren
mesafesini uzatabilir - kaza tehlikesi söz konusu!

 Emniyet kemeri ön uyarı lambası



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 40).

 yanıyorsa - sürücü veya ön yolcu emniyet kemeri takılı değil.
30 km/h hızın üzerinde kontrol lambası  yanıp söner ve aynı zamanda sesli bir
uyarı sinyali duyulur.
Eğer sürücü veya ön yolcu takip eden yaklaşık 2 dakika içinde emniyet kemerini
takmazsa, sesli sinyal kesilir fakat  kontrol lambası sürekli yanar.

 Otomatik mesafe ayarı (ACC)



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 40).

 yanıyorsa - ACC yavaşlaması yeterli değil.
▶ Fren pedalına

basın.

ACC sistemi hakkında daha fazla bilgi » Sayfa 230.

  Servo direksiyon / Direksiyon kilidi (KESSY sistemi)



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 40).

Hidrolik direksiyonda arıza
 yanıyorsa - hidrolik direksiyon tamamen devre dışıdır ve direksiyon desteği
arızalıdır (direksiyonu çevirmek zorlaşır).
 yanıyorsa - hidrolik direksiyonda kısmi arıza vardır ve direksiyonu çevirmek
zorlaşabilir.
▶ Kontağı

açın, motoru tekrar çalıştırın ve kısa bir mesafe gidin.
kontrol lambası sönmezse aracı durdurun,  sürüşe devam etmeyin. Yetkili bir servisten yardım alın.
▶  kontrol lambası sönmezse, sürüşe dikkatle sürüş şekliyle devam edilebilir.
Acilen yetkili bir servisten yardım talebinde bulunun.
▶

Direksiyon kilidi arızalı (KESSY sistemi)
 yanıp sönüyor
Mesaj: Direksiyon kilidi arızalı. Durun!
▶ Aracı

durdurun,  sürüşe devam etmeyin. Kontak kapatıldıktan sonra direksiyonu kilitlemek, elektrikli cihazları (örn. bilgi/eğlence sistemi) etkinleştirmek,
kontağı tekrar açmak ve motoru çalıştırmak mümkün değildir. Yetkili bir servisten yardım talebinde bulununuz.

 yanıp sönüyor
Mesaj: Direksiyon kilidi: Atölye!
▶ Sürüşe

dikkatli sürüş şekliyle devam edilebilir. Acilen yetkili bir servisten yardım talebinde bulunun.

Direksiyon kilidi açılmadı (KESSY sistemi)
 yanıp sönüyor
Mesaj: Direksiyon kilidi: Atölye!
▶ Direksiyon biraz

sağa ve sola çevirin, böylelikle direksiyon kilidi daha kolay
açılır.
▶ Direksiyonun kilidi yine de açılmazsa yetkili bir servisten yardım alınmalıdır.

Araç aküsünün ayrılması
Eğer araç aküsü bağlantısı ayrıldı ise, kontak açıldıktan sonra kontrol lambası 

yanar.

Göstergeler ve kontrol lambaları
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Kısa bir mesafe kat edildikten sonra kontrol lambası sönmelidir.
Eğer motor yeniden çalıştırıldıktan ve kısa bir mesafe kat edildikten sonra kontrol lambası sönmezse bir sistem hatası vardır.
▶ Sürüşe

dikkatli sürüş şekliyle devam edilebilir. Acilen yetkili bir servisten yardım talebinde bulunun.

 Denge kontrolü (ESC) / Çekiş kontrolü (ASR)



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 40).

Aracınızda ESC sistemi varsa ASR, ESC sisteminin bir unsurudur.
 yanıp sönüyorsa - ESC veya ASR o anda müdahalede bulunuyor.
 yanıyorsa - bir ESC veya ASR arızası mevcut.
▶ Sürüşe

dikkatli sürüş şekliyle devam edilebilir. Acilen yetkili bir servisten yardım talebinde bulunun.

Kontrol lambası  motor çalıştıktan sonra yanarsa, ESC veya ASR teknik nedenlerden dolayı kapatılmış olabilir.
▶ Kontağı kapatıp tekrar açın.
Kontrol lambası  motor tekrar çalıştırıldıktan sonra yanmazsa, ESC veya ASR
tekrar çalışır durumdadır.
Araç aküsünün ayrılması
Eğer araç aküsü bağlantısı ayrıldı ve tekrar bağlandı ise, kontak açıldıktan sonra
kontrol lambası  yanar.
Kısa bir mesafe kat edildikten sonra kontrol lambası sönmelidir.
Kısa bir mesafe kat edildikten sonra kontrol lambası sönmezse bir sistem hatası
vardır.
▶ Sürüşe

dikkatli sürüş şekliyle devam edilebilir. Acilen yetkili bir servisten yardım talebinde bulunun.

ESC sistemi hakkında daha fazla bilgi için » Sayfa 208 veya ASR sistemi » Sayfa
208.

 Çekiş kontrolü (ASR) devre dışı



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 40).

 yanıyorsa - ASR sistemi devre dışı.

42

Kullanım

Not
ESC sistemi olmayan araçlarda ASR sistemi kapatıldığında kontrol lambası yanmaz  , gösterge panelinde sadece bir mesaj gösterilir.

 Anti blokaj sistemi (ABS)



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 40).

 yanıyorsa - bir ABS arızası mevcut.
Araç sadece fren sistemi ile, ABS olmadan frenlenir.
▶ Sürüşe

dikkatli sürüş şekliyle devam edilebilir. Acilen yetkili bir servisten yardım talebinde bulunun.
DİKKAT
Kontrol lambası  kontrol lambası  » Sayfa 41,  Fren sistemi ile birlikte yanıyorsa  sürüşe devam etmeyin! Yetkili bir servisten yardım talebinde bulunun.
■ Fren sistemindeki veya ABS'deki bir arıza, frenleme sırasında aracın fren
yolunu uzatabilir - kaza tehlikesi oluşur!

■

 Arka sis lambası



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 40).

 yanıyorsa - arka sis lambası devrede.

 Egzoz gazı kontrol sistemi



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 40).

 yanıyorsa - egzoz gazı kontrol sisteminde bir arıza var. Sistem, acil durum
modunda sürme imkanı sağlar - motor gücünde belirgin bir azalma olabilir.
▶ Sürüşe

dikkatli sürüş şekliyle devam edilebilir. Acilen yetkili bir servisten yardım talebinde bulunun.

 Buji sistemi (dizel motor)



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 40).

 yanıp sönüyorsa - motor kumandasında arıza var. Sistem, acil durum modunda sürüş imkanı sağlar - motor gücü gözle görülür bir şekilde azalabilir.
Kontrol lambası  kontak açıldıktan sonra yanmıyorsa veya sürekli yanıyorsa
ön kızdırma sisteminde bir arıza vardır.
▶ Sürüşe

dikkatli sürüş şekliyle devam edilebilir. Acilen yetkili bir servisten yardım talebinde bulunun.

 Motor elektroniğinin kontrolü (Benzinli motor)



Önce

▶ Sürüşe

dikkatli sürüş şekliyle devam edilebilir. Acilen yetkili bir servisten yardım talebinde bulunun.

 Emniyet sistemleri
Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 40).

Sistem arızası
 yanıyorsa
Mesaj: Hata: Hava yastığı
▶ Yetkili

Sürücü ve ön yolcu emniyet kemeri değiştirilmelidir.
▶ Yetkili

bir servisten yardım alın.

DİKKAT
Güvenlik sisteminde bir arıza mevcutsa kaza durumunda sistemin devreye
girmeme tehlikesi söz konusudur. Bunlar derhal bir uzman işletme tarafından kontrol edilmelidir.

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 40).

 yanıyorsa - motor kumandasında arıza var. Sistem, acil durum modunda sürme imkanı sağlar - motor gücünde belirgin bir azalma olabilir.



Önceden etkin yolcu koruması
 yanar ve gösterge paneli ekranında şu mesajlardan biri gösterilir
Proaktif yolcu koruma sistemi hizmet dışı.
Mesaj:
veya
Önceden etkin yolcu koruması: Fonksiyon sınırlı.

bir servisten yardım alın.

Ön yolcu ön hava yastığı anahtar şalteri ile kapatıldı
 kontak açıldıktan sonra 4 saniye yanar.
Hava yastıklarından veya kemer gerdiricilerden biri teşhis cihazı ile kapatıldı
 kontak açıldıktan sonra 4 saniye için yanar ve ardından 12 saniye daha yanıp
söner
Mesaj: Hava yastığı/ kemer gerici devre dışı.

 Lastik dolum basıncı



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 40).

Lastik dolum basıncı değişikliği
 yanıyorsa - lastiklerden birinde basınç değişti.
▶ Hemen hızınızı azaltın ve ani direksiyon ve fren manevralarından kaçının.
▶ Aracınızı durdurun, kontağı kapatın ve lastikleri ve dolum basınçlarını kontrol

edin » Sayfa 274.
lastik dolum basıncını düzeltin veya ilgili tekerleği değiştirin » Sayfa
279 ya da onarım setini kullanın » Sayfa 282.
▶ Lastik basıncı değerlerini sisteme kaydedin » Sayfa 245.

▶ Gerekirse

Sistem arızası
 neredeyse 1 dakika yanıp söner ve yanmaya devam ederse - lastik basıncı
denetim sisteminde arıza olabilir.
▶ Aracınızı

durdurun, kontağı kapatın ve motoru yeniden çalıştırın.

Eğer kontrol lambası  motor çalıştırıldıktan sonra tekrar yanıp sönerse bir sistem hatası vardır.
▶ Sürüşe

dikkatli sürüş şekliyle devam edilebilir. Acilen yetkili bir servisten yardım talebinde bulunun.

Araç aküsünün ayrılması
Eğer araç aküsü bağlantısı ayrıldı ve tekrar bağlandı ise, kontak açıldıktan sonra
kontrol lambası  yanar.
Göstergeler ve kontrol lambaları
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Kısa bir mesafe kat edildikten sonra kontrol lambası sönmelidir.

  Şerit takip asistanı (Lane Assist)

Kısa bir mesafe kat edildikten sonra kontrol lambası sönmezse bir sistem hatası
vardır.



▶ Sürüşe

  kontrol lambaları Lane Assist sisteminin durumunu gösterir.

dikkatli sürüş şekliyle devam edilebilir. Acilen yetkili bir servisten yardım talebinde bulunun.

Diğer olaylar
Kontrol lambasının  yanmasının ayrıca aşağıdaki nedenleri olabilir.
▶ Araca tek taraflı yüklenilmiş. Yükü eşit olarak dağıtın.
▶ Bir aksın tekerleklerine daha fazla yüklenmiş (örn. römork çekmek veya yokuş
yukarı veya yokuş aşağı sürüş).
▶ Kar zincirleri takılmış ise.
▶ Bir tekerlek değiştirilmiştir.
ÖNEMLİ
Belirli şartlarda (örn. sportif sürme, kış mevsiminde veya asfalt olmayan yollar)
gösterge panelindeki  kontrol lambası gecikmeli yanar veya hiç yanmaz.

 Fren balataları



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 40).

 yanıyorsa - fren balataları aşınmıştır.
▶ Sürüşe

dikkatli sürüş şekliyle devam edilebilir. Acilen yetkili bir servisten yardım talebinde bulunun.

 Yakıt yedeği - Benzin / Dizel



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 40).

 yanıyorsa - yakıt deposundaki yakıt seviyesi yedek benzin / dizel alanına
(yaklaşık 6 litre) ulaşmıştır.
▶ Yakıt

doldurma » Sayfa 261.

Not
Ekrandaki uyarı, depoya yakıt doldurulup kısa bir mesafe kat edildikten sonra
söner.

Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 40).

Lane Assist sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi » Sayfa 240.

  Sinyal sistemi



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 40).

 yanıp sönüyorsa - sol sinyal lambası devrede.
 yanıp sönüyorsa - sağ sinyal lambası devrede.
Sinyal sisteminde bir arıza söz konusu ise, kontrol lambası yaklaşık iki misli hızla
yanıp söner (römork işletimi için geçerli değildir).
Flaşör sistemi devrede iken, tüm sinyal lambaları ve ayrıca her iki kontrol lambası birlikte yanıp söner.

 Römork sinyal lambaları



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 40).

 yanıp sönüyorsa - römork sinyal lambaları devrede.
Bir römork bağlıysa ve  kontrol lambası yanıp sönmüyorsa, römork sinyal
lambalarından biri arızalıdır.
▶ Römork

ampullerini kontrol edin.

 Sis farları



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 40).

 yanıyorsa - sis farları devrede.

 Hız ayar sistemi / Hız sınırlayıcısı



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 40).

 yanıyorsa - araç hızı, hız ayar sistemi, otomatik mesafe ayar sistemi veya hız
sınırlayıcı tarafından ayarlanıyor.
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 yanıp sönüyorsa - hız sınırlayıcı ile ayarlanan hız sınırı aşıldı.

 Fren pedalı (otomatik şanzıman)



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 40).

 yanıyorsa - fren pedalına basın.

 Doğal gazlı işletim



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 40).

 yanıyorsa - araç, doğal gazlı işletimde.

 Uzun far



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 40).

 yanıyorsa - uzun huzmeli far veya selektör devrede.

 Otomatik şanzıman



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 40).

Şanzıman aşırı ısındı
  yanıyorsa
Mesaj: Şanzıman aşırı ısındı. Sürmeye devam edilebilir.
Şanzıman aşırı ısındı, sürüşe dikkatli sürüş şekliyle devam edilebilir.
  yanıyorsa
Mesaj: Şanzıman aşırı ısındı. Durun! Kullan. kılavuzu!
▶  Sürüşe

devam etmeyin! Aracı durdurun ve motoru kapatın.

Kontrol lambası söndükten sonra sürüşe devam edilebilir.
▶ Kontrol

lambası sönmezse,  sürüşe devam etmeyin! Yetkili bir servisten
yardım alın.

Şanzıman arızası
  yanıyorsa
Mesaj: Şanzıman arızalı. Aracı güvenli şekilde durdurun!
▶ Aracı durdurun,

 sürüşe devam etmeyin! Yetkili bir servisten yardım alın.

  yanıyorsa
Şanzıman acil işletimde. Geri vites takılamaz.
Mesaj:
Arıza: Şanzıman. Hız sınırlandırılıyor.
▶ Sürüşe

dikkatli sürüş şekliyle devam edilebilir. Acilen yetkili bir servisten yardım talebinde bulunun.

 Arka kemer uyarı lambası



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 40).

 yanıyorsa - arka koltukta takılı olmayan emniyet kemeri.
 yanıyorsa - arka koltukta takılı emniyet kemeri.
Arka koltuktaki emniyet kemeri takıldığında veya çıkartıldığında, ilgili lamba kısa süreli yanar ve güncel kemer durumunu gösterir.

 Alternatör



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 40).

 yanıyorsa - motor çalışırken, araç aküsü şarj edilmez.
▶ Sürüş

sırasında araç aküsü boşaldığından gerekli olmayan tüm elektrikli tüketiciler (örn. Bilgi/eğlence sistemi) kapatılmalıdır.
▶ Sürüşe dikkatli sürüş şekliyle devam edilebilir. Acilen yetkili bir servisten yardım talebinde bulunun.

ÖNEMLİ
Sürüş sırasında  lambasına ek olarak  lambası yanarsa,  sürüşe devam
etmeyiniz - motor hasarı tehlikesi söz konusudur! Motoru durdurunuz ve yetkili
bir servisten yardım alınız.

 Soğutma sıvısı



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 40).

Soğutma sıvısı seviyesi çok düşük
  yanıyorsa
Mesaj: Soğutma sıvısını kontrol edin! Kullanım kılavuzu!
▶ Aracı durdurun, motoru durdurun ve soğumaya bırakın.
▶ Soğutma sıvısı seviyesini kontrol edin » Sayfa 270.

Göstergeler ve kontrol lambaları
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Soğutma sıvısı seviyesi belirtilen aralık içinde ise ve  kontrol lambası yine de
yanıyorsa, radyatör fanının yanlış çalışması söz konusu olabilir.

Motor kaputu 30 saniyeden daha uzun açık kalırsa, kontrol lambası söner. Eğer
motor yağı ilave edilmezse, kontrol lambası yaklaşık 100 km sonra tekrar yanar.

▶ Kontağı kapatın.
▶ Radyatör fanı sigortasını

Motor yağı seviyesi çok yüksek
  yanıyorsa
Mesaj: Lütfen yağ seviyesini düşürün.

kontrol ediniz, gerekirse değiştiriniz.

Soğutma sıvısı seviyesi ve fan sigortası sorunsuz ise ve  kontrol lambası yine
de yanıyorsa,  sürüşe devam etmeyin!
▶ Yetkili bir servisten

yardım alın.

Soğutma sıvısı sıcaklığı çok yüksek
  yanıyorsa
Mesaj: Motor aşırı ısındı. Durun! Kullanım kılavuzunu dikkate alın.
▶ Aracı durdurun, motoru durdurun ve soğumaya bırakın.
▶ Sürüşe ancak  kontrol lambası söndüğünde devam edin.

 Motor yağı basıncı



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 40).

  yanıp sönüyorsa - motor yağı basıncı çok düşük.
▶ Aracı durdurun, motoru durdurun ve motor yağı seviyesini kontrol edin.
▶ Yağ seviyesi iyi durumda olsa bile, kontrol lambası yanıp sönüyorsa  sürüşe

devam etmeyiniz! Motoru rölantide dahi çalıştırmayınız.
▶ Yetkili bir servisten yardım alın.

ÖNEMLİ
Motor yağı doldurulamıyorsa,  Sürüşe devam etmeyin - Motor hasar görebilir! Motoru durdurun ve yetkili bir servisten yardım alın.

 Motor yağ seviyesi



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 40).

Motor yağı seviyesi çok düşük
  yanıyorsa
Mesaj: Lütfen motor yağını doldurun.
▶ Aracı durdurunuz,

motoru durdurunuz ve motor yağı seviyesini kontrol ediniz
ve motor yağı ilave ediniz.
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▶ Aracı

durdurun, motoru durdurun ve motor yağı seviyesini kontrol edin.
yüksek yağ seviyesinde dikkatli sürüş şekliyle sürüşe devam edilebilir.
Acilen yetkili bir servisten yardım talebinde bulunun.

▶ Çok

Motor yağı seviyesi sensöründe arıza
  yanıyorsa
Mesaj: Yağ sensörü: Lütfen servise gidin.
▶ Derhal

dikkatli sürerek en yakın uzman işletmeye gidin.

ÖNEMLİ
Motor yağı doldurulamıyorsa,  Sürüşe devam etmeyin - Motor hasar görebilir! Motoru durdurun ve yetkili bir servisten yardım alın.

 AdBlue® seviyesi çok düşük (dizel motor)



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 40).

 yanıyor - AdBlue® seviyesi çok düşük.
▶ AdBlue®

ilave edin » Sayfa 265.

 AdBlue® hatası (dizel motor)



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 40).

 yanıyorsa - AdBlue® sisteminde bir hata vardır.
▶ Yetkili

bir servisten yardım alın.

 Lamba arızası



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 40).

  yanıyorsa - lambalardan biri arızalı.
Ekranda ilgili lambayla ilgili bir mesaj belirir.

 Kapalı ışıkta gösterim



Önce

 Cam yıkama suyu seviyesi



okuyun ve dikkate alın (Sayfa 40).

Dijital gösterge tablolu araçlar için geçerlidir.

Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 40).

  yanıyorsa - cam silecek suyu seviyesi çok düşük.

 yanıyor - ışık açık değil.
Mesaj: Lütfen ışığı açın.

▶ Cam yıkama

 Partikül filtresi





Önce

 Uzun far asistanı

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 40).

Partikül filtresi, egzoz gazındaki kurum partiküllerini süzer ve yakar.
  yanıyorsa - filtre kurum nedeniyle tıkanmış.
Filtreyi temizlemek için trafik koşulları izin veriyorsa, »
50-120 km/h hız aralığında sürülmelidir.

Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 40).

 yanıyorsa - uzun far asistanı devrede » Sayfa 73, Uzun far asistanı (Light
Assist).

  START-STOP sistemi
, önerilen viteste

Filtre başarıyla temizlenirse, kontrol lambası  söner.
Kontrol lambası  30 dakika içerisinde sönmezse, filtre temizliği gerçekleşmez.
▶ Derhal dikkatli

suyu ilave edin » Sayfa 268.

sürerek en yakın uzman işletmeye gidin.

DİKKAT
■ Hızınızı daima güncel hava, arazi ve trafik şartlarına göre uyarlayın.
■ Partikül filtresi çok yüksek sıcaklıklara ulaşır - Bir yangın tehlikesi söz konusudur ve ciddi yaralanmalar meydana gelebilir. Bu nedenle aracınızı araç
altının (örn. kuru ot, çalı, yaprak, dökülmüş yakıt) yanıcı malzemeler ile temas edebileceği bir yerde durdurmayın.
ÖNEMLİ
Kontrol lambası  yandığı sürece, yakıt tüketiminin artacağı ve motorun gücünün düşeceği unutulmamalıdır.
■ Kontrol lambası  yandığı süre boyunca, START-STOPP fonksiyonu kullanılamaz.
■

Not
Sürekli kısa mesafeli sürüşler yapmamanızı öneririz. Böylelikle partikül filtresinin
doğru işlevi desteklenir.



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 40).

  kontrol lambaları START-STOPP sisteminin durumunu gösterir» Sayfa
198.

 Düşük sıcaklık göstergesi



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 40).

 yanıyorsa - dış hava sıcaklığı +4° C'nin altında.
DİKKAT
+4 °C civarındaki dış sıcaklıklarda da buzlanma olabilir! Bu nedenle, sadece
dış sıcaklık sensörünün yolda ince buz bulunmadığına dair bildirimine güvenmeyiniz.

 Yakıt filtresinde su var (dizel motor)



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 40).

Su ayırıcılı yakıt filtresi, kiri ve suyu yakıttan filtreler.
Ayırıcıda çok fazla su varsa, gösterge paneli ekranında şu bilgi görüntülenir.
  yanıyorsa
Mesaj: Yakıt filtresi içinde su var. Kullan. kılavuzu!
Göstergeler ve kontrol lambaları
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▶ Sürüşe

dikkatli sürüş şekliyle devam edilebilir. Acilen yetkili bir servisten yardım talebinde bulunun.

   Otomatik mesafe ayarı (ACC)



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 40).

Kontrol lambaları   , ACC sisteminin durumunu gösterir » Sayfa 230.

 Mesafe uyarısı (Front Assist)



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 40).

 Offroad modu



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 40).

 yanıyorsa - Offroad modu müdahalesi için gerekli koşullar sağlandı » Sayfa
210, Offroad modu.
 yanıyorsa (daha belirgin) - yokuş aşağı asistanı müdahalede bulunuyor.

 Adaptif yürüyen aksam (DCC)



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 40).

 yanıyorsa - öndeki araca olan güvenli mesafeye uyulmuyor.

  yanıyorsa - bir DCC arızası mevcut.

Front Assist sistemiyle ilgili bilgiler » Sayfa 234.

▶ Sürüşe

 Front Assist



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 40).

  yanıyorsa
▶ Front Assist bir çarpışma tehlikesi tespit etti veya otomatik acil frenleme başlattı » Sayfa 234.
▶ ESC Sport » Sayfa 208 etkinleştirildiğinde veya ASR » Sayfa 208 devre dışı
bırakıldığında Front Assist otomatik olarak devre dışı bırakılır.
▶ Front Assist mevcut değil » Sayfa 236.
   yazısı yanıyor leuchtet - Front Assist devre dışı » Sayfa 236.

 Acil durum çağrısı



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 40).

  yanıyorsa - acil çağrı sisteminde bir arıza var.
▶ Yetkili bir servisten yardım

alın.

 Tasarruf modu



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 40).

 yanıyorsa - araç, aktif silindir yönetimi müdahalesi nedeniyle tasarruf modunda veya otomatik şanzıman rölantide.
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dikkatli sürüş şekliyle devam edilebilir. Acilen yetkili bir servisten yardım talebinde bulunun.

 Servis



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 40).

 yanıyorsa - servis tarihinin geldiğine dair bilgi » Sayfa 56, Bir sonraki servis
tarihine kadar olan yol mesafesinin ve gün sayısının gösterilmesi.

 Doğal gaz deposu kontolü



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 40).

 yanıyor - Doğal gaz deposu kontrolüne yönelik uyarı
 kontrol lambası doğal gaz deposu kontrolüne kadar olan kalan günlerin sayısına yönelik mesajla birlikte gösterilir.
Uyarı sesi olarak sesli bir sinyal duyulur.
▶ Yetkili

bir servisten yardım alın.

DİKKAT
Doğal gaz deposu kontrolü yapılmadığında aracınızdaki doğal gaz tahriki
mevcut olmaz.

Kat edilen mesafe sayacını (trip) sıfırlama
Sayaç A » Şek. 39 için bkz. Sayfa 49 tuşuna dokunarak veya bilgi/eğlence
sisteminde  /  →  → Gösterge tablosu menüsünde sıfırlanabilir.

Bilgi sistemi
Sürücü bilgi sistemi

Saati ayarlama

Gösterge panelinde ekran

Şek. 39
Gösterge panelindeki tuş

Şek. 38
Ekran özeti

Araç donanımına bağlı olarak, bilgi sistemi gösterge panelinin ekranı üzerinden
aşağıdaki bilgileri sağlamaktadır » Şek. 38.
1
2

3

4
5
6

Saat / Bilgi/eğlence sistemi sesle komut sembolleri
Takılı vites / Vites önerisi
Otomatik şanzımanın vites kolu konumları
START-STOP sistemi kontrol lambaları
Yön göstergesi
Algılanan trafik işaretleri
Sürüş bilgileri (çok fonksiyonlu gösterge)
Kontrol lambaları
Uyarı mesajları
Kapı alarmı
Eko önerileri
Servis aralığı göstergesi
Dış sıcaklık
Hız ayar sistemi / Hız sınırlayıcısı
Toplam kat edilen mesafe
Hafızanın sıfırlanmasından sonra kat edilen mesafe (trip)

Saat bilgi/eğlence sisteminde  →  → Saat ve tarih menüsünde veya gösterge
tablosundaki tuşla ayarlanabilir.
Saati gösterge tablosundaki tuşla ayarlama

› Kontak açılmalıdır.
› A » Şek. 39 tuşuna ekranda Saat menü noktası gösterilinceye kadar basılı tutun.

› A tuşunu bırakınız, sistem saat ayarına geçer.
› A tuşuna tekrar basınız ve saat hanesini ayarlayınız.
› 4 saniye bekleyin, sistem dakika hanesi ayarına geçer.
› A tuşuna tekrar basınız ve dakika hanesini ayarlayınız.
› 4 saniye bekleyin, sistem çıkış ayarına geçer.
Vites tavsiyesi
Şek. 40
Seçilen vitese ilişkin bilgi / vites
tavsiyesi

Kapı, bagaj/motor bölmesi kapağı uyarısı
Kapı veya bagaj bölmesi kapağı/motor kaputu açıkken ekranda grafiksel bir
uyarı göstergesi belirir.
6 km/h üzerindeki bir hızda kapı açılırsa, ayrıca sesli bir sinyal duyulur.
Bilgi sistemi
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Motorun kullanım ömrüne ve sürüş etkinliğine ilişkin uygun vites, gerekirse bir
vites tavsiyesi gösterilir.
Ekran göstergesi » Şek. 40
 Optimal vites
 Vites tavsiyesi (örn.    3. vitesten 4. vitese geçmenin avantaj sağlayacağı
anlamına gelir)
Otomatik şanzımanlı araçlarda, manuel vites değiştirme modu (Tiptronic) seçili
iken vites önerisi gösterilir.
DİKKAT
Farklı sürüş durumlarında doğru vites seçiminden (örn. sollarken) daima sürücü sorumludur.

Fonksiyon alanları ve ekran göstergesi » Şek. 41
A
Araç gösterimi (renkli olarak gösterilen araç bölümleri bu araç bölümleri
ile ilgili uyarı mesajları vermektedir, „araca“ tıklandıktan sonra uyarı mesajı metinleri gösterilir)
 Mesaj yok / Araç durumu ile ilgili uyarı mesajları ve mesajların sayısı (sadece bir mesaj varsa uyarı mesajı metni gösterilir)
 START-STOPP sistemi ile ilgili durum bilgilerinin gösterilmesi
 START-STOPP sisteminin mesajlarıyla ilgili uyarılarının başka bir
ekran gösteriminde açılması/kapatılması

Sportif sürüş ile ilgili bilgileri bilgi/eğlence sisteminde görüntüleme
Şek. 42
Bilgi/eğlence sistemi göstergesi

Araç durumu
Şek. 41
Araç durumu

Sportif sürüş ile ilgili bilgilerin görüntülenmesi güncel motor değerlerin değerlendirilmesi içindir.
Kontak açıldığı zaman araç içinde münferit araç sistemlerinin belirli fonksiyonları ve durumları daima test edilir. Bir sistem arızasında, gösterge paneli ekranında aşağıdaki mesaj gösterilir.
Fonksiyon arızaları giderilmediği sürece, mesajlar tekrar tekrar gösterilir. Mesajın ilk gösteriminden sonra (tehlike) veya  (uyarı) kontrol lambaları gösterilmeye devam edilir.
Araç durumu bilgi/eğlence sisteminde
larak görüntülenebilir.



/  →  → Araç durumu üzerine bası-

Ekranda araç durumu veya lastik basıncı denetim fonksiyonu ile ilgili bilgiler görüntülenir.

› Fonksiyon alanları   kullanarak Araç durumu menü öğesini seçin.
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› Göstermek için bilgi/eğlence sisteminde
fonksiyon alanına dokunun.



/  menüsünde  → Sport

Ekran üzerinde dik bir parmak hareketiyle şu üç gösterimden biri A görüntülenebilir » Şek. 42.
▶ Şarj

basıncı göstergesi

▶ Hızlanma göstergesi
▶ Güç göstergesi

▶ Soğutma sıvısı sıcaklık göstergesi
▶ Yağ sıcaklık göstergesi

Bilgi/eğlence sistemini kullanma
Kullanım koluyla kullanım
Şek. 43
Kumanda kolundaki tuşlar

 Sonraki parçaya/istasyona geçme
 Önceki parçaya/istasyona geçme
 Asistan sistemlerinin menüsünü görüntüleme
 Donanıma bağlı:
▶ Dijital gösterge tablosunu kullanma » Sayfa 39
▶ Önceki menüyü göster (seçilmişse) / Telefon menüsünü göster
Çok fonksiyonlu göstergenin kullanımı
B Çevirme - Bilgileri seçme / Değerleri ayarlama
Bas - Bilgileri göster/onayla

Çok fonksiyonlu göstergenin kullanımı
A Bas (yukarı ya da aşağı) - Bilgileri seç / Değerleri ayarla
B Bas - Bilgileri göster/onayla
Ekran menüsünün kullanım
A Basma (yukarı veya aşağı) - Seçilen menüde gezinme
Tutma (yukarı veya aşağı) - Ana menüyü gösterme
B Basma - Seçilen menü noktasını onaylama

Çok fonksiyonlu direksiyonla kullanım

Ekran menüsünün kullanım
 Tutma - Ana menüyü gösterme
Basma - Bir üst menüye geri dönme
B Çevirme - Seçilen menüde gezinme
Basma - Seçilen menü noktasını onaylama

Sürüş verileri (çok fonksiyonlu gösterge)



Konuya giriş

Sürüş verileri sadece kontak açıkken görüntülenir.
Birimler bilgi/eğlence sisteminde
lir.



/  →  → Birimler menüsünde ayarlanabi-

Sürüş bilgileri bilgi/eğlence sisteminde
de ayarlanabilir/sıfırlanabilir.



/  →  → Gösterge tablosu menüsün-

Not
Bilgi göstergelerinin ayarı kişiselleştirmenin etkin kullanıcı hesabında kaydedilir
» Sayfa 56.

Bilgilere genel bakış
Şek. 44 Çok fonksiyonlu direksiyonda tuşlar/ayar düğmeleri
Çok fonksiyonlu direksiyonda tuşlar/ayar düğmeleri
 Konuşma kullanımının açılması/kapatılması
A Çevirme - Ses seviyesini ayarlama
Basma - Ses açma / kapama

Sürüş bilgilerine genel bakış (araç donanımına göre).
Menzil - yakıt deposunun mevcut doluluk miktarı ve aynı sürüş şeklinde kat
edilebilecek mesafe. Aracınızı daha tasarruflu kullandığınızda, bilgi artabilir. GTEC araçlarda şu bilgiler gösterilir - Toplam menzil / Doğal gazlı menzil / Benzin
li menzil.

Bilgi sistemi
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AdBlue®mesafesi - Depodaki mevcut AdBlue® miktarıyla ve aynı sürüş şekliyle
km biriminde kat edilebilecek yol mesafesi. Aracınızı daha tasarruflu kullandığınızda erişim mesafesi artabilir. Sistem AdBlue® ilave edilebildiğini algıladığında
minimum ve ayrıca maksimum AdBlue® ilave dolum miktarıyla ilgili bir bilgi belirir.
Ortalama yakıt tüketimi - hafızanın son silinme zamanından itibaren sürekli hesaplanır. Hafıza silindikten sonra yakl. ilk 100 m mesafe için ortalama hız değeri
gösterilmez. G-TEC araçlarında güncel kullanılan yakıtın ortalama tüketimi gösterilir.

Soğutma sıvısı sıcaklığı 70-120 °C aralığındaysa, motor çalışma sıcaklığına erişilmiştir. Sıcaklık 70 °C'nin altındaysa, yüksek motor devir sayısı ve motora aşırı
yüklenilmesi önlenmelidir. Sıcaklık 120 °C'nin üzerindeyse, gösterge panelindeki  kontrol lambası yanar » Sayfa 45.

Bilgi/eğlence sistemi göstergesi
Şek. 45
Sürüş bilgileri

Anlık yakıt tüketimi - araç dururken veya yavaş giderken yakıt tüketimi l/h
şeklinde görüntülenir (bazı ülkelerdeki modellerde --,- km/l görüntülenir). GTEC araçlarında kullanılan güncel yakıtın anlık tüketimi gösterilir (duran veya
yavaş hareket eden araçlarda yakıt tüketiminin doğal gaz işletimi kg/h biriminde gösterilir).
Yağ sıcaklığı - Sıcaklık 50 °C'den düşük olduğunda veya yağ sıcaklığı kontrol
sisteminde bir arıza olduğunda,  sembolleri gösterilir.
Ayarlanmış hız aşıldığında uyarı - Aşıldığında sesli bir uyarı sinyalinin duyulduğu ve gösterge panelinin ekranında bir uyarı mesajının verildiği bir hız limitinin
ayarlanmasını sağlar.
Trafik işareti algılama - Trafik işareti göstergesi» Sayfa 242, Trafik işareti algılama.
Güncel sürüş hızı - dijital hız göstergesi.
Ortalama hız - hafıza silindikten sonra hesaplanır. Hafıza silindikten sonra yakl.
ilk 300 m mesafe için ortalama hız değeri gösterilmez.
Kat edilen mesafe - hafıza silindikten sonra kat edilen mesafe.
Yolculuk süresi - Hafıza silindikten sonraki yolculuk süresi.
Konfor tüketici - Konfor tüketicilerinin l/h cinsinden toplam tüketimiyle ilgili
bilgilerin ve ayrıca yakıt tüketiminde en büyük pay sahibi olan üç tüketicinin
(örn. klima sistemi vs.) gösterimi.
İlave dolum miktarı - Tam dolu yakıt deposundan yaklaşık 10 litrelik yakıt tüketiminden sonra ekranda litre cinsinden, güvenli bir şekilde doldurulabilecek bir
yakıt miktarı gösterilir.
Doğal gaz kalitesi - Doğal gaz kalitesine yönelik bilgi %70 ile %100 aralığında
gösterilir. Değer ne kadar yüksekse doğal gaz tüketimi o oranda düşüktür.
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› Bilgi eğlence sisteminde
nına dokunun.



/  menüsünde  → Sürüş bilgileri fonksiyon ala-

Ekran gösterimi » Şek. 45
A Sürüş mesafesi
B Sürüş süresi
C Ortalama hız
D Ortalama yakıt tüketimi
E Sürüş noktası değerlendirmesi (DriveGreen fonksiyonu)
F Grafiksel yakıt rezervi gösterimi (öngörülen menzil 300 km altında ise araç
yavaşça  sembolüne yaklaşır)
G Yaklaşık menzil (CNG tahrikli araçlarda yaklaşık menzil benzin ve CNG için
ayrı olarak gösterilir)
  fonksiyon alanlarıyla aşağıdaki hafızalardan biri seçilebilir.
itibaren - Münferit sürüş bilgileri
▶ Uzun süreli - Uzun süreli sürüş bilgileri
▶ Yakıt aldıktan sonra - Son yakıt alımından sonraki bilgiler

▶ Baş.

Ayarlanmış hız aşıldığında uyarı
Sistem, aşıldığında sesli bir sinyal ve gösterge panelinin ekranında bir uyarı mesajı beliren bir hız sınırı ayarlama imkanı sunar.



Duran araçta hız sınırının ayarlanması
› Uyarma hızı menü öğesini seçin ve onaylayın.
› İstenilen hız limitini 5 km/h adımlarıyla ayarlayın.
› Ayarladığınız değeri onaylayın veya birkaç saniye bekleyin, ayar otomatik olarak kaydedilir.
Sürüş halindeki araçta hız sınırının ayarlanması
› Uyarma hızı menü öğesini seçin ve onaylayın.
› İstediğiniz hızla sürün.
› O anki hızı, hız sınırı olarak onaylayınız.
Ayarlanan hız sınırı gerektiğinde manuel olarak ayarlanabilir.
Hız limitinin sıfırlanması
› Uyarma hızı menü öğesini seçin ve onaylayın.
› Kaydedilen değer onaylanarak, hız sınırı limiti sıfırlanır.
Ayarlanan hız sınır değeri, kontak kapatılıp açıldıktan sonra da muhafaza edilir. 2
saatten uzun bir sürüş kesilmesinden sonra ayarlanan hız sınırı devre dışı bırakılır.

Şek. 46
Hafıza göstergesi

Uzun süreli
Hafızada, herhangi bir sayıdaki münferit sürüşten toplam 99 saat ve 59 dakikalık sürüş süresine veya 9 999 km sürüş mesafesine kadar olan sürüş verileri
kaydedilir.
Listelenen değerlerden biri aşılırsa gösterge otomatik olarak tekrar sıfırdan
başlar.
Yakıt ald.sonra
Hafızada sürüş verileri son yakıt dolumundan itibaren kaydedilir.
Bir sonraki yakıt doldurma ile hafıza sıfırlanır.

› Hafıza seçimi için seçilen bilgiyi tekrar onaylayın ve istenilen hafızayı seçin.
› Seçilen bilgiye ait hafızanın silinmesi için bilginin onaylanmasına yönelik tuşu
basılı tutun.

Aşağıdaki sürüş bilgileri hafızaya kaydedilir.
▶ Ortalama yakıt tüketimi
▶ Sürüş mesafesi
▶ Ortalama hız
▶ Sürüş süresi
Not
Akünün sökülmesi ile tüm hafıza değerleri silinir.

Gösterge tablosunun ekranında menüler


Sistem ekranda A pozisyonunda gösterilen aşağıda açıklanan üç hafızada verileri kaydeder » Şek. 46.
Başl. itib.
Hafızaya kontağın açıldığı andan kapatıldığı ana kadarki sürüş verileri kaydedilir.
Eğer sürüşe kontak kapatıldıktan sonra 2 saat içinde devam edilirse, yeni gelen
değerler güncel sürüş bilgileri ile kaydedilir.
Eğer araç 2 saatten fazla kullanılmazsa, hafıza otomatik olarak silinir.

Konuya giriş

Gösterge tablosunun ekranında (bundan sonra sadece ekran), donanıma bağlı
olarak bilgi/eğlence sisteminden, çok fonksiyonlu göstergeden, asistan sistemlerinden vb. bilgiler gösterilir.
Bilgi içeren menüler kullanım kolundaki veya çok fonksiyonlu direksiyondaki
tuşlarla kullanılabilir ve görüntülenebilir » Sayfa 51.
Ana menü noktaları (araç donanımına göre)
Sürüş bilgil. » Sayfa 51
Asistanlar » Sayfa 54
■ Navigasyon » Sayfa 54
■ Ses » Sayfa 54
■ Telefon » Sayfa 54;

■
■
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■
■

Araç » Sayfa 50
Laptimer » Sayfa 54

Not
Ekranda uyarı mesajları görüntüleniyorsa ana menüye erişmek için bu mesajlar onaylanmalıdır.
■ Ekran dili bilgi/eğlence sisteminde ayarlanabilir » Sayfa 130, Bilgi/eğlence sistemi dilinin ayarı veya » Sayfa 138, Bilgi/eğlence sistemi dilinin ayarı.

■

Menü noktası Navigasyon
Navigasyon menü noktasında şu bilgiler gösterilir.
▶ Sürüş önerileri
▶ Pusula
▶ Son hedefler
▶ Navigasyon haritası (dijital

gösterge tablosu için geçerlidir)

Menü noktasıSes
Ses menü noktasında örn. şu bilgiler gösterilir.
Radyo
▶ Güncel olarak çalınan istasyon (isim/frekans).
▶ Seçilen frekans aralığı (örn. FM), istasyon hafıza listesine kayıtlı olduğunda istasyon tuşu (örn. FM 3) numarası ile birlikte.
▶ Mevcut istasyonların listesi (5'ten fazla istasyon çekiyorsa).
▶ TP trafik anonsları.
Medya
▶ Çalınan parçanın adı, ID3 etiketi olarak ses kaynağına kayıtlı olması halinde
parça ile ilgili diğer bilgiler (örn. sanatçı, albüm adı).

Telefon menü noktası
Telefon menü noktasında şu sembollerle birlikte arama listesi gösterilir.
 Gelen arama
 Giden arama
 Cevapsız çağrı
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Ekrandaki semboller
 Telefon bataryasının şarj durumu (bu fonksiyon sadece bazı mobil telefonlar tarafından desteklenir)
 Sinyal gücü (bu fonksiyon sadece bazı mobil telefonlar tarafından desteklenir)
 Bilgi/eğlence sistemine bağlı bir telefon
 Cevapsız çağrılar (birden fazla cevapsız çağrı varsa, sembolün yanında cevapsız çağrı sayısı görüntülenir)
 Mikrofon kapalı
Apple CarPlay
Bilgi/eğlence sistemine Apple CarPlay ile bağlanmış harici bir cihaz çok fonksiyonlu direksiyon ve ayrıca Gösterge tablosunun ekranında menülerle kullanılabilir.
Telefon menü noktasında şu simgeler gösterilir.

Gelen aramayı kabul etme
Gelen aramayı reddetme / Görüşmeyi sonlandırma

 Mikrofonu açma/kapatma (Swing bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir)

Asistanlar menü noktası
Asistanlar menü noktasında şu sistemleri etkinleştirebilir/devre dışı bırakılabilir.
▶ Şeritte

kalma asistanı (Lane Assist)

▶ Kör nokta denetim asistan
▶ Parktan çıkma asistanı
▶ Front Assist

Menü maddesiLaptimer (kronometre)
Laptimer fonksiyonu tur süresini, örn. pistte sürüş sırasında, tutma imkanı sağlamaktadır. Ölçülen süre ekranda görüntülenir.
Ölçülen süre değerleri dakika, saniye ve salise şeklinde görüntülenir.
Aşağıdaki fonksiyonlar kullanıma sunulmuştur.
■ Başlat - süre ölçümünün manuel olarak başlatılması veya kesilen ölçümün devam ettirilmesi
■ Başlang. itib. - hareket edildiğinde süre ölçümünün otomatik olarak başlatılması
■ İstatistik - ölçülen sürelerin değerlendirilmesi ve sıfırlanması



Süre ölçümü
▶ Ölçümü manuel başlatmak için Laptimer - Başlat menü noktasını seçin.
▶ Ölçümü otomatik başlatmak için Laptimer - Başlatmadan itibaren menü noktasını
seçin. Hareket edildiğinde süre ölçümü otomatik olarak başlatılır.
▶ Bir sonraki turun ölçümünü zaman ölçümü sırasında başlatmak için Yeni tur
menü noktasını seçin.
Süre ölçümü sırasında ekranda ayrıca en hızlı ve son sürülen tur ile ilgili bilgiler
görüntülenir.
Ara zamanın ölçülmesi
ölçümü sırasında Ara zaman menü adımını seçiniz. Ekranda yaklaşık 5 saniyeliğine ara zaman bilgisi görüntülenir.

▶ Süre

Ara zaman, bir tur esnasında tekrar tekrar ölçülebilir.
Ölçümün kesilmesi
▶ Süre ölçümü sırasında Durdur menü adımını seçiniz.
Süre ölçümü kesilir, aşağıdaki fonksiyonlar kullanılabilir.
■ Devam - Güncel tur süresi ölçümünün devam etmesi
■ Yeni tur - Sonraki tur süresi ölçümünün başlatılması
■ Turu iptal et - Süre ölçümünün iptal edilmesi (iptal edilen tur süresi kaydedilmez)
■ Kapat - Süre ölçümünün sonlandırılması (iptal edilen tur süresi kaydedilir)

Not
Sistem ile maksimum 11 tur süresi ölçülebilir.
Her bir tur süresinin ölçümü 99 saat, 59 dakika ve 59 saniye sonra sonlandırılır. Bu süreye ulaşıldıktan sonra yeni tur süresinin ölçümü otomatik başlar.
■ Ölçülen süreler tek tek sıfırlanamaz.
■ Ölçülen süreler sıfırlanmazsa kontak kapatıldıktan sonra da kayıtlı kalmaya
devam ederler.

■
■

Servis aralığı



Konuya giriş

Servis aralığına uyulması kullanım ömrü ve aracın değer koruması için çok
önemlidir. Servis zamanını asla aşmayın.
Servis aralığı tipi, değişikliği ile ilgili seçenek ve ayrıca servis kapsamı konularında uzman işletme tarafından bilgilendirilirsiniz.
Servis eylemlerinin zamanında yapılması konusunda gösterge tablosunun ekranındaki servis aralığı göstergesi tarafından bilgilendirilirsiniz.
Servis kaydı
Yetkili bir servis, servis bilgi sisteminde dijital servis planı tanımlamalı ilgili servis
belgelerini onaylar.

Ölçülen sürelerin değerlendirilmesi
İstatistik menü adımını seçiniz.

İlgili servis belgesini her zaman yazdırmanızı öneriyoruz.

Aşağıdaki bilgiler görüntülenir.
▶ En hızlı tur: - en hızlı sürülen tur
▶ En yavaş tur: - en yavaş sürülen tur
▶ Ortalama: - ortalama tur süresi
▶ Toplam süre: - sürülen tur süresinin toplamı

Not
Tüm servis hizmetleri ve işletim sıvılarının ilave edilmesi veya değiştirilmesi için
oluşacak masraflar, garanti süresi içerisinde olsa dahi, ŠKODA AUTO garanti
koşullarında veya bağlayıcı ayrı sözleşmelerle aksi belirtilmedikçe müşteri tarafından ödenecektir.

▶ Laptimer -

Ölçülen sürelerin sıfırlanması
▶ Laptimer - İstatistik - Sıfırla menü adımını seçiniz.
DİKKAT
Lütfen bütün dikkatinizi öncelikle araç kullanmaya ayırınız! Sürücü olarak
araç kullanımı ile ilgili tüm sorumluluk sizdedir.
■ Laptimer sistemini sadece araç, her türlü trafik durumunda kontrolünüz altında olacak şekilde kullanınız.
■

Bilgi sistemi
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Bir sonraki servis tarihine kadar olan yol mesafesinin ve gün
sayısının gösterilmesi
Şek. 47
Gösterge panelindeki tuş

Değişken servis aralığı
Değişken servis aralığına sahip araçlarda yetkili serviste yağ değiştirme servis
göstergesinin sıfırlanmasından sonra aracın önceki işletim koşullarına göre hesaplanan yeni bir servis aralığının değerleri görüntülenir.
Bu değerler, daha sonra aracın gerçek çalışma koşullarına göre uyarlanır.

Kişiselleştirme



Bir sonraki servis tarihine kadar kalan kilometre veya gün ile ilgili bilgiler bilgi/eğlence sisteminde  /  →  → Servis veya gösterge tablosundaki tuşla
görüntülenebilir.
Tuşla gösterme
› Kontağı açın.
› A » Şek. 47 tuşunu ekranda Servis menü noktası gösterilinceye kadar basılı
tutun.
› A tuşunu bırakınız.

Konuya giriş

Kişiselleştirme sayesinde birden fazla sürücü bir aracı ilgili araç anahtarına atanmış bir kullanıcı hesabıyla isteğe bağlı ayarlanmış sistem fonksiyonlarıyla kullanabilir.
DİKKAT
Tüm ayarları sadece araç dururken yapın - Aksi durumda kaza tehlikesi söz
konusu!

Çalışma şekli
Şek. 48
Başka bir kullanıcı hesabına geçme

Ekranda 4 saniye boyunca  sembolü ve örn. bir sonraki servis tarihine kadar
kalan kilometre veya gün ile ilgili mesajlar görünür.

Servis mesajları
Servis tarihi gelmeden önce kontağın açılmasından sonra ekranda  sembolü
ve ayrıca bir sonraki servise kadar olan kilometre veya günlerle ilgili bir mesaj
belirir.
Servis tarihi geldiğinde, kontak açıldıktan sonra ekranda  sembolü ve şu mesaj gösterilir.

Servis aralığı göstergesinin sıfırlanması
Göstergenin bir uzman işletme tarafından sıfırlanmasını sağlayın.
Servis aralığı göstergesi sıfırlama işlemini kendi başınıza yapmamanızı tavsiye
ediyoruz. Servis aralığı göstergesi yanlış ayarlanabilir ve bunun sonucunda araçta arızalar meydana gelebilir.
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Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 56).

Araç kilidinin ve sürücü kapısının açılmasından sonra kişiselleştirilmiş tüm fonksiyonlar, araç kilitlerinin açıldığı anahtarın atanmış olduğu kullanıcı hesabına göre ayarlanır.
Ayarlanmış kişiselleştirilmiş fonksiyonların her ayarı otomatik olarak etkin kullanıcı hesabında kaydedilir.
Kişiselleştirme çerçevesinde üç standart kullanıcı hesabı ve ayrıca bir Misafir hesap kullanılabilir.



Başka bir kullanıcı hesabına geçme
Kontak açıldıktan sonra 10 saniye içerisinde gösterge panelinin ekranından
» Şek. 48 başka bir kullanıcı hesabına geçiş yapılabilir.
Bir hesap değişimi daha sonra bilgi/eğlence sistemi  /  →  → Araç durumu
→  Menüsünde gerçekleşebilir (öncelikle Lastik basınç göstergesi gösterilirse okla
 veya  Araç durumu'na geçin).
Sistem için gerekli olan tüm noktaların ayarlanmamış olduğu bir hesap seçilirse
bilgi/eğlence sistemi ekranında otomatik olarak bir yapılandırma asistanı görüntülenebilir » Sayfa 125.
Elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu (bundan sonra sadece koltuk)
Oturma pozisyonunun ayarı şu durumlarda gerçekleşir.
▶ Araç kilidini ve sürücü kapısını açtıktan sonra (bu durum şu durumlarda geçerlidir: Aracı kilitlemeden önce belirli bir koltuk ayarına sahip bir hesap seçildi. Araç kilidinin açılmasından sonra başka bir koltuk ayarının atanmış olduğu
bir hesap etkinleştirilir).
▶ Başka bir kullanıcı hesabına geçildikten sonra ve 5 km/h altındaki bir hızda.

▶ Medya - Rastgele çalma/Parça tekrarlama, seçilen video biçimi.
▶ Ses kontrolü - sesli sinyaller.
▶ Navigasyon - Ev adresi, alternatif rotalar, önerilen rota, yakıt eksikliği

ması.

hatırlat-

Not
Kişiselleştirilmiş fonksiyonların kapsamı bilgi/eğlence sistemine bağlıdır.

Kişiselleştirme ayarı



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 56).

› Bilgi eğlence sisteminde



nına dokunun.

/  menüsünde  → Kişiselleştirme fonksiyon ala-

Şu menü noktaları gösterilir.
Kişiselleştirme
Etkin - Kişiselleştirmeyi etkinleştirme/devre dışı bırakma

Koltuk ayarı şu şekilde sonlandırılabilir.
▶ Bilgi/eğlence sistemi ekranında İptal fonksiyon alanına dokunarak.
▶ Koltuktaki herhangi bir tuşa basarak » Sayfa 83.

Kullanıcı hesabı seçme
Kullanıcı hesaplarını yönetme ve ayrıca başka bir hesaba geçme seçeneğiyle
birlikte kullanıcı hesaplarının bir listesi.

Not
Kişiselleştirme fonksiyonu olan araçlar fabrika çıkışında üç araç anahtarıyla teslim edilir.

■

Bazı kişiselleştirilmiş fonksiyona genel bakış



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 56).

▶ Sürüş modu - son seçilen mod, Mod ayarı Individual.
▶ Elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğunun ayarı.
▶ Dış ayna ayarı.
▶ Asistan

sistemleri - Şeritte kalma asistanı (Lane Assist), Park yardım sistemi
(ParkPilot).
▶ Işık - Ambiyans aydınlatması, Konforlu sinyal verme, COMING HOME / LEAVING HOME.
▶ Climatronic - Münferit alanlardaki sıcaklık, fan devir sayısı, iç hava sirkülasyonu.
▶ Bilgi/eğlence sistemi ayarları - Ekranın parlaklık kademesi, tuş düzeni.
▶ Radyo - Ton ayarları, istasyon sınıflandırma.

 - Şu seçeneklerle birlikte kullanıcı hesabı yönetimi:
■ Kullanıcı hesabını yeniden adlandır - Kullanıcı hesabının adını değiştirme (Yolcu hesap için geçerli değildir)
■ Ayarları başka bir hesaba kopyalama - Aktif kullanıcı hesabı ayarının başka bir kullanıcı hesabına kopyalama
■ Kullanıcı hesabını sıfırla - Seçilen kullanıcı hesabının fabrika ayarlarına sıfırlama

Ayarlama
Anahtar atama: - Kullanıcı hesabına araç anahtarını atama seçeneği:
■ Manuel - Algılanan araç anahtarı aktif kullanıcı hesabına manuel atanmalıdır
■ Otomatik - algılanan araç anahtarı bir başka hesaba geçildiğinde aktif kullanıcı
hesabına otomatik atanır
■ Araç anahtarını güncel kullanıcı hesabına ata - algılanan araç anahtarının aktif kullanıcı hesabına atama - Bilgi/eğlence sistemi ekranındaki talimatları takip edin
■ Tüm ayarları sıfırla - Kişiselleştirmenin ve ayrıca kullanıcı hesaplarının fabrika
ayarlarına sıfırlanması

■

Bilgi sistemi
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Kilit açma ve açma

Anahtarla kilit silindiri üzerinden kilit açma/kilitleme

Kilit açma ve kilitleme



Şek. 49
Aracın sol tarafı: Kilit açma/kilitleme ile ilgili anahtar dönüşleri

Konuya giriş

Araç, tüm kapıları, depo kapağını ve bagaj bölmesi kapağını aynı anda kilitlenmesini/kilitlerinin açılmasını sağlayan bir merkezi kilitleme sistemiyle donatılmıştır.
Kapı kilit açma isteğe bağlı ayarlanabilir » Sayfa 60.
Aracın kilidinin açıldığı, sinyal lambalarının iki defa yanıp sönmesi ile gösterilir.
Eğer aracın kilidini açarsanız ve daha sonraki 45 saniye içinde hiçbir kapıyı veya
bagaj kapağını açmazsanız, araç otomatik olarak tekrar kilitlenir.
Aracın kilitlendiği sinyal lambalarının bir defa yanıp sönmesi ile gösterilir.
Sürücü kapısı açık ise, araç kilitlenemez.
Araç kilitlendikten sonra kapılar veya bagaj kapağı açılırsa, sinyal lambası bunlar
tekrar kapandıktan sonra yanıp söner.
DİKKAT
Araçtan inerken anahtarı asla araçta bırakmayın. Yetkisiz kişiler (örn. çocuklar) aracı kilitleyebilir, kontağı açabilir veya motoru çalıştırabilir - Yaralanma ve kaza tehlikesi söz konusudur!
■ Aracı terk ederken hareket bilinci olmayan kişileri, örn. çocukları gözetimsiz olarak araç içinde bırakmayın. Bu kişiler muhtemelen araçtan kendileri çıkamaz veya başlarının çaresine bakamaz. Çok yüksek veya çok düşük sıcaklıklarda hayati tehlike söz konusudur!

■

ÖNEMLİ
Her anahtarda elektronik parçalar bulunur; bu bakımdan bunları nemden ve
sert sallantılardan koruyunuz.
■ Anahtar deliği temiz tutulmalıdır. Kirlilik (kumaş lifleri, toz v.b.) kilit silindirlerinin, kontak kilidinin vb. fonksiyonuna olumsuz etki yapar.



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 58).

Araç kilidinin anahtar ile açılması / kilitlenmesi » Şek. 49
 Aracın kilidinin açılması
 Aracın kilitlenmesi
ÖNEMLİ
Kapatma silindiri bir kapakla donatılmışsa aracın kilidini anahtarla açmak/kilitlemek için öncelikle kapak sökülmelidir » Sayfa 288.

Uzaktan kumandalı anahtar ile kilit açma/kilitleme
Şek. 50
Dışarı katlanabilir anahtar dili ile
anahtar

■
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Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 58).

Anahtarın tanımı » Şek. 50
 Kilit açma düğmesi
 Kilitleme düğmesi



 Donanıma göre:
▶ Bagaj kapağı kilidinin açılması (basarak)/kilidin bırakılması ve kısmen açılması (tutarak) (manuel kapak kullanımlı araçlar)
▶ Bagaj kapağını açma/Bagaj kapağının hareketini durdurma (elektrik kapak kumandalı araçlar)
A Anahtar dilinin açılması/kapatılması için emniyet tuşu
B Anahtarın üstündeki bir tuşa basıldıktan sonra pil seviyesi için kontrol lambası yanıp sönmüyorsa pil bitmiştir
Bagaj kapağı kilidini açma/bırakma - Manuel kapak kumandalı araçlar
Tuşa  basılarak kapak kilitlenir.
Tuş  tutularak kapak açılır ve bırakılır (kısmen açık).
Kapağın kilidi  tuşuyla açılır veya kilit bırakılırsa, kapatıldıktan sonra kapak
otomatik olarak kilitlenir. Bu süre sonunda kapağın kilitleneceği süre ayarlanabilir » Sayfa 63.
ÖNEMLİ
Uzaktan kumanda fonksiyonu sinyallerin üst üste binmesi nedeniyle araç yakınında bulunan vericilerden olumsuz etkilenebilir.
■ Uzaktan kumandanın etki alanı yaklaşık 30 metredir. Merkezi kilitleme yaklaşık 3 metreden daha az bir mesafede uzaktan kumandaya cevap veriyorsa, pili
mutlaka değiştirilmelidir » Sayfa 287.
■

Kilit açma/kilitleme - KESSY



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 58).

KESSY sistemi (Keyless Entry Start Exit System) anahtar etkin olarak kullanılmadan aracın kilitlenmesine/kilidin açılmasına imkan verir.

› Araç kilidini açmak için kapı kolunu tutun » Şek. 51 - .
› Aracı kilitlemek için kapı kolundaki sensöre parmağınızla dokunun » Şek. 51 .

Kilit açma/kilitleme sırasında anahtar, ön kapı koluna maksimum 1,5 m mesafede olmalıdır.
Kilitleme ile ilgili bilgiler
Otomatik şanzımanlı araçlarda kilitlemeden önce seçme kolunun P konumuna
getirilmesi gerekir.
Araç kilitlendikten sonra, sonraki 2 saniye içinde kapı koluna dokunularak kilidini açmak mümkün değildir. Bu şekilde aracın kilitlenmiş olup olmadığı kontrol
edilebilir.
Anahtarın istenmeden aracın içinde kilitli kalmasına karşı koruma
Kapılardan biri araç kilitlendikten sonra kapatılırsa ve aracı kilitlemek için kullanılan anahtar yolcu bölümünde kalırsa, araç kilidi otomatik olarak açılır. Otomatik kilitlendikten sonra sinyal lambaları dört kez yanıp söner. 45 saniye içinde
hiçbir kapı açılmazsa araç otomatik olarak tekrar kilitlenir.
Bagaj kapağı, araç kilitlendikten sonra kapatılırsa ve aracı kilitlemek için kullanılan anahtar bagajda kalırsa, kapağın kilidi otomatik bırakılır (kısmen açılır). Otomatik bırakmadan sonra sinyal lambaları dört kez yanıp söner. Bagaj bölmesi
kapağı bırakılır (kısmen açık), diğer kapılar kilitli kalır.
ÖNEMLİ
Bazı eldiven tipleri, kapı kolundaki sensör aracılığıyla kilit açma/kilitleme fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir.

KESSY devre dışı bırakma


Şek. 51 Araç kilidini açma / Aracı kilitleme

Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 58).

› Aracı anahtar üzerindeki  düğmeyle kilitleyin.
› 5 s içerisinde kapı kolundaki sensöre parmakla dokunun » Şek. 51 için bkz.

Sayfa 59 - . Devre dışı bırakma sinyal lambalarının bir kez yanıp sönmesiyle
onaylanır.

Kilit açma ve açma
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› Devre dışı bırakmayı kontrol etmek için en az 10 s bekleyin ve ardından kapı

Açılması
Güvenlik emniyeti, araç dışarıdan kilitlendiğinde tekrar devreye girer.

KESSY sistmei araç kilitlerinin açılmasından sonra tekrar etkinleştirilir.

Bu fonksiyona, kontak kapatıldıktan sonra gösterge panelinin ekranında Emniyet
kilidine dikkat edin! Kullanım kılavuzu! bildirimiyle hatırlatılır.

kolunu çekin. Kapı kilitli kalmalıdır.

Aracı merkezi kilitleme tuşu ile açma/kilitleme

Devreye sokma gösterimi
Güvenlik emniyeti açıkken sürücü kapısındaki kontrol lambası 2 saniye boyunca
hızlı bir şekilde yanıp söner, ardından uzun aralıklarla yanıp sönmeye başlar.

Şek. 52
Merkezi kilitleme tuşu

Kapatılması
saniye içinde iki kez kilitleme.
▶ veya: Araç içi denetimi ve çekme koruması devre dışı bırakarak » Sayfa 62.

▶2

Sürücü kapısındaki kontrol lambası yaklaşık 2 saniye hızlı yanıp söner, sonra söner ve yaklaşık 30 saniye sonra uzun aralıklarla düzenli olarak yanıp sönmeye
başlar.



Önce

ve

Eğer araç kilitlenirse ve güvenlik emniyeti kapatılırsa, kapının açma kolu bir kez
çekilerek kapı içeriden münferit olarak açılabilir.

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 58).

Merkezi kilitleme tuşuyla kilitleme/kilidi açmayla ilgili koşullar.
 Araç dışarıdan kilitlenmemiş olmalıdır.
 Tüm kapılar kapalı.

Güvenlik emniyeti, araç kilitlendiğinde yeniden devreye girer.
DİKKAT
Güvenlik emniyeti devrede olacak şekilde kilitlenen araçlarda, aracın içinde
hiç kimse kalmamalıdır, zira hem kapıların kilidi, hem de pencereler içeriden
açılamazlar. Kapıların kilitli olması acil durumda yardım edenlerin araca girmelerini zorlaştırır - Ölüm tehlikesi söz konusu!

› Kilitlemek/kilidi açmak için  düğmesine basın » Şek. 52.
Kilitleme işlemi tuştaki  sembolünün yanmasıyla gösterilir.
Kilitledikten sonra şunlar geçerlidir.

▶ Kapıların ve bagaj kapağının dışarıdan açılması mümkün değildir.
▶ Kapıların kilidi, ilgili kapının açma kolu bir kez çekilerek açılabilir ve

ları açılabilir.

araç kapı-

DİKKAT
İçeriden kilitli kapılar acil durumda yardım edenlerin araca girmelerini zorlaştırır - Ölüm tehlikesi söz konusu!

Güvenlik emniyeti



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 58).

Güvenlik emniyeti kapıların içeriden açılmasını ve pencere kullanımını önler. Bu
sayede araca olası bir hırsızlık girişimi önlenir.
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Bireysel ayarlar



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 58).

Merkezi kilidin şu fonksiyonları isteğe bağlı olarak bilgi/eğlence sisteminin
 →  → Açma ve kapatma menüsünde ayarlanabilir.



Tüm kapılar
Fonksiyon, tüm kapıların, bagaj kapağının ve yakıt deposu kapağı kilidinin açılmasına izin verir.

/



Tek kapı
Fonksiyon, sadece sürücü kapısının ve yakıt deposu kapağının kilidini uzaktan
kumanda üzerinden açma imkanı sağlar. KESSY, yakınında anahtarın bulunduğu
tek kapı kilidinin ve ayrıca depo kapağının açılmasını sağlar. Diğer kapılar ve
bagaj kapağı ancak kilit bir kez daha açıldığında veya kapı koluna dokunarak
açılır.
Aracın bir tarafındaki kapılar
Bu fonksiyon sürücü tarafındaki ve yakıt deposu kapağının bulunduğu taraftaki
her iki kapı kilidini uzaktan kumanda üzerinden açma imkanı sağlar. KESSY, yakınında anahtarın bulunduğu her iki kapı kilidinin ve ayrıca depo kapağının açılmasını sağlar. Diğer kapılar ve bagaj kapağı ancak kilit bir kez daha açıldığında
veya kapı koluna dokunarak açılır.
Otomatik kilitleme/kilit açma
Bu işlev hız 15 km/h'i geçtikten sonra tüm kapıların ve bagaj bölmesi kapağının
kilitlenmesini sağlar. Kapıların ve bagaj kapağının dışarıdan açılması mümkün
değildir.



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 58).

› Dışarıdan açmak için araç kilidini açın ve kapı kolunda

A ok yönünde çekin
» Şek. 53.
› İçeriden açmak için kapı açma kolundan B çekin ve kapıyı itin.
› İçeriden kapatmak için çekme kolunu C tutun ve kapıyı kapatın.

DİKKAT
Kapı düzgün kapatılmalıdır aksi halde bu yolculuk esnasında açılabilir ölüm tehlikesi vardır!
■ Kapıyı, açılma/kapanma alanında kimse olmadığı zaman açın ve kapatın yaralanma tehlikesi söz konusu!
■ Açık kapı ile asla sürmeyin - Hayati tehlike söz konusu!
■ Açılmış bir kapı kuvvetli rüzgarda veya bir eğimde kendiliğinden kapanabilir - yaralanma tehlikesi söz konusu!
■

Çocuk emniyet tertibatı

Kapılar ve bagaj bölmesi kapağı kontak anahtarı çekildiğinde veya kapılar içeriden açıldığında açılır (merkezi kilidin bireysel ayarına bağlı olarak).
Not
Merkezi kilidin bireysel ayarı (bilgi/eğlence sistemine bağlı) kişiselleştirmenin
etkin kullanıcı hesabında kaydedilir » Sayfa 56.

Kapı açma/kapatma

Şek. 54 Arka kapı: Çocuk kilidini açma / kapatma



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 58).

Çocuk emniyet tertibatı arka kapıların içeriden açılmasını engeller. Kapı sadece
dışarıdan açılabilir.

Şek. 53 Kapı kolu/kapı açma kolu

Açma/kapatma
› Açmak için emniyeti araç anahtarıyla  pozisyonuna çevirin » Şek. 54.
› Kapatmak için emniyeti araç anahtarı ile  pozisyonuna çevirin.

Kilit açma ve açma
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Fonksiyon arızaları



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 58).

Uzaktan kumandanın senkronizasyonu
Etki alanının dışındayken uzaktan kumandanın tuşlarına bir kaç kez basılmışsa
ya da uzaktan kumandanın pilleri değiştirilmişse ve araç uzaktan kumanda ile
açılmıyorsa anahtar senkronize edilmelidir.

› Uzaktan kumanda anahtarı üzerindeki herhangi bir tuşa basınız.
› Kapı, tuşa basıldıktan sonra 1 dakika içinde anahtar ile kilit silindiri üzerinden
açılmalıdır.

Merkezi kilitleme sistemi ile ilgili arızalar
Sürücü kapısındaki kontrol lambası önce 2 saniye hızlı olarak yanıp sönerse, ardından kesintisiz olarak 30 saniye yanarsa ve sonunda yavaş olarak yanıp sönerse, bir yetkili servise danışılmalıdır.
Merkezi kilitlemede bir arıza meydana geldiğinde araç kapıları ya da bagaj kapağı acil kilitlenebilir ya da acil açılabilir » Sayfa 288.
KESSY sisteminde arıza
KESSY sisteminin arızası durumunda gösterge panelinin ekranında ilgili hata
mesajı gösterilir.
Anahtar pilinin düşük gerilimi
Anahtar pilindeki gerilim çok düşük ise, gösterge paneli ekranında gerekli pil
değişimiyle ilgili bir mesaj gösterilir. Pili değiştiriniz » Sayfa 287.

Hırsızlık alarm sistemi



Konuya giriş

Araca zorla girme veya hırsızlık denemesinde uyarı sistemi akustik ve optik sinyaller verir (bundan sonra sadece alarm olarak anılacaktır).
Uyarı sistemi, aracın kilitlenmesinden 30 saniye sonra otomatik olarak devreye
girer. Kilit açıldıktan sonra otomatik olarak devre dışı bırakılır.
ÖNEMLİ
Uyarı sisteminin fonksiyonunu tam olarak yapmasını sağlamak için, aracı terk
etmeden önce tüm kapıların, camların ve sürgülü/açılır tavanın kapalı olup olmadığını kontrol edin.
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Kullanım

Not
Alarm sistemi, kullanım süresi 5 yıl olan kendine ait bir akım besleme kaynağına
sahiptir. Alarm sisteminin işlevselliğini sağlamak için bu sürenin sona ermesinden sonra alarm sisteminin bir uzman işletme tarafından kontrol edilmesini
öneriyoruz.

Alarm verme



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 62).

Alarm aktif uyarı sistemli araçta şu yetkisiz uygulamalardan biri yapılırsa verilir.
▶ Kaput açıldığında.
▶ Bagaj kapağı açıldığında.
▶ Kapılar açıldığında.
▶ Kontak kilidi manipüle edildiğinde.
▶ Araç çekildiğinde.
▶ Araç içerisinde hareket olduğunda.
▶ Araç elektrik sisteminde ani ve belirgin bir gerilim düşüşü olduğunda.
▶ Römork ayrıldığında.
Bir alarm ayrıca sürücü kapısı kilidi kilitleme silindirinden açılırsa verilir.
Alarm, anahtar üzerindeki  tuşuna basılarak veya kontak açılarak kapatılır.

Araç içi denetimi ve çekme koruması



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 62).

Araç içi denetimi, kilitli olan aracın içinde bir hareket saptandığında alarm verir.
Çekme koruması, kilitli olan araçta bir eğilme saptandığında alarm verir.
Aracın içindeki hareketlerden dolayı (örn. kişiler veya hayvanlar tarafından) veya araç taşınırken (örn. tren veya gemi ile) veya çekilirken alarm devreye girebileceği için bu fonksiyonları kapatın.
Devre dışı bırakma
Fonksiyonlar bilgi/eğlence sisteminde aynı anda bir kereliğine
Açma ve kapatma menüsünde devre dışı bırakılabilir.
Devre dışı bırakılırken güvenlik emniyeti kapatılır.



/→→


ÖNEMLİ
Gözlük gözü açıksa araç içi denetiminin etkisi azalır. Araç içi denetim fonksiyonunun tam olarak yapmasını sağlamak için, daima aracı kilitlemeden önce gözlük gözünü kapatınız.

Not
A » Şek. 55 tuşu harekete başlarken veya 5 km/h üzerindeki bir hızda devre

dışı bırakılır. Durduktan ve bir kapı açıldıktan sonra, tuş tekrar devreye girer.

Bagaj kapağının gecikmeli kilitlenmesinin ayarlanması
Manuel kumandalı bagaj bölmesi kapağı



Konuya giriş

DİKKAT
Yaslanmış veya tamamen açık bagaj kapağı ile hiç bir zaman sürmeyiniz,
aksi halde aracın içine egzoz gazı girebilir - Zehirlenme tehlikesi söz konusu!
■ Kapandıktan sonra kapak kilidinin tam olarak oturduğundan emin olun.
Aksi takdirde, kapak kilitlenmiş olsa bile yolculuk esnasında kendi kendine
açılabilir - Kaza tehlikesi vardır!
■ Bagaj kapağını kapatırken hiçbir vücut uzvunun ezilmemesine dikkat edilmelidir - Yaralanma tehlikesi vardır!
■ Bagaj kapağını kapatırken arka cama bastırılmamalı, cam patlayabilir - Yaralanma tehlikesi söz konusu!

■

Bagaj kapağını açma/kapatma



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 63).

Bagaj kapağı, anahtar üzerindeki  tuşuyla açılırsa kapatıldıktan sonra kapak
otomatik olarak kilitlenir.
Bagaj kapağı kapatıldıktan sonra otomatik olarak kilitleneceği süre yetkili servis
tarafından ayarlanabilir.
ÖNEMLİ
Bagaj kapağı otomatik olarak kilitlenmeden önce, araca istenmedik saldırı tehlikesi söz konusudur.

Elektrikli bagaj bölmesi kapağı



Konuya giriş

Bagaj kapağı (bundan sonra sadece kapak olarak anılacaktır), elektrikli olarak ve
acil bir durumda manuel olarak çalıştırılabilir » Sayfa 65.
DİKKAT
Kapandıktan sonra kapak kilidinin tam olarak oturduğundan emin olun.
Aksi durumda kapak sürüş sırasında açılabilir - hayati tehlike söz konusu!
■ Asla kapak açık veya tam olarak kapatılmamış halde yola çıkmayınız, aksi
halde aracın içine egzoz gazı girebilir - Zehirlenme tehlikesi söz konusu!
■ Bagaj kapağını, açılma/kapanma alanında kimse olmadığı zaman açın veya
kapatın - yaralanma tehlikesi söz konusu!
■ Kapağın kapatılması sırasında vücut uzuvlarının sıkışmamasına dikkat edin
- yaralanma tehlikesi söz konusu!
■

Şek. 55 Bagaj kapağının açılması/kapatılması



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 63).

› Açmak için A tuşuna ok yönünde 1 basın » Şek. 55.
› Kapağı ok yönünde 2 kaldırın.
› Kapatmak için tutucuyu B tutun ve ok yönünde 3 çekin.
Kilit açma ve açma
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ÖNEMLİ
Elektrikli hareket sırasında kapağı elle açmaya/kapatmaya çalışmayın - elektrikli kapak sistemi hasar görebilir.
■ Bir yıkama tesisinden geçmeden önce aracı kilitleyin (veya merkezi kilitleme
tuşuyla). Bazı yıkama tesislerinde bagaj bölmesi kapağı yıkama fırçasının basınç
etkisi nedeniyle kendiliğinden açılabilir – Araç iç bölümü ve ayrıca taşınan
cisimler hasar görebilir.
■

Kullanım açıklaması

ÖNEMLİ
Kapağı açmadan/kapatmadan önce açma/kapama alanında kapağa ya da aracın hemen yakınında araç iç bölümüne ve ayrıca taşınan cisimlere hasar verebilecek cisimlerin bulunup bulunmadığını kontrol edin.
■ Kapak yüklü ise (örn. yüksek bir kar tabakasıyla), kapağın açılması muhtemelen durabilir. Kapağın elektrikli fonksiyonunu yerine getirmesi için karları temizleyin.
■ Kapak kendiliğinden kapanırsa (örn. kar yükü nedeniyle), kesik bir sinyal sesi
duyulur.
■ Aküyü ayırmadan önce kapak daima kapatılmalıdır.
■

Şek. 56 Kapak kullanımı



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 63).

Kapağın açılmasıyla ilgili seçenekler
▶ A tuşuna basarak » Şek. 56.
▶ C tuşunu basılı tutarak.
▶ Anahtardaki D tuşunu basılı tutarak.
Kapağın kapanmasıyla ilgili seçenekler
▶ B » Şek. 56 tuşuna basarak.
▶ A tutamağına basarak.
Kapak hareketinin durdurulmasıyla ilgili seçenekler

▶ B » Şek. 56 tuşuna basarak.
▶ C tuşuna basarak.
▶ Anahtardaki D tuşunu basılı tutarak.
▶ A

tutamağına basarak.

Sesli sinyaller
Kapağı C veya D tuşuyla açarken sesli sinyaller duyulur.
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Kullanım



Not
Kapağı açma/kapama süreci sırasında araca hızla girildiğinde araç sarsılabilir ve
kapak hareketi kesilebilir.

Kapağın en üst pozisyonunu ayarlama



Önce

ve

Elle kapatılması
Kapağı yavaşça kapatın, kapağı kilide bastırırken ŠKODA logosunun üstündeki
kenarın ortasına bastırın.

Bagaj bölmesi kapağının temassız kullanılması

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 63).

Şek. 57
Bagaj kapağını açma

Kapağın en üst pozisyonu ayarlanabilir (örn. garaj yüksekliği nedeniyle sınırlı
odada kapağın açılması için veya kişi boyu nedeniyle konforlu kullanım için).
Kapağın en yukarı pozisyonunun değiştirilmesi
› Kapağı istenilen pozisyonda durdurun.
› Sesli bir sinyal duyulana kadar B » Şek. 56 için bkz. Sayfa 64 tuşunu basılı tutun.
Kapağın en yukarı çıkış pozisyonunun ayarlanması

› Kapağı elle sonuna kadar dikkatlice kaldırın.
› Sesli bir sinyal duyulana kadar B » Şek. 56 için bkz. Sayfa 64 tuşunu basılı tu-



Not
Kapağın otomatik olarak açılmasında erişilen en yukarı pozisyon daima elle açılan kapakla erişilebilecek azami yukarı pozisyondan daha düşüktür.

› Açmak/kapamak için bir ayağınızı arka tampondaki sensör bölgesinde hızlıca

tun.

Fonksiyon arızaları



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 63).

Fonksiyon arızalarına örnekler
Arızanın tarifi
Olası çözümler
Kapak açılamıyor
Kapak açılma sinyaline tepki
vermiyor

Kapak kilidinin açılması » Sayfa 289
Olası bir engeli (örneğin kar) temizleyin, kapağı
yeniden açın » Sayfa 64
Tutamağa A » Şek. 56 için bkz. Sayfa 64 basın
ve kapağı yukarı doğru çekin

Kapak en yukarı pozisyonda
kalıyor
Kapağın manuel olarak kapatılması
Kapak açık ve araç aküsü ayrıldı

Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 63).

Donanıma bağlı olarak bagaj bölmesi kapağı temas etmeden kullanılabilir.
Kontak kapalı olmalı ve araç anahtarı beraberinizde olmalı.
ok yönünde hareket ettirin » Şek. 57.

Kapak otomatik açılır/kapanır. Tamamen kapalı olan kapağın açılması sırasında
arka camın fren lambası yanar. Kapanma sırasında sesli bir sinyal duyulur.
Kapak hareket etmezse kumanda işlemi birkaç saniye sonra tekrarlanmalıdır.
Kapak hareket hızlı ayakla hızlıca hareket ettirilerek durdurulabilir. Tekrar yapılan ayak hareketiyle kapak hareket devam ettirilir.
İşlev bilgi/eğlence sisteminde  /  →  → Açma ve kapatma → „Easy Open“ menüsünde etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir.
Aşağıdaki durumlarda fonksiyonu devre dışı bırakmanızı öneririz.

▶ Portbagaj takılıyken.
▶ Bir römorkun (aksesuarın)
▶ Araç elle yıkanırken.
▶ Aracın arka bölümünde

römork tertibatına bağlanması.

bakım ve onarım çalışmaları.

Römork prizine bir cihaz bağlandığı zaman fonksiyon devre dışı bırakılır.

Kilit açma ve açma



65

Not
Yoğun yağmurda veya arka tampon kirliyken, bagaj bölmesi kapağını temassız
açma fonksiyonu otomatik olarak devre dışı bırakılabilir veya olumsuz etkilenebilir.

Mekanik camlar

Cam kullanımı



Konuya giriş

DİKKAT
Camı daima dikkatli ve kontrollü bir şekilde kapatın. Aksi durumda kendinizde veya beraberinizde olan yolcularda ağır ezilme yaraları meydana gelebilir.
■ Sistem bir kuvvet sınırlaması ile donatılmıştır » Sayfa 67. Bir engel durumunda (örn. Bir vücut bölümünün sıkışması) kapatma işlemi durdurulur ve
cam birkaç cm geri gider. Camlar yine de dikkatli bir şekilde kapatılmalıdır yaralanma tehlikesi söz konusudur!

■

ÖNEMLİ
Mekanik ve elektrikli camların doğru çalışmasını sağlamak için camlar temiz
tutulmalıdır (buzsuz vb.).
■ Elektronik olarak tetiklenen pencere daima aküyü ayırmadan önce kapatılmalıdır.

Şek. 58 Cam kullanımı: sol/sağ



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 66).

› Açmak için sapı ok yönünde A döndürün » Şek. 58.
› Kapatmak için sapı ok yönünde B döndürün.
Elektrikli camlar

■

Şek. 59
Elektrikli cam düğmeleri

Not
Eğer camlar açık ise, toz veya diğer pislikler aracın içine girer ve ayrıca belli hızlarda rüzgar sesi meydana gelebilir.



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 66).

Tüm camlar sürücü koltuğundan kumanda edilebilir. Ön yolcu kapısındaki cam
ve arka kapılardaki camlar ilgili kapıdaki tuşlarla kumanda edilir.
Elektrikli cam düğmeleri » Şek. 59
A Sol ön kapı
B Sağ ön kapı
C Arka sol kapı

66

Kullanım



D
E

Arka sağ kapı
Arka kapılardaki tuşların devre dışı bırakılması/etkinleştirilmesi (devre dışı
bırakma işlemi arka koltuklarda çocuklar bulunduğunda avantajlı olabilir)

Camın açılması/kapatılması
› Açmak için ilgili tuşa hafifçe basın ve cam istenen konuma ulaşıncaya kadar
basılı tutun.
› veya: Tuşa dayanana kadar basın, cam otomatik olarak tamamen açılır. Tuşa
yeniden basıldığında cam hemen durur.
› Kapatmak için ilgili tuşun üst kenarını hafifçe çekin ve cam istenen konuma
ulaşıncaya kadar tutun.
› veya: Tuşu dayanana kadar kısaca çekin, cam otomatik olarak tamamen kapanır. Tuş yeniden çekildiğinde, cam derhal durur.
Arka kapılardaki tuşları devre dışı bırakma/etkinleştirme
› Arka kapılardaki tuşların devre dışı bırakılması/etkinleştirilmesi için E tuşuna basın. Tuşlar devre dışıysa E tuşundaki  kontrol lambası yanar.
Not
Kontağı kapattıktan sonra, camlar yaklaşık 10 dakika boyunca açılabilir ve kapatılabilir.
■ Sürücü veya ön yolcu kapısı açıldıktan sonra cam kumandası sadece A » Şek.
59 tuşuna 2 saniye basılı tutularak veya çekilerek kullanılabilir.
■

Ön yolcu kapısındaki ve arka kapılardaki camların
açılması/kapatılması
Şek. 60
Elektrikli cam tuşu

› Açmak alt tuşa hafifçe basın ve cam istenen konuma ulaşıncaya kadar basılı
tutun.

› veya: Tuşun alt kenarına kısaca basın, cam otomatik olarak tamamen açılır.
Tuşa yeniden basıldığında cam hemen durur.

› Kapatmak için üst tuşa hafifçe basın ve cam istenen konuma ulaşıncaya kadar tutun.

› veya: Tuşun üst kenarına kısaca basın, cam otomatik olarak tamamen kapanır. Tuşa yeniden basıldığında cam hemen durur.

Kuvvet sınırlaması



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 66).

Elektrikli pencereler bir kuvvet sınırlaması ile donatılmıştır.
Bir engel durumunda kapatma işlemi durdurulur ve cam birkaç cm geri gider.
Takip eden 10 saniye için tekrar engellenirse, kapama işlemi yeniden kesilir ve
pencere birkaç santimetre geri gider.
İkinci kez geri gitmesinden sonra 10 saniye içinde pencereyi tekrar kapatmayı
denerseniz, engelin ortadan kaldırılmamasına rağmen kapatma işlemi sadece
durdurulur. Bu noktada pencereleri otomatik olarak kapatmak mümkün değildir. Kuvvet sınırlaması hala devrededir.
Sonraki 10 saniye içinde camı tekrar kapatmayı denerseniz, kuvvet sınırlaması
çalışmaz - Şimdi cam tam gücüyle kapanır!
10 saniyeden daha uzun beklerseniz, kuvvet sınırlaması tekrar devreye girer.

Konforlu cam kullanımı



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 66).

Camların konforlu kullanımı tüm camların tek seferde (veya sadece sürücü kapısındaki camın) açılmasını/kapatılmasını sağlar. Konforlu kullanımının işlevi isteğe bağlı olarak bilgi/eğlence sisteminde  /  →  → Açma ve kapatma menüsünde ayarlanabilir.



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 66).

Ön yolcu kapısında ve arka kapılarda ilgili cam için bir düğme bulunur.

Açma

› Anahtarı üzerindeki  düğmesini basılı tutun.
› veya: Kontağı kapatın, sürücü kapısını açın ve tuşu
numunda tutun » Şek. 59 için bkz. Sayfa 66.

A sonuna kadar açma ko

Kilit açma ve açma
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› veya: Elektrikle çalışan tüm camlar açılana kadar anahtarı sürücü kapısındaki
kilit silindirinde kilit açma konumunda tutun.

Kapatma
› Anahtarı üzerindeki  düğmesini basılı tutun.
› veya: Kontağı kapatın, sürücü kapısını açın ve tuşu A sonuna kadar kapatma
konumunda tutun » Şek. 59 için bkz. Sayfa 66.
› veya: Elektrikle çalışan tüm camlar kapanana kadar anahtarı sürücü kapısındaki kilit silindirinde kilitleme konumunda tutun.
› KESSY sistemi varsa parmaklarınızı ön kapı kolunun dış tarafındaki sensörlerin
üzerine tutun » Şek. 51 için bkz. Sayfa 59.

Panoramik sürgülü/açılır tavan



Panoramik sürgülü/açılır tavan (bundan sonra açılır/sürgülü tavan olarak anılacak), sadece kontak açıkken ve -20 °C üzerindeki sıcaklıklarda kullanılabilir.
Kontağı kapattıktan sonra, sürgülü/açılır tavan yaklaşık 10 dakika daha kullanılabilir. Sürücü veya ön yolcu kapısının açılmasından sonra açılır/sürgülü tavan artık kullanılamaz.
DİKKAT
Sıkışma sonucundaki yaralanma tehlikesini azaltmak için sürgülü/açılır tavanı ve güneş perdesini kullanırken dikkatli olunmalıdır - Yaralanma tehlikesi
söz konusudur!

Konforlu cam kullanımının doğru çalışması için ön koşul, tüm camları otomatik
olarak açma/kapatma özelliğinin çalışır olmasıdır.
Sürücü kapısındaki kilit silindirinde bulunan anahtar yardımıyla camların konforlu açılması/kapatılması, ancak araç kilitlendikten sonraki 45 saniye içinde mümkündür.
İlgili tuşu bıraktığınızda kapı camları durur.

Fonksiyon arızaları



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 66).

Konuya giriş

ÖNEMLİ
Kış mevsiminde açma mekanizmasının hasar görmesini önlemek için, açmadan önce gerekirse sürgülü/açılır tavan bölgesindeki buzu ve karları temizleyin.
■ Aküyü ayırmadan önce sürgülü/açılır tavan daima kapatılmalıdır.
■

Kullanım

Camın sürekli açılıp kapatılması durumunda cam kaldırma mekanizması aşırı ısınabilir ve geçici olarak bloke olabilir. Kullanım mekanizması soğur soğumaz,
cam tekrar devreye alınabilir.
Araç aküsünün ayrılmasından sonra camların otomatik açılması/kapanması devre dışı kalabilir. Bu durumda sistem şu şekilde etkinleştirilmelidir.
Sürücü kapısındaki cam

› Kontağı açın.
› İlgili düğmenin üst kenarını çekiniz ve camı kapatınız.
› Düğmeyi bırakın.
› İlgili tuşu yeniden yukarı çekin ve 1 saniye basılı tutun.
Diğer kapılardaki camlar
› Kontak açılmalıdır.
› İlgili üst tuşa basın ve camı kapatın.
› Tuşu bırakın.
› İlgili üst tuşa yeniden basın ve 1 saniye basılı tutun.
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Şek. 61 Sürgülü/açılır tavanın kullanımı



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 68).

Sürgülü/açılır tavanın kullanımı » Şek. 61
 Tam olarak açma
 Az gürültülü konuma açın



A Kısmen açma
 Tamamen kapatma
1 Dışa kaldırma (şalter  konumunda)
2 Geri alma (şalter  konumunda)

Şalteri  (yaylı konum) konumuna ilk defa döndürdükten sonra sürgülü/açılır
tavan rüzgar sesi az olan konumda durur. Şalter  konumuna yeniden döndürüldükten sonra sürgülü/açılır tavan dayanma noktasına kadar açılır.

Kuvvet sınırlaması



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 68).

Sürgülü/açılır tavan bir kuvvet sınırlama tertibatı ile donatılmıştır.
Bir engel durumunda kapatma işlemi durdurulur ve cam birkaç santimetre geri
gider.

Sürgülü/açılır tavan kullanımını etkinleştirme



Önce

ve

Sürgülü/açılır tavan kullanımı devre dışında ise (örn. akü söküldükten ve takıldıktan sonra) bu kullanım devreye alınmalıdır.

› Kontağı çalıştırın ve şalteri  konumuna ayarlayın » Şek. 61 için bkz. Sayfa 68.

› Düğmeyi girintide aşağıya ve öne doğru çekin ve bu şekilde tutun.
Yaklaşık 10 saniye sonra sürgülü/açılır tavan açılır ve tekrar kapanır.

› Şalteri bırakın.
Manüel kullanımlı güneşlik
Şek. 62
Güneş perdesinin kullanılması

DİKKAT
Sürgülü/açılır tavan, şalterin yuvası ok yönünde 2 çekilerek » Şek. 61 için
bkz. Sayfa 68 kapatılırsa ve kapatma işlemi bir engel nedeniyle engellenirse
üçüncü kapatma denemesinde kuvvet sınırlaması devre dışı bırakılır (her bir
kapatma denemesi arasındaki zaman aralığı 5 s'nin altında kalırsa). Sürgülü/açılır tavan tam güçle kapatılır - yaralanma tehlikesi vardır.

Sürgülü/açılır tavanın konforlu kullanımı



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 68).

Konforlu kullanım, sürgülü/açılır tavanı anahtar veya KESSY sistemi olduğunda
ön kapı kolundaki sensör yardımıyla açma veya kapatma imkanı sağlar.

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 68).



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 68).

› Açmak için kolu A yönünde çekin » Şek. 62.
› Kapatmak için kolu B yönünde çekin.

› Açmak için anahtardaki  tuşunu basılı tutun.
› veya: Anahtarı sürücü kapısının kilit silindirinde kilit açma konumunda tutun.
› Kapatmak için anahtardaki  tuşunu basılı tutun (KESSY sisteminde parmağı
ön kapının kapı kolunda dış tarafta bulunan sensöre tutun).

› veya: Sürücü kapısının kilit silindirindeki anahtarı kilitleme konumunda tutun.
Kilitleme işlemi kesildiğinde kapanma işlemi de kesilir.

Kilit açma ve açma
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Manuel kumandalı güneş perdesi

Işık ve görüş
Şek. 63
Güneş perdesinin kullanımına
yönelik tuş

Işık



Konuya giriş

Işık başka türlü belirtilmediği sürece sadece kontak açık iken çalışır.
Işık şalterinin temel konumu için  konumunu kullanın.



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 68).

Güneşlik kullanımı » Şek. 63
 Açma - basarak (yeniden basıldığında - perde hareketi durdurulur)
 Kapatma - basarak (yeniden basıldığında - perde hareketi durdurulur)

Not
Farlar geçici olarak içten buğulanabilir. Işık çıkış yüzeyinin buğusu ışık açıkken
kısa bir süre sonra kalkar.

Işık fonksiyonu kullanımı
Şek. 64
Far düğmesi

Güneş perdesi ilgili tuş tutularak (perde hareketini başlatma) ve istenilen perde
konumunda bırakılarak da kullanılabilir.

Güneş perdesi kullanımının etkinleştirilmesi



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 68).

Güneş perdesi kullanımı devre dışıysa (örn. akünün ayrılıp tekrar bağlanmasından sonra) kullanım etkinleştirilmelidir.

› Kontağı çalıştırın ve şalteri  konumuna ayarlayın » Şek. 63 için bkz. Sayfa 70.

› Tuşa  basın ve basılı tutun.
Yaklaşık 10 saniye sonra güneş perdesi açılır ve tekrar kapanır.

› Tuşu bırakın.

Işık fonksiyonunu Açmak/kapatmak için A » Şek. 64 şalteri şu konumlardan
birine (donanıma bağlı) çevrilebilir.
 Işığı kapatınız (gündüz sürüş farı hariç)
 Işığı otomatik açma/kapatma » Sayfa 72
 Park ışığını / çift taraflı park lambasını açma » Sayfa 74
 Kısa huzmeli farı açma
Halojen farların ışık mesafesi ayarı
Işık mesafesi bilgi/eğlence sisteminde
lir.



→   → Işık menüsünde ayarlanabi-

Aracın yük durumuna bağlı olarak Halojen farların ışık mesafesi ekranda şu temel konumlarda ayarlanabilir.
 Aracın ön tarafı dolu, bagaj bölümü boş
 Araç tam dolu, bagaj bölümü boş
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Araç tam dolu, bagaj bölümü yüklü
Sürücü koltuğu dolu, bagaj bölümü yüklü




Aracın bir başka yüklenme durumunda , ,  konumuna yönelik ayar da kullanılabilir.
Full LED ön farlar otomatik olarak yüklenme ve aracın yüklenme ve sürüş durumuna kendini ayarlar, bu nedenle bunlar manuel ışık mesafesi ayarına sahip değildir.
DİKKAT
Işık mesafesini daima aşağıdaki koşullar yerine getirilecek şekilde ayarlayın,
aksi halde kaza tehlikesi vardır.
■ Araç diğer araç kullanıcılarının, özellikle karşıdan gelen araç kullanıcıların
gözlerini kamaştırmamalıdır.
■ Işık mesafesi güvenli sürüş için yeterli olmalıdır.
Not
Kısa far açıkken kontak kapatılırsa kısa far da otomatik olarak kapatılır ve
park ışığı yanar.  konumu için geçerli değildir, COMING HOME fonksiyon
koşulları sağlandığı sürece. Park ışığı, kontak anahtarı çekildikten sonra ve
KESSY sistemli araçlarda sürücü kapısı açıldıktan sonra kapatılır.
■ Eğer ışık şalterinde bir arıza ortaya çıkarsa kısa hüzmeli far otomatik olarak
devreye girer.

Not
Işık koşullara bağlı olarak ışık şalteri  konumunda dursa da otomatik olarak da
devreye girebilir.
Not
Gündüz sürüş ışığı (etkinleştirme/devre dışı bırakma) ayarı (bilgi eğlence sistemine bağlı) kişiselleştirmenin etkin kullanıcı hesabında kaydedilir » Sayfa 56.

Sinyal lambası ve uzun far
Şek. 65
Kullanım kolu: Sinyal ve uzun far
kumandası

■

Gündüz sürüş farı
Gündüz sürüş farı (bundan sonra sadece fonksiyon olarak anılacaktır), aracın ön
ve arka kısmını aydınlatır (sadece bazı ülkeler için geçerlidir).
Aşağıdaki şartların yerine gelmesi durumunda far otomatik olarak açılır.
 Işık şalteri  veya  konumunda olmalı.
 Kontak açık olmalı.
 Fonksiyon etkinleştirilmiş olmalı.
Devre dışı bırakma/etkinleştirme
İşlev bilgi/eğlence sisteminde  /  →  → Işık menüsünde devre dışı bırakılabilir/etkinleştirilebilir.
DİKKAT
Görüş kötüleştiğinde daima kısa farı açın.

Kullanım kolu konumları » Şek. 65
 Sağ sinyal lambasını açma
 Sol sinyal lambasını açma
 Uzun huzmeli farı açma (yaylı konum)
 Uzun farı kapatma / Selektörü (yaylı konum) açma
Uzun far, sadece kısa far açık iken açılabilir.
Selektör, kontak kapalıyken de kullanılabilir.
Sinyal lambası direksiyonun kırılmasına bağlı otomatik olarak kapanır.
Kullanım koluyla uzun far asistanı açılabilir/kapatılabilir » Sayfa 73.
Konforlu sinyal verme
Kullanım kolu hafifçe yukarı ya da aşağı bastırılırsa ilgili sinyal lambalarının üç
kere yanıp sönmesi gerçekleşir.
Bu konforlu sinyal verme işlemi sırasında kullanım kolunu ters yöne bastırırsanız
yanıp sönme asıl yönde sonlanır.
Konforlu sinyal verme bilgi/eğlence sisteminde
kinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir.



/  →  Işık menüsünde et

Işık ve görüş
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DİKKAT
Uzun huzmeli farları veya selektörü sadece, diğer trafik katılımcılarının gözleri kamaşmayacaksa kullanınız.
Not
Konforlu sinyal verme (etkinleştirme/devre dışı bırakma) ayarı (bilgi eğlence
sistemine bağlı) kişiselleştirmenin etkin kullanıcı hesabında kaydedilir » Sayfa
56.

Otomatik sürüş ışığı kumandası
Şek. 66
Far şalteri: Konum 

DİKKAT
Otomatik far kumandası (konum ) sadece destek içindir ve sürücü, ışıkları kontrol etme ve ışıkları ışık şartlarına göre devreye alma mükellefiyetinden muaf olmaz.
ÖNEMLİ
Görüşün kötü olması, ön camın altında, iç ayna tutucusunda yer alan bir sensör
tarafından değerlendirilir. Sensörün üzerini kapatmayın - sistem fonksiyonu
olumsuz etkilenebilir.
Not
Yağmurda otomatik sürüş ışığı kumandasının (etkinleştirme/devre dışı bırakma)
ayarı (bilgi/eğlence sistemine bağlı) kişiselleştirmenin etkin kullanıcı hesabında
kaydedilir » Sayfa 56.

Full LED ön far
Full LED ön farlar (bundan sonra sadece sistem) sürüş verileri sayesinde araç
önündeki mümkün olan en iyi ışık huzmesini sağlar.
Işık şalteri  » Şek. 66 konumundayken, ışık, donanıma bağlı olarak ve mevcut ışık ve hava koşullarına (yağmur) göre otomatik olarak açılır/kapatılır.
Işık şalteri  konumundaysa, ışık şalterinin yanında  yazısı yanar. Işık otomatik olarak açılırsa, ışık şalterinin yanında  sembolü yanar.
Yağmurda otomatik sürüş ışığı kumandası (aşağıda sadece fonksiyon)
Aşağıdaki şartların yerine gelmesi durumunda kısa far otomatik olarak açılır.
 Fonksiyon etkinleştirilmiş olmalı.
 Işık şalteri,  konumunda olmalı.
 Ön cam silecekleri 30 saniyeden uzun süredir açık olmalı.
Işık, silecekleri kapattıktan yaklaşık 4 dakika sonra otomatik olarak kapanır.
Ayar, etkinleştirme/devre dışı bırakma
Şu fonksiyonlar isteğe bağlı olarak bilgi/eğlence sisteminin  /  →  → Işık
menüsünde ayarlanabilir veya etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir.
▶ Otomatik sürüş ışığı kumandası için ışık koşullarının tespit edilmesine yönelik
hassasiyet ayarı
▶ Yağmurda otomatik sürüş ışığı kumandası
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Sistem otomatik olarak şu modlarda çalışır: Şehir içi, şehir dışı, otoban ve kötü
hava.
Sistemin bir bileşeni ayrıca statik yan ışıktır. Bu ışık birkaç ışık modunda veya
geri sürüşlerde viraj aydınlatması için kullanılır.
Sistem, ışık şalteri  konumunda durduğu sürece çalışır.
DİKKAT
Sistem arızasında, karşıdan gelen sürücülerin gözlerinin kamaşmasını önlemek için, farlar otomatik olarak acil durum pozisyonuna indirilir. Böylece
aracın önündeki ışık konisi kısaltılır. Yetkili bir servisten yardım alın.

Bir sistem arızasında gösterge paneli ekranında bir hata mesajı gösterilir. Yetkili bir servisten yardım alın.

Uzun far asistanı (Light Assist)

DİKKAT
Sistem sadece destek amaçlıdır, bu sayede sürücü uzun veya kısa farı mevcut çevre koşullarına manuel uyarlamak için asıl görevinden alıkonmaz (örn.
olumsuz ışık ve hava koşullarında, yetersiz aydınlatılmış trafik katılımcılarını
geçerken, gerektiğinde de sensörün önündeki alan bir engel nedeniyle örtülmüşse).
ÖNEMLİ
Sensörün üzerini örtmeyin ve ön camı temiz tutun - sistem fonksiyonu olumsuz
etkilenebilir.

Şek. 67 Sensörün montaj yeri / Sistemin açılması/kapatılması
Uzun far asistanı (bundan sonra sadece sistem) uzun farı otomatik olarak mevcut trafik (diğer araçlar) ve hava koşullarına (örn. aydınlatılmış bir yerden geçerken) göre açar/kapatır.
Uzun farın açılması/kapatılması, bir sensör tarafından kontrol edilir » Şek. 67.
Sistemin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması bilgi/eğlence sisteminde
 →  → Işık → Light Assist menüsünde gerçekleşir.



/

Not
Bilgi eğlence sisteminde uzun far asistanının ayarı (bilgi/eğlence sistemine bağlı) kişiselleştirmenin etkin kullanıcı hesabında kaydedilir » Sayfa 56.

Sis farı/arka sis lambası
Şek. 68
Far şalteri - Sis farını/arka sis
lambasını açma

Sistem fonksiyonu için koşullar
 Sistem etkinleştirilmiş olmalıdır.
 Işık şalteri,  konumunda olmalı.
 Araç hızı 60 km/h üzerinde (bazı ülkelerde 40 km/h üzerinde).
 Sensör alanındaki ön cam sensörü temiz.
Sistem açın
› Kolu yaylı konuma A » Şek. 67 bastırın. Gösterge paneli ekranında kontrol
lambası  yanar.
Sistemi kapatın
› Uzun far otomatik olarak devreye sokulduğunda, kolu yaylı konuma B getirin. Kontrol lambası  söner. Uzun far kapanır.
› Uzun far otomatik olarak açık değilse, kolu yaylı konuma A bastırın. Kontrol
lambası  söner. Uzun far açılır.
Uzun far 30 km/saat üzerindeki hızlarda otomatik olarak devreye girebilir (sistem açık kalmaya devam eder).

Sis farının/arka sis lambasının açılması aşağıdaki koşullarda mümkündür.
 Işık şalteri , veya  veya  konumunda » Şek. 68.

› Sis farının açılması için ışık şalterini

1 konumuna çekin, gösterge panelinde
 kontrol lambası yanar.
› Arka sis lambasını açmak için lamba şalterini 2 konumuna çekin, gösterge
panelinde  kontrol lambası yanar.

Araçta sis farları yoksa, lamba şalteri mümkün olan tek konuma çekilerek arka
sis lambası yakılır.
Sis farlarının/arka sis lambasının kapatılması tam ters sırayla gerçekleştirilir.
Işık ve görüş
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Not
Römork prizine bir aksesuar bağlanmışsa araçtaki arka sis farı yanmaz.

Flaşör sistemi
Şek. 69
Flaşör sistemi düğmesi

CORNER fonksiyonlu sis farı
Aşağıdaki koşullar yerine getirildiği takdirde CORNER fonksiyonu ilgili taraftaki
sis farını otomatik olarak açar (örn. virajda veya direksiyonu çevirirken).
 Sinyal lambası açık veya ön tekerlekler tam çevrilmişse (her iki şart çeliştiğinde sinyal lambası daha yüksek önceliğe sahiptir).
 Araç hızı 40 km/h'in altında olmalı.
 Kısa far açık olmalı.
 Sis farları açılmamış.
Geri vitese takıldığında her iki sis farı yanar.

COMING HOME / LEAVING HOME
COMING HOME fonksiyonu, kontak kapatılıp sürücü kapısı açıldıktan sonra
araç çevresinin aydınlatılmasını sağlar.

› Açmak/kapatmak için  tuşuna basın » Şek. 69.
Açıldığında tüm sinyal lambaları ayrıca tuştaki kontrol lambası , gösterge panelindeki kontrol lambaları  ile birlikte yanıp söner.
Flaşör sistemi kontak kapalıyken de çalıştırılabilir.
Bir hava yastığı tetiklendiğinde flaşör sistemi otomatik olarak devreye girer.

LEAVING HOME fonksiyonu, aracın kilidi uzaktan kumandalı anahtarla açıldıktan sonra araç çevresinin aydınlatılmasını sağlar.

Flaşör sistemi, ciddi bir fren manevrasında otomatik olarak devreye alınabilir.
Tekrar hareket edildiğinde veya hızlanıldığında flaşör sistemi otomatik olarak
kapatılır.

Fonksiyon, ışığı ancak kötü hava şartlarında ve ışık şalteri  konumundayken
açar.

Flaşör sistemi açıkken sinyal verilirse, flaşör sistemi geçici olarak kapatılır ve sadece aracın ilgili tarafındaki sinyal lambası yanıp söner.

Her iki fonksiyon isteğe bağlı olarak bilgi/eğlence sisteminin  /  →  → Işık
menüsünde etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir ve ayarlanabilir.
ÖNEMLİ
Görüşün kötü olması, ön camın altında, iç ayna tutucusunda yer alan bir sensör tarafından değerlendirilir. Sensörün üzerini kapatmayın - sistem fonksiyonu
olumsuz etkilenebilir.
■ Bu fonksiyonun sürekli açık tutulması halinde aküye çok yük biner.
■

Not
Her iki fonksiyonun ayarı (bilgi/eğlence sistemine bağlı) kişiselleştirmenin etkin
kullanıcı hesabında kaydedilir » Sayfa 56.
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Park lambası
Park lambası, park edilmiş aracı aydınlatmak içindir.
Tek taraflı park lambasını  açma
› Kontağı kapatın.
› Kumanda kolunu dayanma noktasına kadar  ya da  konumuna bastırın
» Şek. 65 için bkz. Sayfa 71.
Aracın ilgili tarafındaki park lambası açılır.
Çift taraflı park lambasını  açma
› Kontağı açın ve far şalterini  konumuna çevirin » Sayfa 70.
› Kontağı kapatın ve aracı kilitleyin.



Kontak anahtarını çekip, sürücü kapısını açtıktan sonra akustik bir uyarı sinyali
duyulur. Birkaç saniye sonra veya sürücü kapısının kapatılmasından sonra akustik uyarı sinyali kapanır.

Ön iç lamba

ÖNEMLİ
Park lambasının açılması, aküye büyük yük getirir.
Park ışığı düşük akü şark seviyesinde otomatik olarak kapanabilir. Çift taraflı
park lambası kontak kapalı iken açılırsa, park lambası otomatik olarak kapatılmaz!

■
■

Giriş alanı aydınlatması
Lamba, dış aynanın alt kenarında bulunur ve ön kapının biniş alanını aydınlatır.
Aydınlatma sürücü kapısı kilidinin açılmasından veya sürücü kapısının açılmasından sonra devreye girer (mevcut ışık koşullarına bağlı olarak).
Ön kapı kapatıldıktan veya kontak açıldıktan sonraki 30 saniye içinde aydınlatma devre dışı kalır.

Yurtdışında sürüş
Trafik akışının ters olduğu (sol/sağ yönlü trafik) ülkelerde farlarınız karşıdan gelenlerin gözlerini kamaştırabilir.
Bu nedenle Full LED ön farlarının ayarı seyahat modunun bilgi/eğlence sisteminde  /  →  → Işık menüsünde uyarlanmalıdır. Bu modda araç önünde
otomatik ışık huzmesi uyarlaması gerçekleşmez.

İç lambalar



Konuya giriş

İç lambalar, kontak kapalıyken de çalışır. Kontak kapalıyken (veya bir kapının
açılmasından sonra) lambalar yaklaşık 10 dakika sonra otomatik olarak kapatılır.

Şek. 70 Ön lambanın kullanımı: Varyant 1 / Varyant 2
Devirmeli düğme konumları A » Şek. 70
 Açma
 Otomatik çalışma (orta konum)
 Kapatma
Varyant 2'de orta konum (otomatik kullanım) için herhangi bir sembol yoktur.
Açma/Kapama (ilgili şaltere basılarak B ) » Şek. 70
 Sol okuma lambası
 Sağ okuma lambası
Otomatik kullanım - konum 
Aşağıdaki olaylardan herhangi biri söz konusu ise ışık açılır.
▶ Aracın kilidi açıldığında.
▶ Bir kapı açıldığında.
▶ Kontak anahtarı çekildiğinde.
Aşağıdaki olaylardan herhangi biri söz konusu ise ışık kapatılır.
▶ Araç kilitlenir.
▶ Kontak açılır.
▶ Tüm kapılar kapandıktan yaklaşık 30 saniye sonra.

Işık ve görüş
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Arka iç lamba

Ambiyans aydınlatması
Şek. 73
Ambiyans aydınlatmasının ayarları

Şek. 71 Arka iç lamba: Varyant 1 / Varyant 2
Şek. 72
Arka iç lamba: Varyant 3

Ambiyans aydınlatması, yan kapı panellerini renkli ve ayak bölümünü beyaz aydınlatır.
Aydınlatma kapının açılmasından sonra otomatik olarak açılır kapanması ise
aracın kilitlenmesinden veya kapının kapanmasından 30 s sonra kontak kapalıyken gerçekleşir.
Ambiyans aydınlatması bilgi/eğlence sisteminde
latması menüsünde ayarlanabilir.

Arka lamba (Varyant 1 ve 2), ön lamba ile birlikte otomatik olarak çalıştırılır/kapatılır. Ön iç lamba kapalıyken arka iç lamba ihtiyaca göre açılabilir/kapatılabilir.
Varyant 1 ve 2 (şaltere basarak) » Şek. 71
A  İç arka lambayı açma/kapatma
B  Sol arka okuma lambasını açma/kapatma
C  Sağ arka okuma lambasını açma/kapatma
Varyant 3 - (dağıtıcı camın hareketiyle C ) » Şek. 72
 Arka iç lambayı açma
 Otomatik kullanım (lamba ön lamba ile birlikte otomatik olarak açılabilir/kapatılabilir)
 Arka iç lambayı kapatma

76

Kullanım



→  →  → Ambiyans aydın-

Fonksiyon alanlarının açıklanması » Şek. 73
A Ambiyans aydınlatmasının açılması/kapatılması
B Aynı anda tüm bölgeler için parlaklık ayarını etkinleştirme
C Kapı bölümü için parlaklık ayarının etkinleştirilmesi
D Ayak bölümü parlaklık ayarının etkinleştirilmesi
E Renk seçenekleri / parlaklık ayarı arasında seçim
F Aydınlatma renginin / parlaklık ayarının seçimi için fonksiyon alanları
B , C ve D gösterimi için fonksiyon alanına  dokunun.

Seçim modu seçimli araçlar
Sürüş modu seçimli araçlarda » Sayfa 237 aydınlatma otomatik veya manuel
açılabilir A » Şek. 73. Aydınlatma renginin değiştirilmesi sürüş modu değişimi
nedeniyle otomatik veya renk seçeneklerinin seçimiyle manuel gerçekleşir.
Individual modunda son seçilen renk gösterilir.
Not
Ambiyans aydınlatmasının ayarı (bilgi/eğlence sistemine bağlı) kişiselleştirmenin etkin kullanıcı hesabında kaydedilir » Sayfa 56.

Görüş



Konuya giriş

DİKKAT
Güneş siperliklerine görüşü kısıtlayacak, ani frenleme durumunda veya çarpışma durumunda araç içindekiler için tehlikeli olacak hiçbir nesne asılmamalıdır.

Ön ve arka cam ısıtması

Şek. 74 Ön ve arka cam ısıtma tuşları: Climatronic / Manuel klima



Önce

Not
Araç gerilimi düşünce ısıtma otomatik olarak kapanır » Sayfa 271, Otomatik
tüketici kapatma - Araç aküsünün otomatik boşalma emniyeti.
■ Tuş içerisindeki veya altındaki lamba yanıp sönerse akü şarj durumunun yetersiz olması nedeniyle ısıtma gerçekleştirilmez.
■ Climatronic ön camın buğulanabileceğini algıladığında ön cam ısıtması otomatik olarak açılır. Bu fonksiyon Climatronic kumanda panelinde  →  menüsünde etkinleştirilir/devre dışı bırakılır.
■

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 77).

Isıtma ön / arka camdaki buzun çözülmesi veya havalandırılması içindir.
Isıtma sadece motor çalıştığı zaman devrededir.
Isıtma tuşları (araç donanımına göre) » Şek. 74
 Ön cam ısıtmasını açma/kapatma
 Arka cam ısıtmasını açma/kapatma

Ön güneşlikler

Şek. 75 Siperliği aşağıya katlama / Siperliği yukarı katlama / Makyaj aynası ve park fişi tutucusu



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 77).

Güneş siperliği kullanımı ve açıklaması » Şek. 75
1 Siperliği ön cama döndürme
2 Siperliği kapıya döndürme
A Kapaklı makyaj aynası (kapak ok yönünde açılabilir)
B Park fişi tutucu

Eğer ısıtma devrede ise, tuşun içinde veya altında bir lamba yanar.
Isıtma 10 dakika sonra otomatik olarak kapanır.
Isıtma açıkken motor kapatılır ve 10 dakika içinde tekrar çalıştırılırsa ısıtmaya
devam edilir.

Işık ve görüş
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Güneşlik

Şek. 76 Güneş perdesi



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 77).

Arka güneş perdesi, bagaj bölmesi kaplamasının üzerindeki bir muhafazanın
içinde bulunur.

› Karartmak için perdeyi
›

A tutamağında ok yönünde 1 dışarı çekin ve manyetik tutucuları B ok yönüne 2 asın » Şek. 76.
Sarmak için perdeyi A tutamağından kavrayın ve tutuculardan B ok yönünün 2 tersinde dışarı alın. Perdeyi bunlar yavaşça ve hasar görmeden içeri

hareket edebilecek şekilde tutun.

Silecek ve cam yıkama sistemi



ÖNEMLİ
Silecekler durma pozisyonunda bulunduğu zaman, ön camdan geri katlanamazlar. Silecekleri camdan kaldırmadan önce silecekler servis konumuna ayarlanmalıdır » Sayfa 290.
■ Düşük sıcaklıklarda ve kışın, kontağı açmadan önce silecek lastiklerinin donmamış olmasını kontrol edin. Eğer silecekleri silecek lastikleri donmuş iken çalıştırırsanız, hem silecek lastikleri ve hem de cam silecek motoru zarar görebilir.
■ Donmuş silecek lastiklerini dikkatli bir şekilde camdan ayırın ve kar ve buzlarını temizleyin.
■ Sileceklerle uğraşırken dikkatli olun, ön camın silecek kolları nedeniyle hasarlanma tehlikesi vardır.
■ Ön cam sileceklerinin kolları aşağı katlanmış olduğunda kontağı çalıştırmayın,
motor kapağının silecek kolları nedeniyle hasarlanma tehlikesi vardır.
■ Ön camda bir engel olduğunda, silecekler engeli beş kez silerek atmak ister.
Sonra hasar almalarını önlemek için silecekler durur. Engeli kaldırıldıktan sonra
silecekleri yeniden çalıştırın.
■

Not
Kontağın her üç kapatılışından sonra, ön cam sileceklerinin durma pozisyonu
değişir. Bu, silecek lastiklerinin erken yorulmasını karşı koymak içindir.
■ Ön cama ait cam yıkama memeleri motor çalışırken ve +10 °C altındaki bir dış
sıcaklıkta ısıtılır.

■

Ön cam silecekleri ve fıskiyeler
Şek. 77
Ön cam silecekleri ve fıskiye sisteminin kullanımı

Konuya giriş

Silecekler ve cam yıkama sistemi kontak açık ve motor kaputu veya bagaj kapağı kapalı iken çalışır.
DİKKAT
Cam yıkama sistemini, düşük sıcaklıklarda ön camı ısıtmadan kullanmayınız.
Aksi halde cam temizleyicisi ön camda donabilir ve öne doğru görüşü kısıtlayabilir.



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 78).

 Camı hızlı silme
 Camı yavaş silme
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 Donanıma göre:
▶ Camı aralıklı silme
▶ Yağmurda camı otomatik silme
 Silme ve yıkama kapalı
 Camı bir kez basarak silme (yaylı konum)
A   konumu için cam silme aralığının ayarı - Şalterin ok yönünde ayarlanmasıyla silecekler daha sık siler
 Püskürtme ve camı silme (yaylı konum)
 Püskürtme ve camı silme
Kullanım kolu bırakıldıktan sonra silecekler 2 ila 3 silme hareketi daha yapar.
Silecekler, 2 km/saatin üzerindeki hızlarda son silme işleminden 5 saniye sonra,
son su damlalarını camdan silmek için, tekrar siler. Bu fonksiyon yetkili servis
tarafından etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir.
Yağmurda otomatik cam silme işlevi bilgi/eğlence sistemi  /  →  → Ayna
ve silecekler menüsünde etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir.
DİKKAT
Yağmurda otomatik silme sadece destek amaçlıdır. Sürücü, sileceklerin
fonksiyonunu görüş şartlarına göre manüel olarak ayarlama mükellefiyetinden muaf tutulmaz.
Not
Silme kesintisiz yapılırsa silme hızı araç hızına bağlı değişir.
■ Yağmurda otomatik cam silme işleminin (etkinleştirme/devre dışı bırakma)
ayarı (bilgi/eğlence sistemine bağlı) kişiselleştirmenin etkin kullanıcı hesabında
kaydedilir » Sayfa 56.
■

Arka cam sileceği ve fıskiye



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 78).

 Püskürtme ve camı silme (yaylı konum) - Kullanım kolu bırakıldıktan sonra
silecek 2 ile 3 silme işlemi daha yürütür
 Cam silme
 Silme ve yıkama kapalı
Otomatik arka cam silme
Ön cam silme işlemi kesintisiz yapılırsa arka cam otomatik düzenli aralıklı silme
gerçekleşir.
Bu işlev bilgi/eğlence sisteminde  /  →  → Ayna ve silecekler menüsünde
etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir.
Not
Geri vitese takıldıktan sonra, ön cam sileceklerin devrede olması durumunda
arka cam otomatik silinir.
■ Yağmurda otomatik arka cam silme işleminin (etkinleştirme/devre dışı bırakma) ayarı (bilgi/eğlence sistemine bağlı) kişiselleştirmenin etkin kullanıcı hesabında kaydedilir » Sayfa 56.

■

Far yıkama sistemi



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 78).

Farlar şu koşullar altında temizlenir.
 Kısa far açık olmalı.
 Dış hava sıcaklığı -12 °C ila +39 °C arasında olmalı.
Ön cam ilk püskürtmede ve on kez püskürtme yapıldıktan sonra farlar temizlenir. Püskürtme aralığı bir uzman işletme tarafından ayarlanabilir.
Sistemin kış aylarında da doğru çalışmasını sağlamak için düzenli olarak üzerindeki karın ve buzun (örn. buz çözme spreyi ile) temizlenmesi gerekir.

Şek. 78
Cam silme ve yıkama sisteminin
kullanılması

Işık ve görüş
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Dikiz aynası



Konuya giriş

DİKKAT
Dış aynalar görüş alanını artırır, buna rağmen nesnelerin küçük kalmasını ve
çok uzakta görülmelerini sağlar. Bu nedenle arkadan gelen araçların mesafesini anlamak için iç dikiz aynasını kullanın.
DİKKAT
Otomatik karartmalı aynalar, ayna camı kırıldığında sızabilecek bir elektrolit sıvısı içermektedir - bu da cilt, göz ve solunum organlarını tahriş edebilir.
■ Elektrolit sıvı göze veya cilde temasa ederse, temas eden yeri en az bir
dakika boyunca bol suyla yıkayınız. Gerekirse tıbbi yardım alınız.

■

İç aydınlatma devreye girdiğinde veya geri vitese takıldığında, ayna temel ayarına (karartılmamış) geçer.
DİKKAT
Harici cihazları (örn. navigasyon sistemi) otomatik karartmalı aynanın yakınına sabitlemeyin. Harici cihazın aydınlatılmış ekranı iç aynanın işlevini
olumsuz etkileyebilir - kaza tehlikesi söz konusu.
■ Otomatik ayna karartması sadece sensörlere gelen ışık sınırlanmazsa (örn.
arka güneş perdesi tarafından) sorunsuz çalışır. Sensörler aynanın ön ve arka
tarafında bulunur.

■

Dış ayna
Şek. 80
Dış aynanın kullanılması

İç dikiz aynasının karartılması



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 80).

Dış aynalar (araç donanımına bağlı olarak) manuel veya elektrikli katlama fonksiyonuna, otomatik karartma ve hafıza fonksiyonuna sahip olabilir.
Şek. 79 İç ayna: manuel karartmalı / otomatik karartmalı



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 80).

Manuel karartmalı ayna » Şek. 79
1 Aynanın normal durumu (karartmalı değil)
2 Ayna karartması
Otomatik karartmalı ayna
Ayna karartması » Şek. 79 motor çalıştırıldıktan sonra otomatik olarak kontrol
edilir.

80

Kullanım

Döner düğme aşağıdaki pozisyonlara hareket ettirilebilir (araç donanımına
göre)

Sol dış ayna yüzeyinin ayarlanması
 Ayna kullanımı kapalı
 Sağ ayna yüzeyinin ayarlanması
 Ayna ısıtması (sadece motor çalıştığı zaman devrededir)
 Aynayı elektrikli içe katlama (geri açmak için döner düğmeyi başka bir konuma getirin) »
Ayna yüzeyinin ayarlanması
› Döner düğmeyi okların yönüne hareket edin » Şek. 80.



Ayna ayarlama sistemi bozulursa, ayna yüzeylerini ayna yüzeylerinin kenarına
dikkatlice bastırarak elle ayarlayabilirsiniz.

Aracın hızı 15 km/h üzerinde olduğu zaman veya döner düğme başka bir konuma geçirildiği zaman, ayna yüzeyi tekrar başlangıç konumuna geri döner.

Ayna yüzeylerinin senkronize ayarlanması
Bu fonksiyon her iki ayna yüzeyinin eşzamanlı ayarlanmasını sağlar. İşlev bilgi/eğlence sisteminde  /  →  → Ayna ve silecekler menüsünde etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir.

› Aynayı çalıştırma döner düğmesini, sürücü aynası ayarı konumuna getirin.
› Ayna yüzeylerini istediğiniz pozisyona ayarlayın.
Manuel katlanabilir ayna
Ayna elle yan camlara doğru katlanabilir. Orijinal konumuna geri almak için ayna, yan camın tersi yönünde yerine oturuncaya kadar açılmalıdır.
Her iki aynayı otomatik olarak içe katlama / geri açma
Dış aynalar araç kilitlendikten sonra park konumuna katlanır. Aracın kilidi açıldıktan sonra sürüş konumuna geri katlanır » .
Bu işlev bilgi/eğlence sisteminde  /  →  → Ayna ve silecekler menüsünde
etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir.

DİKKAT
Dış ayna ısıtması devrede olduğunda, dış ayna yüzeylerine temas etmeyiniz yaralanma tehlikesi söz konusudur.
ÖNEMLİ
Elektrikle katlanabilen dış aynaları asla manuel olarak elle katlanıp açılmamalıdır - aynalar hasar görebilir!
■ Ayna dış etkiler nedeniyle (örneğin manevra sırasında çarpma nedeniyle) dışa
döndürülürse, aynalar önce döner düğme ile katlanmalı ve sesli bir katlanma
sesi beklenmelidir.
■

Not
Bilgi/eğlence sisteminde ayna fonksiyonlarının ayarı (bilgi/eğlence sistemine
bağlı) kişiselleştirmenin etkin kullanıcı hesabında kaydedilir » Sayfa 56.

Otomatik karartmalı ayna
Dış ayna karartması, otomatik iç ayna karartması ile birlikte kontrol edilir » Sayfa 80.
Ayna hafıza fonksiyonu (elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuklu araçlar)
Sürücü koltuğu konumunu kaydederken o anki dış ayna yüzeyi ayarı da kaydedilebilir » Sayfa 83, Elektrikli ayarlanabilir koltuğun hafıza fonksiyonu veya
» Sayfa 83, Uzaktan kumanda anahtarının hafıza fonksiyonu.
Ön yolcu aynasının ayna yüzeyinin devrilmesi (elektrikli ayarlanabilir ön
yolcu koltuklu araçlar)
Ön yolcu aynasının ayna yüzeyi, geri sürüş sırasında kaldırım kenarını daha iyi
görebilmek için kayıtlı pozisyona eğilebilir.
Çalışma koşulları
 İşlev bilgi/eğlence sisteminde  /  →  Ayna ve silecekler menüsünde etkinleştirilmiştir.
 Ayna yüzeyinin ayarı daha önce kaydedildi » Sayfa 83, Elektrikli ayarlanabilir koltuğun hafıza fonksiyonu veya » Sayfa 83, Uzaktan kumanda anahtarının hafıza fonksiyonu.
 Geri vites takılı olmalı.
 Aynayı çalıştırma döner düğmesi, ön yolcu ayna ayarı konumundadır.
Işık ve görüş
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Elektrikli ayarlama

Koltuklar ve koltuk başlıkları
Ön koltuklar



Konuya giriş

DİKKAT
Sürücü koltuğunu sadece araç dururken ayarlayın - Aksi takdirde kaza
tehlikesi söz konusu!
■ Koltuğu ayarlarken dikkat! Dikkatsiz ve kontrolsüz ayarlama sıkışma yaralanmalarına yol açabilir.
■

Şek. 82 Koltuktaki kumanda elemanları

Manuel ayarlanması


Şek. 81
Koltuktaki kumanda elemanları



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 82).

Koltuğu ileri-geri yönde ayarlama (kullanım kolu bırakıldıktan sonra kilit duyulur şekilde yerine oturmalıdır)
B Koltuk yüksekliğini ayarlama1)
C Koltuk arkalığının eğimini ayarlama (ayar sırasında koltuk arkalığına yük
binmemelidir, yani yaslanılmamalıdır)

1)

Sadece bazı ülkelerde geçerlidir.
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Kullanım

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 82).

Oturma alanını ayarlama
▶ 1 - İleri-geri yönde kaydırma
▶ 2 - Eğimi değiştirme
▶ 3 - Yüksekliği değiştirme
B Koltuk arkalığının ayarlanması
▶ 4 - Eğimi değiştirme
C Bel desteğini ayarlama
▶ 5 - Kabarıklığı kaydırma
▶ 6 - Kabarıklığı değiştirme
A

DİKKAT
Elektrikli ön koltuk ayarı, kontak kapalıyken de çalışır. Aracı terk ederken
hareket bilinci olmayan kişileri, (örn. çocuklar) gözetimsiz olarak araç içinde
bırakmayın - Yaralanma tehlikesi söz konusu!

A

Not
Arkalık eğimi ayar mekanizmasında belirli bir çalışma süresinden sonra bir boşluk oluşabilir.

Önce

Not
Koltuk arkalığının oturma alanına göre eğim açısı yaklaşık 110°'den büyük ise
bu ayar güvenlik nedeniyle elektrikli ayarlanabilir koltuğun ve uzaktan kumanda
anahtarının hafızasına kaydedilemez.
■ Kişiselleştirmeli araçlarda sürücü koltuğu ayarı kişiselleştirmenin etkin kullanıcı hesabında kaydedilir » Sayfa 56.

■

Elektrikli ayarlanabilir koltuğun hafıza fonksiyonu
Şek. 83
SET tuşu ve hafıza tuşları

Not
İleri sürüş için koltuk ve dış ayna ayarları ile ilgili her yeni hafıza kaydı ile birlikte,
geriye sürüş için ön yolcu tarafındaki dış aynanın ayarını da mutlaka yeniden hafızaya kaydetmelisiniz.

Uzaktan kumanda anahtarının hafıza fonksiyonu
Kişiselleştirme fonksiyonuna sahip olmayan araçlar için geçerlidir.




Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 82).

Sürücü koltuğundaki hafıza tuşlarıyla B sürücü koltuğunun ve dış ayna pozisyonunun bir ayarı kaydedilebilir » Şek. 83.
İleri sürüş için koltuk ve dış ayna ayarlarının kaydedilmesi
› Kontağı açın, koltuğu ve gerekirse dış aynayı ayarlayın.
›  A » Şek. 83 tuşuna basın ve 10 saniye içerisinde istenilen hafıza tuşuna B
basın. Kaydetme işlemi sesli bir sinyalle teyit edilir.
Geri sürüşte ön yolcu tarafı dış ayna ayarını kaydetme
Geri sürüş sırasında ön yolcu ayna yüzeyinin inme işlevi bilgi/eğlence sisteminde  /  →  → Ayna ve silecekler menüsünde etkinleştirilebilir.

› Kontağı açın ve istenilen hafıza tuşuna B » Şek. 83 basın.
› Dış aynayı çalıştırma döner düğmesini ön yolcu ayna ayarı konumuna getirin
» Sayfa 80.

› Geri vitese takın.
› Ön yolcu aynasını istediğiniz pozisyona ayarlayın.
› Geri vitesten çıkın. Dış aynanın konumu hafızaya kaydedilir.
Kayıtlı ayarın çağırılması
› Kontak kapalıyken ve sürücü kapısı açıkken istenilen hafıza tuşuna B basın.
› Diğer durumlarda (örn. kontak açıkken veya sürücü kapısı kapalıyken) tuşu
tutun.

Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 82).

Araç her kilitlendiğinde sürücü koltuğu ve dış ayna ayarları kaydedilir ve aracın
kilitlendiği anahtara düzenlenir.
Akabinde aynı anahtar ile yapılan kilit açma ve sürücü kapısını açma işleminden
sonra, sürücü koltuğu ve dış ayna, bu anahtarın hafızasına atanmış olan konuma
gider.
Bu işlev bilgi/eğlence sisteminde
re dışı bırak.



/  →  → Koltuklar etkinleştirilebilir/dev-

Geri sürüşte ön yolcu tarafı dış ayna ayarını kaydetme
Geri sürüş sırasında ön yolcu ayna yüzeyinin inme işlevi bilgi/eğlence sisteminde  /  →  → Ayna ve silecekler menüsünde etkinleştirilebilir.

› Araç kilidini uzaktan kumanda anahtarıyla açın ve kontağı çalıştırın.
› Dış aynayı çalıştırma döner düğmesini ön yolcu ayna ayarı konumuna getirin
» Sayfa 80.

› Geri vitese takın.
› Ön yolcu aynasını istediğiniz pozisyona ayarlayın.
› Geri vitesten çıkın. Dış aynanın ayarlanmış olan pozisyonu, uzaktan kumanda
anahtarının hafızasına kaydedilir.

Devam eden ayarlamanın durdurulması
› Sürücü koltuğunda istediğiniz bir tuşa veya uzaktan kumanda anahtarı üzerindeki  tuşuna basın.

Devam eden ayarlamanın durdurulması
› Sürücü koltuğunda istediğiniz bir tuşa veya uzaktan kumanda anahtarı üzerindeki  tuşuna basın.

Koltuklar ve koltuk başlıkları
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Kol dayanağını ayarlama

Katlanır ön yolcu koltuk arkalığı

Şek. 85
Kol dayanağının ayarlanması

Şek. 84
Ön yolcu koltuk arkalığını öne
katlama



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 82).

Ön yolcu koltuk arkalığı (aracın donanımına göre) öne doğru yatay bir pozisyona yatırılabilir.

› Öne katlamak için kolu ok yönünde
›

1 çekin ve koltuk arkalığını ok yönünde
2 öne katlayın » Şek. 84. Kilitleme duyulabilir bir şekilde oturmalıdır.
Geriye yatırmak için kolu ok yönünde 1 çekin ve koltuk arkalığını ok yönünün tersine 2 kaldırın. Kilitleme duyulabilir bir şekilde oturmalıdır.

› Bunu koltuğu ve ayrıca koltuk arkalığını çekerek kontrol edin.

DİKKAT
■ Koltuk arkalığı yatırılmışsa, kişilerin taşınması için sadece sürücü koltuğu
arkasındaki oturma yeri kullanılmalıdır.
■ Öne doğru yatırılmış koltuk arkalığının üzerinde eşyalar taşınıyorsa, ön yolcu ön hava yastığını kapatın » Sayfa 28.
■ Koltuk arkalığını sürüş esnasında ayarlamayın - yaralanma ve kaza yapma
tehlikesi vardır!
■ Koltuk arkalığı ile çalışırken oturma yüzeyi ve koltuk arkalığı arasında kimse bulunmamalıdır - Yaralanma tehlikesi söz konusu!
■ Öne katlanmış koltuk arkalığının üzerinde asla aşağıdaki nesneleri taşımayınız.
■ Sürücünün görüşünü kısıtlayabilen nesneler.
■ Sürücünün aracı kullanmasını imkansız hale getirebilecek nesneler (örn.
pedalın altına girmesi veya sürücü bölümüne taşması sonucunda) .
■ Araç içindekilerin yaralanmasına yol açabilecek nesneler (güçlü hızlanma,
bir yön değişimi veya frenleme sırasında).

84

Kullanım



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 82).

› Yükseklik ayarı için kol dayanağını ok yönünde

A yerleşme konumundan birine kaldırın » Şek. 85.
› Kapatmak için kol dayanağını önce ok yönünde A en yüksek ayar konumu
dışına kadar kaldırın ve ardından tekrar aşağıya katlayın.
› Uzunlaması yönde ayarlamak için kol dayanağını ok yönünde B istenilen pozisyona kaydırın.

Arka koltuklar
Koltuk arkalıkları

Şek. 86 Koltuk arkalığını yolcu bölümünden yatırma / Kemeri kenar kaplamasına doğru çekme



DİKKAT
Kullanılan arka koltuklarda koltuk arkalıkları yerlerine düzgün bir şekilde
oturmuş olmalıdır.
■ Koltuk arkalığının öne katlanması ile büyütülmüş bagaj bölmesinde, eşya
taşırken kalan arka koltuklardaki kişilerin emniyetinin sağlandığına mutlaka
dikkat edin.
■ Ani frenleme durumunda bagaj bölmesinden hiçbir nesnenin yolcu bölmesine doğru kaymaması için, koltuk arkalıkları mutlaka emniyetli bir şekilde
kilitlenmiş olmalıdır - Yaralanma tehlikesi söz konusu.

■

Şek. 87 Koltuk arkalığını bagaj bölümünden yatırma: Varyant 1/Varyant 2
Koltuk arkalıklarını yatırmadan önce ön koltukların, koltuk arkalıklarından dolayı
zarar görmeyecek şekilde ayarlanmış olması gerekir. Gerekirse, koltuk başlıklarını çıkarın » Sayfa 86.

ÖNEMLİ
Koltuk arkalıkları tetiklendiğinde emniyet kemerleri sıkıştırılmamalıdır - emniyet kemerlerinin hasar görme tehlikesi vardır.

Kol dayanağını aşağıya katlama

Yolcu bölümünden öne katlanması
› Kilit açma tutamağını A ok yönünde 1 bastırın ve koltuk arkalığını ok yönünde 2 öne katlayın » Şek. 86.

Şek. 88
Kol dayanağını indirme

Bölünmemiş koltuk arkalıklarında koltuk arkalığının iki yanındaki kilit açma kollarına A aynı anda basılmalıdır.
Bagaj bölmesinden yatırma
Fileli ayırma bölmesi olan araçlarda önce sol, ardından sağ ve orta arka koltuk
arkalığının kilidi açılmalıdır. Fileli ayırma bölmesi gövdede sarılı olmalıdır.

› İlgili kolu ok yönünde çekin » Şek. 87. Koltuk arkalığının kilidi açılır, gerekirse
öne katlanır.

Kaldırma

› Emniyet kemerini C kenar kaplamaya doğru ok yönünde 3 çekin » Şek. 86.
› Koltuk arkalığını, kilit açma kolu A sesli bir şekilde yerine oturana kadar ok
yönünde 2 kaldırın. Bunları koltuk arkalıklarından çekerek kontrol edin.
› Kırmızı renkli ucun B görülmediğinden emin olunuz.

Bölünmemiş koltuk arkalığında dıştaki iki emniyet kemeri kenar kaplamasına
doğru çekilmelidir. Koltuk arkalığı kaldırıldıktan sonra koltuk arkalığının her iki
tarafındaki kilit açma kolları A duyulur şekilde yerine oturmalı ve koltuk arkalığının her iki tarafındaki kırmızı pim B görünmemelidir.

Kol dayanağı, ilmekten A ok yönünde çekilerek aşağıya katlanabilir» Şek. 88.
Aşağıya katlanmış kol dayanağı eşya tablası olarak kullanılabilir.

Başlıklar



Konuya giriş

Not
Spor koltuklarda koltuk başlıkları koltuk arkalıklarına entegre edilmiştir ve yükseklikleri ayarlanamaz ve çıkarılamaz.

Koltuklar ve koltuk başlıkları
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Ön koltuk başlıklarının yüksekliğini ayarlama

Arka koltuk başlıklarını çıkarma/yerleştirme

Şek. 89
Ön koltuk başlığının yüksekliğinin ayarlanması

› Yükseklik ayarı için emniyet tuşunu
rın » Şek. 89.

A tutun ve başlığı istenilen yöne kaydı-

ÖNEMLİ
Koltuk başlıkların kılavuz çubuklarında tablet tutucusunun adaptörü takılıysa
» Sayfa 98, koltuk başlığını dayanana kadar aşağıya bastırmayın - Koltuk başlığı hasar görebilir.

Arka koltuk başlıklarını ayarlama

Şek. 91 Arka başlığı çıkartma/takma
Koltuk başlıklarının sökülmesinden ve takılmasından önce ilgili koltuk arkalığı
kısmen öne katlanmalıdır » Sayfa 84.

› Çıkarmak için desteği koltuk arkalığından dayanma noktasına kadar dışarı çekin.

› Emniyet düğmesine

A ok yönünde 1 tutun, aynı zamanda maks. 5 mm genişliğindeki düz bir tornavidayla emniyet düğmesini delikte B ok yönüne 2
doğru bastırın ve başlığı ok yönünde 3 dışarı alın » Şek. 91.
› Takmak için desteği, emniyet tuşu duyulacak şekilde yerine oturana kadar
koltuk arkalığına 4 ok yönünde itin.

Koltuk kaloriferi

Şek. 90 Arka koltuk başlıklarının yüksekliğinin ayarlanması
Yüksekliğin ayarlanması

› Desteği tutun ve yukarı doğru ok yönünde 1 kaydırın » Şek. 90.
› Desteği aşağı doğru kaydırmak için emniyet düğmesini A ok yönünde
basılı tutun ve desteği ok yönünde 3 bastırın.

2

Şek. 92 Ön/arka koltukları ısıtılması için düğmeler
Ön ve dıştaki arka koltukların koltuk arkalığını ve oturma yüzeylerini elektrikli
olarak ısıtabilirsiniz.
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Koltuk ısıtması için tuşlar » Şek. 92
 Sol koltuk ısıtması
 Sağ koltuk ısıtması

Direksiyon ısıtması

› Isıtıcıyı maksimum ısıtma gücüyle açmak için  veya  tuşuna basın.
Tuşa tekrar tekrar basılarak ısıtma gücü, kapanana kadar azaltılarak ayarlanabilir. Isıtma gücü düğmenin altındaki veya üzerindeki yanan kontrol lambalarının
sayısı ile gösterilir.
Koltuk ısıtması sadece motor çalıştığı zaman devrededir.
Kontak kapatılırken koltuk ısıtması veya koltuk ısıtması kapatılır. Motor 10 dakika içinde tekrar çalıştırılırsa sürücü koltuk ısıtması kontağın kapatılmasından
önceki ayara otomatik olarak tekrar alınır.
DİKKAT
Örn. ilaç etkisi, felç veya kronik rahatsızlıklar (örn. şeker hastalığı) sebebiyle
ağrı veya sıcaklık hissi sınırlıysa, koltuk ısıtma sistemini kullanmaktan tamamen vazgeçilmesi önerilir. Koltuk ısıtma sistemini yine de kullanmak istiyorsanız, uzun mesafeli yolculukların zorlamalarından vücudun kendini toplayabilmesi için, düzenli olarak molalar vermenizi öneririz. Durumun doğru olarak
değerlendirilmesi için doktorunuza başvurunuz.

Şek. 93 Direksiyon ısıtması: Manuel klima sistemi / Climatronic
Kaloriferi açma/kapatma (manuel klima sistemi için geçerlidir)
 /  A » Şek. 93 fonksiyon alanına dokunun.

› Bilgi eğlence sisteminde

Kaloriferi açma/kapatma (Climatronic için geçerlidir)
› Climatronik üzerindeki  tuşa basın, ardından B » Şek. 93 fonksiyon alanına dokunun.
Isıtma açıkken fonksiyon alanındaki sembol B turuncudur.
Direksiyon ısıtması sadece motor çalıştığı zaman devrededir.

ÖNEMLİ
Koltukların zarar görmesini önlemek için aşağıdaki uyarılar dikkate alınmalıdır.
■ Koltukların üzerinde diz çökmeyiniz veya başka noktasal yükler uygulamayınız.
■ Üzerinde insanların oturmadığı koltuklarda koltuk ısıtmasını çalıştırmayın.
■ Üzerine nesne (örn. çocuk koltuğu, çanta vb.) sabitlenmiş ya da koyulmuş koltukların koltuk ısıtmasını çalıştırmayın.
■ Üzerinde ekstra koltuk kılıfı ya da koruyucu kılıf bulunan koltukların koltuk
ısıtmasını çalıştırmayın.
Not
Araç gerilimi düşünce koltuk ısıtması otomatik olarak kapanır » Sayfa 271, Otomatik tüketici kapatma - Araç aküsünün otomatik boşalma emniyeti.

Isıtma gücünü ayarlama (Climatronic için geçerlidir)
› Climatronik üzerindeki  tuşa basın, ardından bilgi/eğlence sistemi ekranındaki  → Direksiyon ısıtması fonksiyon alanına dokunun.
› Isıtma gücünü ayarlayın.
Isıtma gücü C » Şek. 93 kontrol lambasındaki segmentlerin sayısıyla gösterilir.
Sürücü koltuk ısıtmasıyla birlikte direksiyon ısıtması (Climatronic için
geçerlidir)
› Direksiyon ısıtmasının sürücü koltuğu ısıtmasıyla birlikte etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması için Climatronic üzerindeki  tuşa basın, ardından
bilgi/eğlence sistemi ekranındaki  → Koltuk ile direksiyon ısıtmasını eşleştir fonksiyon alanına dokunun.
› Direksiyon ısıtmasının açılması/kapatılması için sürücü koltuğu ısıtmasına
yönelik tuşa basın.
Direksiyon ısıtması sürücü koltuğu ısıtmasıyla birlikte açılırsa, bilgi/eğlence sisteminde  fonksiyon alanı gösterilir. Bunun sayesinde direksiyon ısıtması kapatılabilir/açılabilir.
Koltuklar ve koltuk başlıkları
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Pratik donanımlar

Kağıt tutucu

İç donanımı



Şek. 94
Kağıt tutucu

Konuya giriş

DİKKAT
Kumanda panelinin üzerine herhangi bir şey koymayın. Bırakılan nesneler
sürüş esnasında araç içinde savrulabilir ve dikkatinizi dağıtabilir - Kaza tehlikesi söz konusu!
■ Yolculuk esnasında sürücünün ayağının altında hiçbir cismin gelmemesini
sağlayın - kaza yapma tehlikesi vardır!
■ Ön yolcu koltuğunda bunun için öngörülen (örn. çocuk koltuğu) dışında
nesneler taşımayınız - Kaza tehlikesi söz konusu!
■ Eşya gözlerine ve içecek tutucularına, ani frenleme durumunda veya çarpışma durumunda araç içindekiler için tehlikeli olacak hiçbir nesne koyulmamalıdır.
■ Güvenlik nedenleriyle kilitlenebilir eşya gözleri yolculuk sırasında kapalı olmalıdır - açık bölme kapağı ya da eşya koyma gözünden fırlayan nesneler
nedeniyle yaralanma tehlikesi vardır.
■ Eşya koyma gözlerinden hiçbir cismin fırlamamasına dikkat edin - yaralanma tehlikesi!
■ Eşya gözlerinde ve ceplerde izin verilen yük geçilmemelidir - yaralanma ya
da gözlerde ve ceplerde hasarlanma tehlikesi!
■ Kül, sigara, puro vb. sadece kül tablasına konulmalıdır - yangın tehlikesi!
■ Eşya gözleri, multimedya tutucuları ve çöp kutuları küllük yerine geçmez
ve bu amaç için de kullanılmamalıdır - yangın tehlikesi söz konusu!
■

ÖNEMLİ
Eşya gözlerine ve ceplere büyük ya da keskin kenarlı nesneler koymayın - gözlerde ve ceplerde hasarlanma tehlikesi vardır.



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 88).

Fiş tutucusu örn. park fişlerinin sabitlenmesi için öngörülmüştür.

Sürücü tarafındaki eşya gözü
Şek. 95
Eşya gözünün açılması



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 88).

› Açmak için tutamağı kaldırın ve gözü açın » Şek. 95.
› Kapatmak için duyulur şekilde yerine oturana kadar ok yönünün tersine döndürün.

Eşya gözünün azami yük kapasitesi 0,5 kg'dır.
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Kapılardaki eşya gözleri



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 88).

› Açmak için çubuğa ok yönüne bastırın » Şek. 97 - .
› Kapatmak için çubuğu ok yönünün tersine çekin.
Belirli modellerde, eşya gözü kapaksızdır » Şek. 97 - .

Phonebox
Şek. 98
Phonebox
Şek. 96 Eşya gözleri: Ön kapıda/arka kapıda



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 88).

Eşya gözleri » Şek. 96
A Eşya gözü
B Maks. 1,5 litre kapasiteli şişe bölmesi
C Maks. 0,5 litre kapasiteli şişe bölmesi
DİKKAT
Ön kapıdaki eşya gözü A » Şek. 96 sadece içerisine dışarı sarkmayan nesneler koymak için kullanılmalıdır - yan hava yastığının etki bölgesi kısıtlanabilir.

Ön orta konsoldaki eşya gözü



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 88).

Ön orta konsoldaki kilitlenebilen eşya gözü Phonebox fonksiyonuyla donatılmış
olabilir.
Bir telefon ekranı yukarı doğru bakacak şekilde eşya gözünde yerleşime » Şek.
98 bırakılırsa telefon sinyali tavan anteniyle güçlendirilir.
Qi kablosuz şarja yönelik standarda sahip olan telefonlar eşya gözünde kablosuz şarj edilir.
Kablosuz şarj işlemi sırasında yerleşim ve şarj edilecek telefon arasında bir cisim
bulunmamalıdır.
DİKKAT
Telefon kablosuz şarj işlemi sırasında ısınabilir bu nedenle eşya gözünden
dikkatlice çıkarılmalıdır.
■ Yerleşim ve şarj edilecek telefon arasındaki metalik cisimler endüksiyon
alanının etkisiyle ısınabilir - yaralanma tehlikesi söz konusu. Eşya gözünde
ısınmış bir cisim bulunuyorsa telefonu çıkarın ve cismi eşya gözünde soğumaya bırakın!

■



Şek. 97 Eşya gözünün açılması / Kilitlenemeyen eşya gözü

Pratik donanımlar
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ÖNEMLİ
Yerleşim ve şarj edilecek telefon arasındaki metalik cisimler endüksiyon alanının etkisiyle ısınabilir - telefon hasar görebilir.
■ Bazı telefonlar ısınma nedeniyle şarj işlemini kesebilir veya telefon kapanabilir.
■ Yerleşim ve şarj edilecek telefon arasına elektronik veya manyetik depolama
medyaları (örn. SD kartları, USB bellekler, manyetik şeritli veya çipli kartlar) yerleştirmeyin - veri kaybolabilir ve ayrıca veri taşıyıcısı hasar görebilir.
■ Bilgi/eğlence sisteminin ekranında cep telefonun şarj edilemediği konusunda
bir mesaj belirirse şu şekilde hareket edilmelidir.
■ Yerleşim ve şarj edilecek telefon arasında bir cismin olup olmadığı kontrol
edilmelidir. Varsa cisim ve ayrıca telefon alınmalıdır. Telefonu tekrar yerleşimdeki telefon simgesinin ortasına yerleştirin.
■ Şarj edilecek telefonun pozisyonu sürüş sırasında değişip değişmediği kontrol edilmelidir. Değişmişse telefon alınmalı ve tekrar yerleşimdeki telefon
simgesine ortalanmış olarak yerleştirilmelidir.
■

Not
Kablosuz şarj işleminin başlangıcında bilgi/eğlence sistemi ekranında ilgili mesaj gösterilir.
■ En iyi telefon sinyali gücü ve ayrıca sorunsuz kablosuz şarj işlemi için mümkünse telefonu kılıfsız eşya gözüne bırakılmasını öneriyoruz.
■ Eşya gözüne maksimum 160x84 mm boyutlarındaki bir telefonu yerleştirin.
■

USB girişleri

Ön orta konsoldaki USB giriş hem şarj hem de veri aktarımı için kullanılabilir.
Arka orta konsoldaki USB girişler sadece şarj için kullanılabilir.
Kullanım ile ilgili bilgiler » Sayfa 146, USB girişi.

İçecek tutucu

Şek. 100 İçecek tutucu ön/arka



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 88).

İçecek tutucuları ön A , arka B orta konsolda ve ayrıca arka kol dayanağında
bulunur » Şek. 100.
İçecek tutucusuna iki adet içecek kutusu koyabilirsiniz.
Ön tutma alanında A bir içecek kutusu, kutu tutucuya bastırılarak ve kapak
çevrilerek bir elle açılabilir.
DİKKAT
Kırılabilir içecek kapları (örn. cam, porselen) kullanmayınız. Bir kaza durumunda yaralanmalar meydana gelebilir.
■ Tutucuya asla kaynar içecek kutuları yerleştirmeyin. Araç hareket ettiğinde, bunlar dökülebilir - Haşlanma tehlikesi söz konusu!

■

Şek. 99 Ön USB girişi / arka USB girişi



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 88).

USB girişi ön orta konsoldaki eşya gözünün üzerinde ve donanıma bağlı olarak
arka orta konsolda bulunur » Şek. 99.
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ÖNEMLİ
Sürüş sırasında içecek tutucusundaki içeceklerin ağzını açık bırakmayın. Bunlar
örneğin frenleme sırasında dökülüp elektrikli aksama ve koltuk döşemesine zarar verebilir.

Poşetin değiştirilmesi
› Çöp kutusunu eşya gözünden çıkarınız.
› Çerçevesindeki iki tırnağı ok yönünde 1 » Şek. 102 bastırın.
› Poşeti, çerçeve ile birlikte ok yönünde 2 aşağı doğru çekin.
› Poşeti çerçeveden çıkarın.
› Yeni poşeti çerçevenin içinden geçirin ve poşetin kenarlarını ok yönünde 3
çerçevenin üzerine geçirin.
› Poşeti çerçeve ile birlikte ok yönünde 4 , her iki tırnak duyulacak şekilde çerçeveye oturuncaya kadar hazne gövdesine yerleştirin.

Çöp kutusu

Şek. 101 Çöp kutusu: yerleştirme ve kaydırma / açma

Not
20x30 cm ebatında poşet kullanılması tavsiye olunur.

Multimedya tutucu
Şek. 103
Multimedya tutucu

Şek. 102 Poşetin değiştirilmesi



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 88).

Çöp kutusu, ön kapıdaki eşya gözüne takılabilir.
Çöp kutusunun takılması

› Çöp kutusunu, ön kısmını eşya gözünün kenarına takınız.
› Çöp kutusunun arka kısmını ok yönünde A bastırın » Şek. 101.
› Çöp kutusunu istediğiniz gibi ok yönünde B kaydırın.



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 88).

Multimedya tutucu » Şek. 103
A İki madeni para saklamak için saklama gözü
B Araç anahtarını saklamak için saklama gözü
C Bir cep telefonu saklamak için saklama gözü

Çöp kutusunun çıkarılması
› Çöp kutusunu ok yönünün tersine A çıkarıp alın » Şek. 101.
Çöp kutusunun açılması/kapatılması
C kaldırın » Şek. 101.

› Kapağı ok yönünde

Kapatma işlemi ters sırada gerçekleşir.
Pratik donanımlar
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Ön kol dayama altındaki eşya gözü

ÖNEMLİ
Gözlük bölmesine ısıya karşı hassas nesneler koymayın - yüksek dış hava sıcaklıklarında hasar görebilirler.
■ Araç terk edilmeden ve kilitlenmeden önce bölme kapatılmalıdır - hırsızlık
alarm sisteminin çalışması engellenebilir.
■

Şek. 104
Eşya gözünün açılması

Ön yolcu tarafındaki eşya gözü



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 88).

› Açmak için kol dayanağını tutamaktan A dayanana kadar çekin » Şek. 104.
› Kapatmak için kol dayanağını aşağıya katlayın.
Gözlük bölmesi
Şek. 105
Gözlük bölmesini açma

Şek. 106 Eşya gözünü açma / eşya gözünü kapatma ve hava akımını kumanda etme



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 88).

Eşya gözü bir iç aydınlatmayla (bu lamba eşya gözü açıldığında yanar), bir kalem, kart tutucusu ve ayrıca bir hava çıkış memesiyle donatılmıştır.



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 88).

› Açmak için gözlük bölmesinin kapağına

A bölgesine bastırılmalıdır. Eşya gözü ok yönüne açılır » Şek. 105.
› Kapatmak için eşya gözü duyulur şekilde yerine oturana kadar ok yönünün
tersine çevirin.

Gözlük bölmesinin azami yük kapasitesi 250 g'dır.

Eşya gözü
› Açmak için tutamağı A ok yönünde 1 çekin ve kapağı ok yönüne 2 katlayın » Şek. 106.
› Kapatmak için kapağı, duyulabilecek şekilde yerine oturana kadar ok yönünde
3 döndürün.
Hava akımı
› Açmak için döner şalteri dayanana kadar pozisyona  çevirin » Şek. 106.
› Kapatmak için döner şalteri dayanana kadar pozisyona  çevirin.
Hava akımı açıldığında ve klima sistemi çalıştığında, soğumuş hava eşya gözüne
akar.
Klima sistemi kapalı durumda iken, hava akımı açılırsa, emilen taze veya araç içi
havası eşya gözüne akar.
Eşya gözünün azami yük kapasitesi 3 kg'dır.
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Şemsiye için eşya gözü

DİKKAT
Asılan giysilerin ceplerine ağır ve keskin kenarlı nesneler koymayın - yaralanma tehlikesi vardır.
■ Giysileri asmak için elbise askısı kullanmayın - kafa hava yastığının fonksiyonu kısıtlanabilir ya da elbise askısı nedeniyle yaralanma tehlikesi vardır.
■ Asılan bir elbise ile dışarı doğru olan görüşünüzün engellenmemesine dikkat edin.

■

Şek. 107
Eşya gözünün açılması

Ön koltukların arka taraflarında eşya cepleri



Önce

ve

Şek. 109
Eşya cepleri

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 88).

› Açmak için tutamağa ok yönünde

1 basın ve bölmeyi ok yönüne 2 açın
» Şek. 107.
› Kapağı kapatmak için duyulur şekilde yerine oturana kadar 2 ok yönüne yatırın.

Elbise askısı
Şek. 108
Giysi kancası



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 88).

Eşya cepleri, harita, dergi vb. saklanması için öngörülmüştür.

Ön koltuk arkalığındaki katlanır masa
Şek. 110
Katlanır masanın açılması



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 88).

Giysi kancaları, aracın orta sütunlarında ve her bir arka kapının üzerindeki tavan
kaplamasının sapında bulunur » Şek. 108.
Kancaların azami yük kapasitesi 2 kg'dır.



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 88).

› Açmak için masayı ok yönünde kaldırın » Şek. 110.
› Ok yönünün tersine basarak masa tekrar dik konuma katlanmalıdır.
Masanın azami yük kapasitesi 10 kg'dır.



Pratik donanımlar

93

DİKKAT
Sürüş sırasında masa aşağıya katlanmış durumda bulunmalıdır - aksi durumda yaralanma tehlikesi söz konusudur.
■ Kırılabilir içecek kapları (örn. cam, porselen) kullanmayınız. Bir kaza durumunda yaralanmalar meydana gelebilir.
■ İçecek tutucusuna asla kaynar içecek kutuları yerleştirmeyin. Araç hareket
ettiğinde, bunlar dökülebilir - Haşlanma tehlikesi söz konusu!

Yükleme tertibatı

■

Arka orta konsoldaki eşya gözü
Şek. 111
Eşya gözünün açılması

Şek. 112 Kapağın açılması: yolcü bölümünden / bagaj bölmesinden



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 88).

› Yolcu bölümünden açmak için arka kol dayanağını kısmen aşağıya doğru kat-

layın » Sayfa 85.
A ok yönünde 1 çekin ve kapağı ok yönünde 2 aşağıya açın
» Şek. 112.
› Bagaj bölmesinden açmak için emniyet tutamacını B ok yönünde kaydırın
ve kapağı kol dayanağı ile öne doğru açın.
› Kapatmak için kapağı ve arka kol dayanağını, duyulur şekilde oturuncaya kadar yukarı doğru açın.

› Tutamağı


Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 88).

› Açmak için çukur olan yerin üst kısmından çekin ve gözü ok yönünde açın
» Şek. 111.

› Kapatmak için gözü ok yönünün tersine çevirin.
Eşya gözünde bir sönümleme elemanı vardır. Bu eşya gözünün açılmasından
sonra dayanana kadar dışarı alınabilir.
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Kapak kapatma işleminden sonra emniyete alınmış olmalıdır. Emniyet tutamacının B üst tarafındaki kırmızı alanın görünmediğinden emin olun.
DİKKAT
Yükleme tertibatı sadece uygun şekilde emniyete alınmış, yükleme çuvalında bulunan kayakların taşınması için öngörülmüştür.

Çıkarılabilir yükleme çuvalı

Elektrik prizleri



Konuya giriş

DİKKAT
Kumanda panelinin üzerine herhangi bir şey koymayın. Bırakılan nesneler
sürüş esnasında araç içinde savrulabilir ve dikkatinizi dağıtabilir - Kaza tehlikesi söz konusu!
■ Yolculuk esnasında sürücünün ayağının altında hiçbir cismin gelmemesini
sağlayın - kaza yapma tehlikesi vardır!
■ Ani frende veya bir kaza durumunda iç mekanda savrulmalarını önlemek
için, sürüş sırasında bağlı tüm cihazlar emniyetli bir şekilde sabitlenmiş olmalıdır - ölüm tehlikesi söz konusu!
■ Cihazlar çalışma sırasında ısınabilir – yaralanma veya yangın tehlikesi söz
konusu!
■ Prizlerin ve elektrikli aksesuarların yanlış kullanımı yangına, yanıklara ve diğer ağır yaralanmalara yol açabilir.
■ 12 Volt prizler, kontak kapalıyken de çalışır. Aracı terk ederken hareket bilinci yeterli olmayan kişileri (örn. çocukları) gözetimsiz olarak araç içinde bırakmayın.
■

Şek. 113 Bandın çekilmesi / Yükleme çuvalının emniyete alınması



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 88).

Çıkarılabilir yükleme çuvalı (bundan sonra sadece yükleme çuvalı olarak anılacaktır) sadece kayakları ve kayak batonlarını taşımak içindir (maks. 4 çift).
Çıkarılabilir yükleme çuvalının ve kayak takımının saklanması

› Arka kol dayanağını ve koltuk arkalığındaki kapağı aşağı katlayın » Şek. 112
için bkz. Sayfa 94.

› Boş durumdaki yükleme çuvalını deliğe, fermuar bulunan ucu bagaj bölmesinde kalacak şekilde yerleştirin.
› Kayak takımının uç kısımları öne, kayak sopalarının uç kısımları da arkaya bakacak şekilde yükleme çuvalına itin ve çuvalı kapatın.

Çıkarılabilir yükleme çuvalının ve kayak takımının sabitlenmesi
A kayakların etrafında bağların önünde sıkıca çekin » Şek.
113. Bant kayakları sıkıca sarmalıdır.
› Orta arka koltuk arkalığı kısmen öne katlanmalıdır » Sayfa 84.
› Güvenlik bandını B koltuk arkalığının üst tarafındaki açıklıktan geçiriniz.
› Ardından koltuk arkalığını kilit düğmesi yerine oturana kadar geriye katlayın.
Bunları koltuk arkalıklarından çekerek kontrol edin.
› Emniyet bandını B , duyulur şekilde kilitleninceye kadar kilide C yerleştiriniz.

› Çekme bandını

ÖNEMLİ
12 Volt prizler kullanırken aşağıdakilere dikkat edilmelidir.
■ Prizler sadece, toplam elektrik gücü 120 Vat değerine kadar olan ve izin verilen elektrikli aksesuarları bağlamak için kullanılabilir, aksi takdirde aracın elektrik sisteminin hasar görme tehlikesi vardır.
■ Motor dururken ve tüketiciler devredeyken, aracın aküsü deşarj olur!
■ Kontağı açmadan önce prize bağlı olan cihazları kapatın - Cihazlar gerilim dengelemesi nedeniyle hasar görebilir.

DİKKAT
Taşınan kayakların toplam ağırlığı 17 kg'ın üzerinde olamaz.
Kayakları ve ayrıca çuvalı her zaman güvenle depolayın ve emniyete alın Aksi durumda yaralanma veya kaza tehlikesi söz konusudur!

■
■

Pratik donanımlar
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Priz, motor çalışırken (START-STOPP istemine sahip araçlarda STOP işletiminde) ve bir tüketici motor kapatılmadan önce prize bağlıysa motor kapatıldıktan
10 dakika sonrasına kadar çalışır (kontrol lambası yeşil yanıp söner).

12-Volt priz

› Kullanmak için prizin kapağını ok yönünde açın » Şek. 115 ve elektrikli tüketicinin fişini prize takın.

› Elektrikli tüketicinin fişi prizden çekilmeden önce prizin kapağını ok yönünde
kısmen açın.

Şek. 114 12 Volt prizin kapağı: Ön orta konsolda/bagajda



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 95).

› Kullanmak için prizin kapağını çıkarın » Şek. 114 -  veya prizin kapağını açın
» Şek. 114 - .

Örn. aşağıdaki nedenlerden dolayı priz otomatik olarak devre dışı bırakılabilir.
▶ Aşırı akım.
▶ Araç aküsünün düşük şarj durumu.
▶ Yüksek priz sıcaklığı.
Devre dışı bırakma nedenleri ortadan kalktığında priz otomatik olarak etkinleşir.
Priz otomatik olarak etkinleşmezse, bağlı cihazlar elektrik prizinden ayrılmalı ve
kısa bir süre sonra yeniden bağlanmalıdır.

› Elektrikli tüketicinin fişini prize takınız.

DİKKAT
Prize nem veya sıvının ulaşmamasına dikkat edilmelidir - Hayati tehlike söz
konusudur! Prizin içine sıvı girerse, prizi tekrar kullanmadan önce iyice kurutunuz.
■ Adaptör ve uzatma kabloları kullanıldığında prizin çocuk kilidi açılır ve
adaptör ve uzatma kabloları bu şekilde gerilim altındadır - Yaralanma tehlikesi söz konusu!
■ Prizin kontaklarına (örn. tığ) nesneler sokmayın - Hayati tehlike söz konusudur!
■

230-Volt priz

ÖNEMLİ
Priz sadece, toplam elektrik gücü 150 Watt değerine kadar olan, iki pimli
230 Volt'luk fişli ve izin verilen elektrikli aksesuarın bağlanması için kullanılabilir.
■ Elektrikli cihazın fişi dayanana kadar takılmalıdır, aksi durumda çocuk emniyeti açılabilir ve priz etkinleşebilir ancak cihaz buna rağmen gerilimle beslenmez.
■ Prize floresan ampulleri takmayın - Ampul hasar görebilir.
■ Bağımsız şebeke kaynağına sahip tüketicilerde (örn. dizüstü bilgisayarlar) öncelikle şebeke kaynağının kendisini ve daha sonra tüketiciyi bağlayın.
■

Şek. 115 230 Volt prizin kapağını açma / 230 Volt priz



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 95).

230 Volt'luk prizde bir çocuk emniyeti vardır. Fişi takarken emniyet açılır, priz
etkinleştirilir ve prizin üzerindeki kontrol lambası yeşil yanar (kırmızı yanıp sönerse, priz devre dışıdır).
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› Küllüğü açmak için üst kapak bölümünü ok yönünde

B çevirin. Kapatma işlemi ters sırada gerçekleşir.
› Dağıtmak için tüm kapağı ok yönünde 1 dayanana kadar çevirin ve ok yönünde 2 çıkarın. Toplama işlemi ters sırada yapılır.

Küllük ve çakmak



Konuya giriş

Küllükler kül dökmek, sigara, puro ve benzerleri koymak için kullanılabilir
DİKKAT
Küllüğe asla sıcak veya yanıcı maddeler koymayın - Yangın tehlikesi söz konusu!

Çıkarılabilir elemanlı küllük
› Elemanı çıkarmak için küllüğü dayanana kadar açın, elemanı B alanından tutun ve ok yönünde çıkarın » Şek. 117.
Takma işlemi tam ters sırada gerçekleştirilir.

Çakmaklık

Küllük

Şek. 118
Çakmaklık

Şek. 116 Küllüğün çıkarılması / açılması / dağıtılması
Şek. 117
Arka küllük yuvasının çıkartılması



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 97).

› Çakmaklığı kullanmak için kızgın çakmaklık dışarı çıkana kadar çakmaklığa
dayanma noktasına kadar bastırın ve bekleiyn » Şek. 118.

› Kızgın çakmaklığı hemen dışarı çıkarın, kullanın ve yeniden prize takın.
DİKKAT
Çakmak, kontak kapalıyken de çalışır durumdadır. Aracı terk ederken hareket bilinci yeterli olmayan kişileri (örn. çocukları) gözetimsiz olarak araç
içinde bırakmayın - Yanma, yangın veya araç içerisinde hasar görme tehlikesi söz konusu.
■ Çakmaklık kullanılırken dikkat - yanma tehlikesi vardır.
■



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 97).

Çıkarılabilir küllük
› Küllüğü ok yönünde A çıkarın » Şek. 116. Takma işlemi tam ters sırada gerçekleştirilir.

Not
Çakmağın prizi 12-Volt prizi olarak da kullanılabilir.

Pratik donanımlar
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Tablet tutucusu





› Takmak için açılan adaptörü ön koltuk başlığının kılavuz çubuklarına yerleşti-

Konuya giriş

Tutucuya min. 122 mm ve maks. 195 mm büyüklüğünde harici cihazlar (örn.
tablet, akıllı telefon vb.) sabitlenebilir.
Tutucunun azami yük kapasitesi 750 g'dır.
ÖNEMLİ
Tutucu için izin verilen maksimum yükü asla aşmayın - hasar veya bozulma riski
vardır.

Arka koltuk başlıklarının arkasına takılması

Şek. 119 Yerleştirme: Adaptör/Tutucu

Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 98).

rin ve ok yönünde 1 klipsleyin » Şek. 119 »

.

› Tutucuyu ok yönünde 2 adaptöre klipsleyin.
› Çıkarmak için emniyet tutamacından A ok yönünde

3 çekin ve tutucuyu ok
yönünde 4 adaptörden çıkarın » Şek. 120.
› Adaptöre bastırın ve ok yönünde 5 koltuk başlığının kılavuz çubuklarından
alın.

DİKKAT
Adaptörü dikkatli kullanın - aksi durumda parmaklar yaralanabilir.

Tutucuyu kullanma

Şek. 121 Tutucuyu eğme ve döndürme
Şek. 122
Tutucu büyüklüğünü ayarlama

Şek. 120 Çıkarma: Tutucu/Adaptör



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 98).

Tutucu 30° ok yönünde 1 devrilebilir ve 360° ok yönünde 2 çevrilebilir
» Şek. 121.
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› Tutma genişliğinin uyarlanması için emniyet tutamacını

A ok yönünde 3
dışarı çekin ve B bölümünü ok yönünde 4 istenilen pozisyona kaydırın
» Şek. 122.

Not
Tutucuda harici bir cihaz bulunmuyorsa parçanın B dayanana kadar aşağıya
doğru kaydırılmasını öneriyoruz. Aksi durumda belirli hızlar rahatsız edici seslere yol açabilir.

Eşya taşıma
Bagaj bölümü ve taşıma



Konuya giriş

Ağır eşya taşırken, ağırlık merkezinin kayması nedeniyle sürüş özellikleri değişebilir. Hız ve sürüş şekli bu nedenle buna uyarlayın.
Eşya taşırken dikkat edilmesi gerekenler
eşit olarak dağıtın ve kaymamaları için uygun bağlama kayışları
ile bağlama gözlerine ya da sabitleme fileleri ile sabitleyin.
▶ Bagaj bölmesinde ağır nesneleri mümkün olduğunca öne doğru yerleştirin.
▶ Lastik dolum basıncı her zaman yüke göre ayarlanmalıdır.
▶ Yükü bagaja

Bir kaza durumunda, küçük ve hafif nesneler, ağır yaralanmalara neden olabilecek kadar yüksek kinetik enerjiye sahip olurlar.
Bu kinetik enerjinin büyüklüğü, sürüş hızına ve nesnenin ağırlığına bağlıdır.
Bagaj lambası
Bagaj kapağı açıldığında veya kapatıldığında lamba yanar veya söner.
Bagaj kapağı açıksa ve kontak kapalıysa, ışık 10 dakika sonra otomatik olarak
söner.
DİKKAT
İlgili sabitleme elemanlarının, filelerin, kancaların vs. izin verilen azami yükünü asla aşmayın. Ağır nesneler için yeterli derecede emniyet sağlamayabilir - Yaralanma tehlikesi söz konusu!
■ Sabitlenmemiş ya da usulüne uygun olarak sabitlenmemiş yük ani bir manevrada ya da kaza yapıldığında kayabilir - yaralanma tehlikesi vardır!
■ Serbest nesneler açılmakta olan bir hava yastığına çarpabilir ve araç içindeki kişileri yaralayabilir - Hayati tehlike söz konusu!
■ Koltuk arkalığının öne katlanması ile büyütülmüş bagaj bölmesinde, eşya
taşırken kalan arka koltuklardaki kişilerin emniyetinin sağlandığına mutlaka
dikkat edin.
■

Eşya taşıma
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ÖNEMLİ
İlgili sabitleme elemanlarının, filelerin, kancaların vs. izin verilen azami yükünü
asla aşmayın - aksi halde hasar görebilirler.
■ Arka cam ısıtmasının ısıtıcı tellerinin, arka camda bulunan tellerin veya arka
yan camlarda entegre olan antenin aşındırıcı cisimler nedeniyle hasar görmemesine dikkat edin.
■ Filelere ve ayrıca bagaj bölmesindeki eşya gözlerine keskin kenarlı cisimler
yerleştirmeyin - Fileler ve ayrıca gözler hasar görebilir.
■ Cisimleri eşya gözlerine dikkatlice bırakın ve bunları nokta biçimli yük bindirmeyin - Fileler hasar görebilir.
■

Sabitleme elemanları

Sabitleme elemanlarına genel bakış » Şek. 123 ve » Şek. 124
A Sabitleme fileleri ve çok fonksiyonlu cepler sabitlemek için sabitleme elemanları
B Sadece sabitleme filelerinin sabitlenmesi için gerdirme halkaları
C Yüklerin ve sabitleme filelerinin sabitlenmesi için gerdirme halkaları (1. varyasonda arka ve orta halka ayrıca çok fonksiyonlu cep için öngörülmüştür)
D Yükleri sabitlemek için gerdirme halkaları ve sabitleme fileleri
E Yükleri sabitlemek için gerdirme halkaları ve sabitleme fileleri
Gerdirme halkası B katlanabilir arka koltuk arkalığının arkasında bulunmaktadır.
Münferit gerdirme halkalarının C ve E azami statik taşıma kapasitesi 350
kg'dir.
Münferit gerdirme halkalarının D azami taşıma kapasitesi 150 kg'dir.

Sabitleme fileleri

Şek. 123 Sabitleme elemanları: Varyant 1 / Varyant 2 (G-TEC)

Şek. 125 Fileler için sabitleme örnekleri

Şek. 124 Sabitleme elemanları: Varyant 3 / Varyant 4



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 99).

Sabitleme elemanları, bagaj bölmesinin her iki tarafında yer almaktadır.
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Şek. 126
Boyuna filenin sabitlenmesi



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 99).

Cep » Şek. 127 sabitleme elemanlarına A ve ayrıca arka ve orta gerdirme halkasına C » Şek. 123 için bkz. Sayfa 100 sabitlenebilir.
Sabitleme elemanlarına sabitlenen cebin izin verilen maksimuım taşıma kapasitesi 3 kg'dir.
ÖNEMLİ
Değişken yükleme tabanlı araçlarda cep, sabitleme elemanlarına sabitlenemez.



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 99).

Katlanabilir çiftli kanca

Fileler için sabitleme örnekleri » Şek. 125 ve » Şek. 126
A Çapraz cep
B Taban filesi
C Boyuna cep

Şek. 128
Katlanabilir çiftli kanca

Sabitleme filelerinin azami yük kapasitesi 1,5 kg'dır.
Araç değişken yükleme tabanı ile donatılmışsa ve değişken yükleme tabanı üst
pozisyondaysa fileleri sabitlemek için gerdirme halkaları E » Şek. 124 için bkz.
Sayfa 100 kullanılabilir.
ÖNEMLİ
Gerdirme halkalarına sahip araçlarda D » Şek. 123 için bkz. Sayfa 100 sadece
çapraz çanta koltukların arkasında ve zemin filesine sabitlenebilir (file arka alanda arka sabitleme elemanlarına A » Şek. 123 için bkz. Sayfa 100 sabitlenebilir).



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 99).

Aracın donanımına bağlı olarak, bagaj bölmesinin bir veya her iki tarafında, küçük eşya parçalarının (çanta vb.) asılması için açılabilen bir çiftli kanca » Şek.
128 vardır.
Çiftli kancanın her bir tarafına azami ağırlığı 5 kg olan bir eşya parçası asılabilir.

Çok fonksiyonlu cep
Şek. 127
Çok fonksiyonlu cep
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Katlanabilir kanca
Şek. 129
Kancayı aşağı katlama

ÖNEMLİ
Varyant 1 için aşağıdaki bilgiler geçerlidir.
■ Bagaj bölmesi kaplamasındaki kanca sadece taban kaplamasının sabitlenmesi
içindir, buraya cisimler asmayın - Kanca hasar görebilir.
■ Taban kaplaması sadece bagaj kapağı açıkken kancaya tespit edilebilir. Kapak
kapatılmadan önce taban kaplamasının kancaya takılı olup olmadığı kontrol
edilmelidir - kanca hasar görebilir.
ÖNEMLİ
Varyant 2'de taban kaplaması sadece, değişken yükleme tabanı katlanmış olarak üst pozisyonda olduğunda sabitlenebilir » Şek. 144 için bkz. Sayfa 108.



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 99).

Çift taraflı taban kaplaması

Bagaj bölmesinin her iki tarafında, küçük eşya parçalarını, (örn. çantalar vb.) sabitlemek için dışa açılan kancalar bulunur.



› Kullanmak için kancanın alt bölümüne

Bagaj bölmesinde çift taraflı bir taban kaplaması olabilir. Bir tarafı kumaştandır,
diğer tarafı yıkanabilir (ıslak veya kirli cisimlerin taşınması için uygundur).

ya katlayın » Şek. 129.

A bastırın ve bunu ok yönünde aşağı-

Kancanın azami yüklenme kapasitesi 7 kg'dır.

Taban kaplamasının sabitlenmesi

Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 99).

ÖNEMLİ
Çift taraflı taban kaplaması sadece değişken yükleme tabanı olmayan araçlarda
kullanılabilir » Sayfa 107 - Değişken yükleme tabanının hasar görme tehlikesi.

Bagaj kapağı kaplamasında file
Şek. 131
Bagaj bölmesi kaplamasında file

Şek. 130 Taban kaplamasının sabitlenmesi: Varyant 1 / Varyant 2



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 99).

Taban kaplamasının sabitleme varyantları » Şek. 130
 Bagaj bölmesi kapağındaki bir kancada ilmik ile
 Bagaj bölmesi kapağı çerçevesindeki kanca ile
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Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 99).

Bagaj bölmesi kapağının alt tarafındaki file » Şek. 131 hafif ve yumuşak nesneler
taşımak içindir.
Filenin izin verilen azami yük kapasitesi 1,5 kg'dır.

Takma
› Kapaktaki yuvaları B tutucular C üzerinden yan kaplamaya yerleştirin » Şek.
132.
› Her iki tarafta kapağın üst kısmındaki tutucular C bölgesine bastırın. Yuvalar
B bagaj bölmesinin her iki tarafındaki tutuculara C geçmelidir.
› Bagaj bölmesi kapağının her iki tarafına tutma bantlarını A takın.

Bagaj bölmesi kapağı

DİKKAT
Yolculuk esnasında kapakta hiçbir eşya bulunmamalıdır - ani fren manevrasında ya da çarpışma durumunda yaralanma tehlikesi vardır!

Şek. 132 Bagaj bölmesi kapağını çıkarma
Şek. 133
Bagaj bölmesi kapağı arka koltuklar arkasında muhafaza edilmiş

ÖNEMLİ
Takılı kalmanın ve sonrasında da kaplamanın veya yan kaplamanın hasar görmesini önlemek için şu uyarılar dikkate alınmalıdır.
■ Kaplama doğru yerleştirilmeli ve yük kaplama yüksekliğini geçmemelidir.
■ Kapak kaldırılmış konumda, bagaj kapağının contasında kaymamış olmalıdır.
■ Kaldırılmış konumdaki kapak ve koltuk arkalığı arasındaki boşlukta eşya bulunmamalıdır.

■

Sarılabilen kapak



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 99).

Tutma bantları A » Şek. 132 bagaj bölmesi kapağına asılmışsa, kapak açılırken
bagaj bölmesi iç kapağı (bundan sonra sadece iç kapak olarak anılacaktır) da
birlikte kaldırılır.
Kaplama araçtan çıkarılabilir, gerektiğinde de arka koltuk arkalıklarına saklanabilir » Şek. 133. Kaplamanın çıkarılmasından önce arka güneş perdesi sarılmalıdır
» Sayfa 78.

Şek. 134 Sarılabilen kaplama: dışarı çekme / sarma / yerinden çıkarma

Sökme
› Bagaj bölmesi kapağının her iki tarafında tutma bantlarını A ok yönünde 1
yerlerinden çıkarın » Şek. 132.
› Kaldırılan kapağı sıkıca tutun ve her iki tarafta tutucuların C bölgesinde kaplamanın alt tarafında bastırın.
› Kapağı ok yönünde 2 çıkartın.
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DİKKAT
Sarılabilir kaplamanın üzerinde cisim bırakılmamalıdır - Kaplama hasar görebilir ve ani fren manevrasında veya aracın çarpması durumunda yaralanma
tehlikesi söz konusudur!
ÖNEMLİ
Sarılabilen bagaj bölmesi kapağı kış hava koşullarında daha yavaş sarılabilir. Bu
bir kusur değildir.
Şek. 135 Yan kapakların çıkarılması / sarılabilen bagaj bölmesi kaplamasının saklanması



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 99).

Dışarı çıkarma
› İç kapağı tutamaktan A tutun ve ok yönünde 1 sonuna kadar duyulabilir şekilde yerine oturana kadar dışarı çekin » Şek. 134.
Rulo yapma
› Kapağı tutamak bölgesinde A ok yönünde 2 bastırın » Şek. 134. Kaplama
otomatik olarak rulo haline gelir. Bu şekilde sarılmış kaplama dışarı alınabilir.
Çıkarma/yerleştirme
› Enine çubuk tarafında ok yönünde 3 basın ve kapağı ok yönünde 4 çıkartın
» Şek. 134.
Takma işlemi ters sırayla gerçekleşir.
Yerine koyma
Araç değişken bir yükleme tabanıyla donatılmışsa çıkarılan sarılabilen bagaj bölmesi kaplaması bagaj bölmesi yan kaplamalarının çukurlarında saklanabilir.

› Değişken yükleme tabanını üst pozisyonda bir araya katlayın » Sayfa 108.
› Yan kapakları ok yönünde 1 dışarı alın » Şek. 135.
› Sarılabilen bagaj bölmesi kaplamasının ön bölümünü solda yan kaplamanın

A

bir parçası altına itin.
› Sarılabilen bagaj bölmesi kaplamasının arka bölümünü ok yönünde 2 katlayın.
› Yan kapakları ok yönünün tersine 1 geri yerleştiriniz.
› Değişken yükleme tabanını üst pozisyonda katlayarak açın.

104 Kullanım

Not
Eğer sarılabilen bagaj bölmesi kaplamasını ve port bagajı aynı anda istiflemek
istiyorsanız sarılabilen bagaj bölmesi kaplamasının arka bölümünü arka port bagajın üzerine gelmelidir.

Cargo elemanlı eşya gözü
Şek. 136
Eşya gözünün çıkarılması



Taban kaplamasının altındaki eşya gözleri

Şek. 137 Cargo elemanının çıkarılması / Yükün sabitleme örneği



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 99).

Şek. 138 Taban kaplamasının kaldırılması/Taban kaplamasının altındaki
eşya gözleri

Cargo elemanlı eşya gözü donanıma bağlı olarak bir veya her iki bagaj tarafında
bulunabilir.



Eşya gözünün arkasındaki alan, toplam ağırlığı 2,5 kg'ye kadar olan küçük nesnelerin muhafazası için düşünülmüştür.

Acil durum tekerleği ile donatılmamış araçlarda bagaj bölmesi taban kaplamasının altında eşya gözleri B bulunur » Şek. 138.

Cargo elemanı, toplam ağırlığı 8 kilograma kadar olan küçük nesnelerin sabitlenmesi ve emniyete alınması için düşünülmüştür.

Her eşya gözü B , toplam ağırlığı 15 kg'ye kadar olan cisimlerin muhafazası için
düşünülmüştür.

Eşya gözü
› Eşya gözü kaplamasını ok yönünde çıkarın » Şek. 136. Takma işlemi tam ters
sırada gerçekleştirilir.

› Değişken yükleme tabanı olan bagaj bölmesini ayırınız » Sayfa 108.
› Taban kaplamasını ok yönünde kaldırın » Şek. 138 ve kancayı A değişken

Cargo elemanı

› Kullanmadan önce Cargo elemanını ok yönünde dışarı çıkarın » Şek. 137 - .
› Yükü Cargo elemanıyla arka koltukların yakınına sabitleyin » Şek. 137 - .
› Kullanımdan sonra, Cargo elemanını asıl yerlerine yerleştirin.

Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 99).

Eşya gözlerinin kullanımı

yükleme tabanının üst kenarına asın.

› Eşyayı eşya gözlerine yerleştirin.
› Kancayı A çıkarın ve taban kaplamasını ok yönünün tersinde geriye katlayın
(gerekirse değişken yükleme tabanını çıkış konumuna geri katlayın).

Gözlerde yüksek eşyalar taşınırken kanca A , değişken yükleme tabanının üst
kenarına takılı olmalıdır.
ÖNEMLİ
Bagaj kapağı kapatılmadan önce, eşya gözlerinde taşınan eşyaların bagaj bölmesi kapağına çarpmadığından emin olunmalıdır - Kapak hasar görebilir.
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Çok fonksiyonlu cep

› Arka çıtayı öndeki çıtaya dayayınız ve her iki uçtan B birbirine bastırınız.
› Her iki bagaj bölmesi tarafındaki ön kancaları ok yönünün tersine 1 geriye
katlayın.

Çıkarma / yerleştirme

› Sarılabilen kapağı çıkarın » Sayfa 103.
› Cebi ok yönünde 6 yuvalarından çıkarın » Şek. 139.
Yerleştirme işlemi ters sırayla gerçekleşir.

›   ile işaretli çubuk ucunu sağ yuvaya ve   ile işaretli ucu sol yuvaya yerleştirin. Oklar öne doğru bakmalıdır.

Çıkarılabilir lamba
Şek. 140
Çıkarılabilir lamba

Şek. 139 Çok fonksiyonlu cep: dışarı çekilmesi / yerleştirilmesi / itilmesi / çıkarılması



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 99).

Çok fonksiyonlu cep (bundan sonra sadece cep olarak anılacaktır), giysilerin ve
hafif, keskin kenarı olmayan eşya parçalarının muhafazası için düşünülmüştür.
Çok fonksiyonlu cebin azami yüklenme kapasitesi 3 kg'dır.
Dışarı çekilmesi ve yerleştirilmesi
› Her iki bagaj bölmesi tarafındaki ön kancaları ok yönünde 1 aşağı katlayın
» Şek. 139.
› Arka çıtayı A iki elinizle tutun ve cebi ok yönünde 2 dışarı çekin.
› Arka çıtayı öne katlanmış iki kancanın üzerine ok yönünde 3 sonuna kadar
oturtunuz.
İçeri itme
› Arka çubuğu ok yönünde 4 kancalardan çıkarın ve cebi ok yönünde 5 içeri
itin » Şek. 139.
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Şek. 141 Lambayı çıkarma / Lambayı yerleştirme



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 99).

Lamba, bagaj bölmesini aydınlatmak için veya taşınabilir lamba olarak kullanılabilir.



Lamba bir mıknatısla donatılmıştır. Bu sayede örn. araç kaportasına sabitlenebilir.

Bagaj bölmesinde değişken yükleme tabanı

Lamba açıklaması » Şek. 140
A Dışarı çıkarılmış lambanın açılmasına/kapatılmasına yönelik tuş
B Lamba tutucu içerisindeyken yanan kısım
C Lamba tutucunun içinde değilken yanan kısım

Değişken yükleme tabanının pozisyonları

Lamba tutucuda bulunuyorsa bagaj bölmesi kapağı açıldığında yanar.

› Çıkarmak için lambayı

D kısmından tutun ve ok yönünde 1 dışarı doğru çevirin » Şek. 141.
› Çıkarılan lambanın açılması için A tuşuna basın » Şek. 140. Tekrar basıldığında lamba kapatılır.
› Takmak için lambayı önce arka kısmından E tutucuya yerleştirin » Şek. 141
ve ardından lambayı ok yönünde 2 duyulur şekilde yerine oturana kadar bastırın.

Şek. 142 Değişken yükleme tabanının üst pozisyona ayarlanması / Değişken yükleme tabanının alt pozisyona ayarlanması

Lambayı söndürmez ve tutucuya doğru oturtmazsanız, lambanın ön kısmındaki
LED lambalar C » Şek. 140 otomatik olarak söner.
Lambayı tutucuya doğru takmazsanız, bagaj kapağı açıldığında yanmaz ve piller
şarj olmaz.
Lambayı şarj etme
Lamba tekrar şarj edilebilen AAA tipi üç MiMH pil ile beslenir (Gerilim 1,2 V).
Piller motor çalışırken sürekli şarj edilir (piller yaklaşık 3 saat sonra tam doldurulurlar).
Pilleri değiştirin » Sayfa 288.
ÖNEMLİ
Lamba su geçirmez değildir, bu nedenle neme karşı korunmalıdır - Aksi durumda hasar görebilir.

N1 sınıfı araçlar

Şek. 143 Değişken yükleme tabanının alt pozisyona ayarlanması / Değişken yükleme tabanı alt pozisyonda
Değişken yükleme tabanı üst veya alt pozisyonda ayarlanabilir.
Üst pozisyona ayarlanması

› Değişken yükleme tabanını tutamaktan

Bir koruyucu ızgarayla donatılmamış N1 sınıfı araçlarda, yükü sabitlemek için
EN 12195 (1 - 4) standardına uygun germe takımı kullanılmalıdır.

A » Şek. 142 yaklaşık 20 cm kaldırın
ve kendinize doğru çekin.
› Değişken yükleme tabanını sarılabilen bagaj bölmesi kaplamasının yüksekliğine ok yönünde 1 duyulabilen klik sesine kadar kaldırın ve öne doğru bastırın.

Aracın güvenle çalıştırılabilmesi için elektronik parçalar kusursuz çalışıyor olmalıdır. Uyarlama veya yükleme bölümünün yüklenmesi ve boşaltılması sırasında
bunlara hasar vermemeye dikkat edilmelidir.

Değişken yükleme tabanının altındaki bölüm bazı eşyaları, örn. çıkarılmış sarılabilir bagaj bölmesi kaplaması » Sayfa 103, tavan çapraz taşıyıcı » Sayfa 110 ve
benzerlerini istiflemek için kullanılabilir.



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 99).
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Değişken yükleme tabanı için bu pozisyonda izin verilen azami yük taşıma kapasitesi 75 kg'dır. Ağır yüklerin taşınması için değişken yükleme tabanı alt pozisyona alınmalıdır » Şek. 143.

Bagaj bölmesinin ayrılması
Şek. 145
Değişken yükleme tabanı olan
bagaj bölmesinin ayrılması

Alt pozisyona ayarlanması
› Değişken yükleme tabanının altındaki alanın boş olup olmadığını kontrol edin.
› Değişken yükleme tabanını tutamaktan A » Şek. 143 yükleme kenarı üzerinde ok yönüne doğru 2 kaldırın.
› Yükleme tabanını ok yönünde 3 en alt pozisyona inene kadar kendinize doğru çekin ve öne doğru bastırın.

Değişken yükleme tabanının katlanması/açılması

› Ayırmak için değişken yükleme tabanını tutamaktan

A kaldırın ve değişken
yükleme tabanının arka kenarını yivlere B ok yönünde itin » Şek. 145.

Yarıklarda B değişken yükleme tabanı harekete karşı güvencededir.
Açma işlemi ters sırada yapılır.
Değişken yükleme tabanı hem üst hem alt pozisyonda aynı şekilde ayrılır/açılır.

Fileli ayırma bölmesi
Fileli ayırma bölmesinin kullanılması
Şek. 144 Değişken yükleme tabanının katlanması / Katlanmış değişken
yükleme tabanı üst konumda

› Katlamak için değişken yükleme tabanını tutamaktan

A tutun ve ok yönünde 1 kaldırın » Şek. 144.
› Değişken yükleme tabanını bir hareket ile ok yönünde 2 üst üste katlayınız.

Açma işlemi ters sırada yapılır.
Değişken yükleme tabanı hem üst hem alt pozisyonda aynı şekilde katlanır/açılır.
Şek. 146 Sarılabilen bagaj bölmesi kaplamasının açılması / Kilit açma kolu
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Fileli ayırma bölmesini ön koltukların arkasından dışarı çekin ve açın
İşlem arka koltuklardaki gibi gerçekleşir. Fileli ayırma bölmesinin dışarı çekilmesinden önce arka koltuk arkalıklar öne katlanmalıdır. File ayırma bölmesinin
gövdeye sarılmasından sonra arka koltuk arkalıkları geriye katlanmalıdır » Sayfa
84.
ÖNEMLİ
Fileli ayırma bölmesi dışarı çekilirken sıkışırsa, kilit açma kolunu B ok yönünde
bastırın » Şek. 146.

Fileli ayırma bölmesinin sökülmesi/takılması
Şek. 148
Fileli ayırma bölmesi gövdesinin
sökülmesi

Şek. 147 Arka koltukların arkasında doğru emniyete alınmış fileli ayırma
bölmesi dışarı çekilmiş durumda
Fileli ayırma bölmesi, arka koltukların veya ön koltukların arkasından çekilip çıkartılabilir ve sabitlenebilir.
Fileli ayırma bölmesi arka koltukların arkasından dışarı çekin ve sabitleyin
› Sarılabilen bagaj bölmesi kaplamasının A kısmını ok yönünde açın » Şek. 146.
› Fileli ayırma bölmesi çapraz çubuktan C dışarı çekin ve yuvalardan D birine
asın » Şek. 147.
› Diğer tarafta çapraz çubuğa ok yönünde bastırın ve ilgili yuvaya D yerleştirin.
› Çapraz çubuğun iki yuvada D doğru oturduğundan emin olun.
› Sarılabilen bagaj bölmesi kaplamasının A kısmını ok yönünün tersine geri
katlayın » Şek. 146.
Arka koltuklar arkasındaki fileli ayırma bölmesinin sarılması
› Sarılabilen bagaj bölmesi kaplamasının A kısmını ok yönünde açın » Şek. 146.
› Çapraz çubuğa ok yönünde basın ve önce bir tarafta, sonra diğer tarafta yuvalarından D » Şek. 147 çıkarın.
› Çapraz çubuğu C fileli ayırma bölmesi yavaşça ve hasar görmeden sarılabilecek şekilde tutun.
› Sarılabilen bagaj bölmesi kaplamasının A kısmını ok yönünün tersine geri
katlayın » Şek. 146.

› Sökmek için arka koltuk arkalıklarını öne katlayın ve sağ arka kapıyı açın.
› Gövdeyi A , ok yönünde 1 itin ve yuvalardan ok yönünde 2 çıkartın » Şek.
148.

› Takmak için gövdedeki

A girintileri arka koltuk arkalıkların yuvalarına yerleştirin ve gövdeyi ok yönünün tersine 1 dayanana kadar kaydırın.
› Arka koltuk arkalıklarını ilk konumuna geri getirin.
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Port bagajda taşıma

› Bagaj bölmesinin yan kapaklarını okların yönünde 1 dışarı çıkarın » Şek. 150.
› Anahtarı port bagajdan çekin » ve çukur olan yerde C saklayın.
› Öndeki port bagajı A yan kaplamanın öndeki çukur olan yerlerine ve arka
port bagajda B yan kaplamanın arkadaki çukur olan yerlerine yerleştirin.

› Bagaj bölmesinin yan kapaklarını ok yönünün tersine 1 tekrar yerleştirin.
› Değişken yükleme tabanını üst pozisyonda katlayarak açın » Sayfa 107.
DİKKAT
Port bagajda yüklerin taşınmasında trafik güvenliği için aşağıdaki uyarılara
uyulmalıdır.
■ Port bagajdaki yükü her zaman eşit dağıtın ve usulüne uygun olarak uygun
bağlama kayışları ya da germe bantları ile bağlayın.
■ Ağır veya geniş yüzeyli nesnelerin port bagajın üzerinde taşınması sırasında sürüş özellikleri ağırlık merkezinin yer değiştirmesi nedeniyle değişebilir Kaza tehlikesi!. Bu yüzden sürüş tarzını ve hızı güncel şartlara uyarlayınız.
■ Aracınıza ait olan izin verilen tavan yükünü, aks yüklerini ve toplam ağırlığı
hiçbir şekilde aşmamalısınız - Kaza tehlikesi söz konusu!

Şek. 149 Sabitleme noktaları

ÖNEMLİ
Port bagajı istiflemeden önce anahtar taşıyıcıdan çıkarılmalı - aksi durumda
anahtar hasar görebilir.
■ Eğer sarılabilen bagaj bölmesi kaplamasını ve port bagajı aynı anda istiflemek
istiyorsanız sarılabilen bagaj bölmesi kaplamasının arka bölümü arka port bagajın üzerine gelmelidir.
■

Şek. 150 Bagaj bölmesi yan kaplamalarının çıkarılması / Port bagajın saklanması
Tavan çapraz taşıyıcılar donanıma bağlı olarak sabitleme noktalarına » Şek. 149
veya tavan rayına sabitlenebilir.
Sabitleme noktaları A ve B her iki araç tarafında bulunur » Şek. 149.
Tavan çapraz taşıyıcı, birlikte verilen talimat doğrultusunda takılır/sökülür.
Tavan yükü
Taşıyıcı dahil maksimum izin verilen yük ağırlığı 75 kg'dir.
Port bagajın istiflenmesi
Araç değişken bir yükleme tabanıyla donatılmışsa port bagajlar, bagaj bölmesi
yan kaplamalarının çukurlarında saklanabilir.

› Değişken yükleme tabanını üst pozisyonda bir araya katlayın » Sayfa 108.
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ÖNEMLİ
Sürgülü/açılır tavanı veya bagaj bölmesi kapağını açarken tavan yüküne çarpmamasına dikkat edin.
■ Tavan anteninin taşınan yük nedeniyle olumsuz etkilenmemesine dikkat edin.
■

Not
ŠKODA'nın orijinal aksesuar programındaki port bagajları kullanmanızı tavsiye
ederiz.

Kalorifer ve havalandırma
Kalorifer, manuel klima sistemi, Climatronic



Konuya giriş

Kalorifer, aracın içini ısıtır ve havalandırır. Klima sistemi araç içerisini ayrıca soğutur ve nemi giderir.
Isıtma etkisi, soğutma sıvısı sıcaklığına bağlıdır, bunun için tam ısıtma gücü, motor çalışma sıcaklığında iken kullanılır.

Not
Isıtma ve soğutma sisteminin kusursuz çalışması için, ön camın önündeki hava
girişinde kar, buz ya da yaprak vb. bulunmamalıdır.
■ Soğutma sistemi devreye sokulduktan sonra, klima sisteminin evaporatöründen yoğunlaşma suyu damlayabilir ve aracın altında bir su birikintisi meydana
getirebilir. Burada bir sızıntı söz konusu değildir!
■ Soğutma sıvısı sıcaklığı yüksek olduğunda, motor soğutmasını sağlamak için
soğutma sistemi kapatılır.
■

Kalorifer ve manuel klima sistemi

Soğutma sistemi aşağıdaki koşullarda çalışır.
 Soğutma sistemi açık.
 Motor çalışıyor.
 Dışarının sıcaklığı 2 ° C'nin üzerinde olduğunda.
 Fan açık.
Soğutma sistemi açıkken camların buğulanması önlenir.
Soğutma sisteminin etkisini artırmak için, iç hava sirkülasyonu kısa süreli olarak
devreye alınabilir » Sayfa 113.
Sağlık
Sağlık risklerini (örn. soğuk algınlığı) azaltmak için soğutma sistemlerinin kullanılmasıyla ilgili şu uyarılar dikkate alınmalıdır.
▶ Dışarının sıcaklığı ile içerinin sıcaklığı arasındaki fark 5 °C'den fazla olmamalıdır.
▶ Soğutma sistemi, sürüş sonlandırılmadan yaklaşık 10 dakika önce kapatılmalıdır.
▶ Klima sistemi yılda bir kez yetkili bir servis tarafından dezenfekte edilmelidir.
DİKKAT
■ Fan, camların buğulanmasını önlemek için daima açık olmalıdır. Aksi takdirde kaza tehlikesi vardır.
■ Soğutma sistemi devrede iken, hava kanallarından belli şartlar altında yaklaşık 5 °C sıcaklığında hava akabilir.

Şek. 151 Kaloriferin/klima sisteminin kumanda elemanları



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 111).

Münferit fonksiyonlar döner ayarlayıcının döndürülmesi veya ilgili düğmeye basılarak ayarlanabilir » Şek. 151.
A
B
C
D





Sıcaklığı ayarlama
▶  Sıcaklığı düşürme /  Sıcaklığı arttırma
Fan devrini ayarlama (Kademe 0: Fan kapalı, Kademe 6: en yüksek devir sayısı)
Hava çıkış yönünü ayarlama » Sayfa 115
Donanımına göre:
▶  Sabit ısıtıcıyı ve havalandırmayı açma/kapatma » Sayfa 116
▶  Ön cam ısıtmayı açma/kapatma » Sayfa 77
Soğutma sistemini açma/kapatma
Arka cam ısıtmasını açma/kapatma » Sayfa 77
İç hava sirkülasyonunu açma/kapatma » Sayfa 113

Fonksiyon açıkken düğmenin altındaki kontrol lambası yanar.
Kalorifer ve havalandırma
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Soğutma sistemi ile ilgili bilgiler
 tuşuna bastıktan sonra tuşun altındaki kontrol lambası, soğutma sistemi için
tüm koşullar yerine getirilmemiş olsa da yanar. Soğutma sistemi, aşağıdaki şartlar yerine getirildiği anda çalıştırılır » Sayfa 111.
Hava dağıtım düğmesi  konumuna alınınca soğutma sistemi devreye girer.
Not
Yeterli bir ısıtma konforunu sağlamak için manuel klima sistemi çalışırken, bazı
durumlarda motor rölanti devir sayısı artabilir.

Climatronic (otomatik klima sistemi)

Sağ taraf (veya her iki taraf için) sıcaklığı ayarlama2)
 Sıcaklığı düşürme /  Sıcaklığı arttırma
G Donanımına göre:
▶  Sabit ısıtıcıyı ve havalandırmayı açma/kapatma » Sayfa 116
▶  Climatronic'i kapatma
H İç mekan sıcaklık sensörü
 İç hava sirkülasyonunu açma/kapatma » Sayfa 113
 Ön cama yoğun hava akımının açılması/kapatılması (çalıştırıldığında hava
akımı camlara  ve  verilir)
 Arka cam ısıtmasını açma/kapatma » Sayfa 77
 Ön cam ısıtmasını açma/kapatma » Sayfa 77
 Bilgi/eğlence sisteminde Climatronic’in ayarlanması (bazı fonksiyonlarda
kullanım da)
 Sürücü tarafındaki sıcaklık ayarına göre tüm aracın içindeki sıcaklığı senkronize etme
 Otomatik modu açma » Sayfa 113
 Soğutma sistemini açma/kapatma
F

▶

Fonksiyon açık olduğunda düğmenin içerisinde veya altında bir kontrol lambası
yanar.
Şek. 152 Climatronic'in kullanım elemanları



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 111).

Münferit fonksiyonlar döner ayarlayıcının döndürülmesi veya ilgili düğmeye basılarak ayarlanabilir » Şek. 152.
A Sol taraf için ayarlanan sıcaklığını göstergesi
B Sağ taraf için ayarlanan sıcaklığını göstergesi
C Hava çıkış yönünü ayarlama » Sayfa 115
D Fan devrini ayarlama (ayar, döner düğmede yanan kontrol lambalarının sayısı ile gösterilir)
▶ Sola çevirme: Climatronic kapanana kadar devri azaltma
▶ Sağa çevirme: Devri arttırma
E Sol taraf (veya her iki taraf için) sıcaklığı ayarlama1)
▶  Sıcaklığı düşürme /  Sıcaklığı arttırma
1)
2)

Soldan direksiyonlu araçlar için geçerlidir.
Sağdan direksiyonlu araçlar için geçerlidir.
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Sıcaklığı ayarlama
Sıcaklık Climatronic kumanda panelinden veya bilgi/eğlence sisteminden ayarlanabilir » Sayfa 113. 16 °C ile 29,5 °C aralığında sıcaklık otomatik ayarlanır.
16 °C altındaki bir sıcaklık ayarında sıcaklık göstergesinde  yanar, Climatronic
maksimum soğutma gücünde çalışır.
29,5 °C üzerindeki bir sıcaklık ayarında sıcaklık göstergesinde  yanar, Climatronic maksimum ısıtma gücünde çalışır.
ÖNEMLİ
İç mekan sıcaklık sensörünün H » Şek. 152 üzerini kapatmayın - Climatronic
fonksiyonu olumsuz etkilenebilir.



Not
Yeterli bir ısıtma konforunu sağlamak için Climatronic çalışırken, bazı durumlarda motor rölanti devir sayısı artabilir.
■ Climatronic ayarı kişiselleştirmenin etkin kullanıcı hesabında kaydedilir » Sayfa 56.

■

Climatronic’i bilgi/eğlence sisteminde kullanma
Şek. 153
Bilgi/eğlence sistemi: Climatronic ana menüsünün gösterim örneği



a)

Direksiyon ısıtıcısının açılması/kapatılmasıa)
Climatronic'in diğer ayarları

Fonksiyon açıkken fonksiyon alanındaki sembol turuncudur.

Climatronic'in diğer ayarları
Climatronic kumanda panelindeki  tuşa basın ardından bilgi/eğlence sistemi
ekranında  fonksiyon alanına dokunun.
■ Klima profili: -  işletiminde çalışma gücünün ayarlanması (Swing bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir)
■ Otomatik hava sirkülas. - Otomatik hava sirkülasyonu işletiminin açılması/kapatılması
■ Otomatik ek ısıtma - Hızlı iç mekan ısıtmasının açılması/kapatılması
■ Otomatik ön cam ısıtması - Otomatik ön cam ısıtmasının etkinleştirilmesi/devre
dışı bırakılması

Climatronic - Otomatik mod



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 111).

› Ana menünün gösterilmesi için Climatronic kumanda parçasında  tuşuna
basın.

Fonksiyon alanları ve ekran göstergesi » Şek. 153.
A
Climatronic'in o anki çalışma modunun gösterimi (veya işletim türü
ayarı)
B
İstenilen sıcaklık ayarı ön - sol taraf
C
İstenilen sıcaklık ayarı ön - sağ taraf
D
 modunda işletim gücünü ayarlama
E
Fan devrini, soğutma sistemini, hava dağıtımını ve hava sirkülasyonu
modunu ayarlama ve açma/kapatmaa)

Hava çıkış kanallarından gelen hava akımının renkli temsili
(mavi renk - sıcaklık düşüşü / kırmızı renk - sıcaklık artışı)
 Climatronic'i açma/kapatma

Tüm araç içinde sıcaklık senkronizasyonunu, sürücü tarafındaki sıcaklık ayarına göre açma/kapatmaa)
  Air Care fonksiyonunu açma/kapatma

Sabit kaloriferi ve havalandırmayı ayarlama

Ön cam ısıtmasını açma/kapatmaa)



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 111).

Otomatik çalışma, sıcaklığın sabit tutulmasını ve aracın içindeki camların rutubetinin alınmasını sağlar.

› Çalıştırmak için tuşuna  » Şek. 152 için bkz. Sayfa 112 ayar düğmesi üzerine basın.

› Kapatmak için hava dağıtımına yönelik herhangi bir tuşa basın veya fan devir
sayısını değiştirin. Sıcaklık ayarı devam edecektir.

 tuşuna uzun süreli basıldığında  otomatik olarak devreye girer.
Çalışma modları
Otomatik modun üç çalışma modu bulunur - hafif, orta, yoğun. Her bir işletim
türünün ayarı fonksiyon alanı D üzerinden gerçekleşir » Şek. 153 için bkz. Sayfa 113.
Otomatik modu devreye aldıktan sonra Climatronic en son seçilen çalışma modunda çalışır. Seçilmiş olan çalışma modu bilgi/eğlence ekranında gösterilir.

Sirkülasyon



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 111).

İç hava sirkülasyonu modunda aracın içine kirli hava girmesi önlenir. İç hava sirkülasyonu çalışmasında, araç içindeki hava emilir ve tekrar araç içine iletilir.
Kalorifer ve havalandırma
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› Çalıştırmak için  düğmesine basın. Tuşun altındaki kontrol lambası yanar.
› Kapatmak için  tuşuna tekrar basın . Tuşun altındaki kontrol lambası söner.

Climatronic - Air Care fonksiyonu

Kalorifer ve manuel klima sistemi
İç hava sirkülasyonu açıkken hava dağıtım düğmesi  konumuna alındığında iç
hava sirkülasyonu modu kapatılır.  tuşuna basıldığında iç hava sirkülasyonu
bu konumda tekrar çalıştırılabilir.

Şek. 154
Air Care fonksiyonunun gösterim örneği

Soğutma sistemi ( tuşu) devredeyken sıcaklık düğmesi sola „çevrildiğinde“ iç
hava sirkülasyonu modu devreye girer.
Climatronic
Climatronic, toplanan havada yüksek zararlı madde konsantrasyonu olduğunda
iç hava sirkülasyonunu otomatik devreye alan bir sensöre sahip olabilir.
Zararlı madde konsantrasyonu normal bir seviyeye düşerse, iç hava sirkülasyonu otomatik olarak kapatılır.
Sirkülasyon işletimi Climatronic üzerinde bulunan  tuşuna basılarak ve ardından bilgi/eğlence sisteminin ekranındaki  → Otomatik hava sirkülasyonu fonksiyon alanlarına dokunalarak ayarlanabilir.
 tuşuna basıldığında iç hava sirkülasyonu otomatik açılır/kapatılır, araç iç
mekanındaki nem koşullarına da bağlı olarak otomatik.
DİKKAT
Dışarıdan temiz hava girişi gerçekleşmediğinden iç hava sirkülasyonunu çok
uzun süre açık bırakmayın. „Kullanılmış“ hava, sürücüde ve araç içindekilerde
yorgunluk yapar, dikkati azaltır ve gerektiğinde camlarda buğuya yol açar.
Camlar buğulandığı anda iç hava sirkülasyonunu derhal kapatın - kaza tehlikesi var!
ÖNEMLİ
Araçta iç hava sirkülasyonu açık iken sigara içmemenizi tavsiye ediyoruz. İç
alandan emilen duman, klima sisteminin evaporatöründe birikir. Bu durum klima
sistemi devreye girdiğinde, büyük emek ve yüksek masrafla (evaporatörün değiştirilmesi) giderilebilen sürekli bir kötü kokuya yol açar.
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Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 111).

Air Care fonksiyonu dış havada bulunan zararlı maddelerin araca ulaşmasını
azaltır.
Fonksiyon açıkken hava araç içerisinde sirküle edilir ve aynı zamanda temizlenir.
Bilgi/eğlence sistemi ekranında gösterilen bölgelerle temizleme işlemi gösterilir.

› Açmak/kapatmak için Climatronic kumanda panelindeki  tuşa basın, ardından bilgi/eğlence sistemi ekranında   → Etkin fonksiyon alanı üzerine
dokunun » Şek. 154.

Doğru Air Care fonksiyonu için panoramik sürgülü/açılır tavan dahil olmak üzere tüm kapılar ve camlar kapalı olmalıdır.
Bir kapı veya cam açıldığında bilgi/eğlence sistemi ekranında ilgili mesaj gösterilir.

Hava çıkış kanalları

Hava çıkış yönünü ayarlama

Hava çıkış kanalları » Şek. 155 ve » Şek. 156







1, 2, 4
1, 2, 4, 5, 7
3, 4, 6
4, 5, 7
3, 4, 5, 6, 7

ÖNEMLİ
Hava çıkış kanallarını örtmeyin, hava dağılımına olumsuz etki edebilir.

Ek ısıtıcı (sabit ısıtıcı ve havalandırma)


Şek. 155 Ön hava çıkış kanalları

Konuya giriş

Sabit ısıtıcı hem araç iç mekanını hem de motoru ısıtır. Isıtma için yakıt deposundan yakıt tüketilir.
Sabit havalandırma, motor çalışmadığında araç içerisine taze hava girmesini
sağlar, böylece araç iç sıcaklığı belirgin biçimde düşer (örneğin güneş altına
park etmiş bir araçta).
Ek ısıtıcı (sabit ısıtıcı ve havalandırma) (aşağıda sadece sabit ısıtıcı) klima sisteminin ve hava çıkış kanallarının ayarına bağlı olarak kontağın kapatılmasından
önce ısıtmayı/havalandırmayı sağlar.

Şek. 156 Arka hava çıkış kanalları



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 111).

Hava çıkış kanallarında 3, 4 » Şek. 155 ve 6 » Şek. 156 hava akış yönü değiştirilebilir ve kanallar tek tek de kapatılıp açılabilir.
Hava kış yönünün ayarı A ayar elemanının istenilen yönde kaydırılmasıyla gerçekleşir » Şek. 155 veya » Şek. 156.

› Açmak için ayarlayıcıyı B » Şek. 155 veya » Şek. 156 yukarı çevirin.
› Kapatmak için ayarlayıcıyı B » Şek. 155 veya » Şek. 156 aşağıya çevirin.
Hava dağılımı ayarına göre hava akımı aşağıdaki hava çıkış kanallarından çıkar.

DİKKAT
Sabit ısıtıcı asla kapalı ortamlarda kullanılmamalıdır (örn. garajlarda) - Zehirlenme tehlikesi söz konusu!
■ Sabit ısıtıcı yakıt doldurulurken çalıştırılmamalıdır - Yangın tehlikesi söz
konusu.
■ Sabit ısıtıcının egzoz borusu aracın alt kısmında bulunmaktadır. Eğer sabit
ısıtıcıyı kullanmak istiyorsanız aracı, egzoz gazının (örn. kuru ot, çalı, yaprak,
dökülen yakıt veya benzeri) yanıcı malzemeler ile temas edebileceği yerlere
bırakmamalısınız - yangın tehlikesi.

■

ÖNEMLİ
Sabit ısıtıcının kusursuz çalışması için ön camın önündeki hava girişinde kar,
buz, yaprak vb. bulunmamalıdır.

Kalorifer ve havalandırma
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■
■

Not
Soğutma sıvısı sıcaklığı 50 °C'ye erişince sabit ısıtıcı fanı devreye sokar.
Motor bölmesinde sabit ısıtıcının işletimi sırasında su buharı oluşabilir.

Açma/kapatma

Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 115).

Sabit ısıtıcının fonksiyon koşulları.
 Araç aküsünün şarj durumu yeterli.
 Mevcut yakıt yeterli (gösterge paneli ekranındaki  kontrol lambası yanmıyor) olmalı.
Manuel açma/kapatma
kumanda panelindeki  tuşuyla » Şek. 157.
▶ Uzaktan kumandadaki  (aç) /  (kapat) tuşuyla.

▶ Klima sisteminin

Otomatik açma/kapatma
▶ Bilgi/eğlence sisteminde etkinleştirilmiş bir ön seçim zamanı üzerinden.
▶ Çevre koşullarına uygun olarak.
Kapattıktan sonra soğutma maddesi pompası ve ayrıca sabit ısıtıcı, içinde kalan
yakıtı yakmak için kısa bir süre daha çalışmaya devam eder.
Otomatik açma/kapatma ayarı
Climatronic: Climatronic üzerinde  tuşuna basın → bilgi/eğlence sistemi ekranında  fonksiyon alanına dokunun. Son ayarlanan ve bunun değiştirilmesi seçeneğini içeren işletim türünün göstergesi belirir.
Manuel klima sistemi: Bilgi/eğlence sisteminde
yon alanına dokunun.
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Kullanım

Otomatik devreye alma etkin ise kontak kapatıldıktan sonra 10 saniye boyunca
 sembol tuşundaki kontrol lambası yanar » Şek. 157.

Bilgi/eğlence sisteminde kullanım

Şek. 157 Açma/kapatma tuşu (Climatronic / manuel klima sistemi)



Bilgi/eğlence sistemi ekranındaki talimatları takip edin.



/  menüsünde  fonksi-

Şek. 158 Sabit kalorifer: Ana menü/Ön seçim süresinin ayarlanması



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 115).

Ana menüyü açma

› Climatronic üzerinde  tuşuna basın → bilgi/eğlence sistemi ekranında 
fonksiyon alanına dokunun.

Veya manüel klima sistemli araçlarda:

› Bilgi eğlence sisteminde



/  menüsünde  fonksiyon alanına dokunun.

Fonksiyon alanları ve ekran göstergesi » Şek. 158
A Hareket zamanı - Aracın çalışmaya hazır olması gerektiği haftanın günü ve
zamanı
B Çalışma modu ayarı (ısıtma/havalandırma)
C Ön seçim sürelerinin listesi, ön seçim süresini etkinleştirme/devre dışı bırakma
D Ön seçim süresi 1-3'ün ve çalışma süresinin (10-60 dakika) ayarlanması
E Kalorifer çalışırken pencereler kırmızı gösterilir / havalandırma çalışırken
pencereler mavi gösterilir
F Anlık görüntülenen ön seçim süresi
G Anlık görüntülenen ön seçim süresini etkinleştirme
H Hareket zamanını ayarlama: Gün, saat, dakika



Sadece ayarlanan bir ön seçim süresi devrede olabilir. Etkinleştirilen ön seçim
süresi, otomatik starttan sonra tekrar devre dışı bırakılır. Sonraki start için ön
seçim sürelerinden biri etkinleştirilmelidir.
Not
Ön seçim süresinde gün seçiminde Pazar ve Pazartesi günleri arasında boş bir
konum bulunur. Bu konum seçilirse, güncel hafta gününden bağımsız olarak
araç seçilen zamanda çalışmaya hazır olur.
■ Başka bir zaman ayarlanırsa, etkinleştirilen ön seçim süresi otomatik olarak
devre dışı bırakılır. Ön seçim süresi yeniden etkinleştirilmelidir.

■

Uzaktan kumanda
Şek. 159
Uzaktan kumanda

Kontrol lambası göstergesi A

Anlamı

Sabit ısıtıcı kilitlendi (örn. yakıt depoYeşil renk 2 saniye hızlı hızlı yanıp sösu neredeyse boş olduğu için veya saner.
bit ısıtıcıda bir arıza olduğundan).
2 saniye kırmızı yanıp söner.
Kapama sinyali alınmadı.
2 saniye turuncu, daha sonra yeşil ve- Pil zayıftır, ancak açma/kapatma sinya kırmızı yanar.
yali alınmıştır.
2 saniye turuncu yanar, daha sonra ye- Pil zayıftır, ancak açma/kapatma sinşil veya kırmızı yanıp söner.
yali alınmamıştır.
Pil boştur, ancak açma/kapatma sin5 saniye turuncu yanıp söner.
yali alınmamıştır.
Pili değiştiriniz » Sayfa 288.
ÖNEMLİ
Uzaktan kumanda nem, şiddetli darbelere ve doğrudan güneş ışığına karşı korunmalıdır - Aksi durumda uzaktan kumanda hasar görebilir.
■ Uzaktan kumandanın erişim alanı pil doluyken birkaç yüz metredir (uzaktan
kumanda ve araç arasındaki engellere, hava koşullarına, pil durumuna vb. bağlı
olarak).
■



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 115).

Uzaktan kumanda açıklaması » Şek. 159
A Kontrol lambası
B Anten
 Sabit ısıtıcıyı açma
 Sabit ısıtıcıyı kapatma
Açmak veya kapatmak için uzaktan kumandayı dik, anteni B » Şek. 159 yukarı
bakacak şekilde tutun. Anteni elinizle veya parmaklarınızla kapatmayın.
Kontrol lambası göstergesi A
2 saniye yeşil yanar.
2 saniye kırmızı yanar.
Yeşil renk 2 saniye yavaş yavaş yanıp
söner.

Anlamı
Sabit ısıtıcı açık.
Sabit ısıtıcı kapalı.
Açma sinyali alınmadı.

Kalorifer ve havalandırma

117

Bilgi/eğlence sistemi

Bu kullanım kılavuzunda belirtilen bazı işlevlerin kullanılabilirliği bağlanacak
cihazın tipine ve ayrıca içerisinde kurulu olan uygulamalara bağlıdır.

Giriş bilgileri

Uygunluk
ŠKODA internet sayfalarından bilgi/eğlence sisteminin seçilen test edilecek
mobil cihazlarıyla uyumlu olup olmadığı kontrol edilebilir. Bu kontrol QR kodunun » Şek. 160 okutulmasından veya şu adresin internet tarayıcısına girilmesinden sonra gerçekleşir.

Önemli Bilgiler
Konuya giriş
DİKKAT
Bilgi/eğlence sistemi sadece araç her türlü trafik durumunda kontrolünüz
altında olacak şekilde kullanı (örn. sürüş sırasında metin mesajları yazmayın
telefonu eşleştirmeyin veya bağlamayın, kişi listesiyle çalışmayın, hedef adres girmeyin, WLAN veya SmartLink bağlantısı kurmayın vb.) - aksi durumda
kaza tehlikesi söz konusu!
■ Harici cihazın bağlantı kablosunu, sürüş sırasında size engel olmayacak şekilde yerleştirin.

■

DİKKAT
Ses seviyesi, dışarıdan gelen sesli sinyaller (örn. polis, kurtarma ve itfaiye
araçları gibi geçiş hakkı olan araçların uyarı sirenleri) daima duyulabilecek
şekilde ayarlanmalıdır.
■ Çok yüksek ayarlanan bir ses seviyesi işitme kaybına yol açabilir!

■

http://go.skoda.eu/compatibility
Uygulamalar
Harici cihazlarda (örn cep telefonları, tabletler), bilgi/eğlence sistemi ekranında
ek bilgilerin gösterilmesini veya bilgi/eğlence sisteminin kullanılmasını sağlayan
uygulamalar yüklenebilir.
Çok sayıdaki uygulama ve ayrıca bunların devam eden gelişimi nedeniyle mevcut uygulamalar tüm harici cihazlarda işlevsel olmayabilir. ŠKODA AUTO şirketi
doğru çalışmaları konusunda sorumluluk üstlenemez.
Mevcut uygulamaların kapsamı ve işlevleri bilgi/eğlence sistemi türüne, araca
ve ülkeye bağlıdır.

Bilgi/eğlence sistemine genel bakış
Açıklama - Columbus bilgi/eğlence sistemi

ÖNEMLİ
Bazı ülkelerde belirli bir hızdan itibaren bazı bilgi/eğlence sistemi fonksiyonları
kullanılamamaktadır. Bu bir hata veya arıza değildir, bilakis ulusal yasal yönetmelikler ile ilgilidir.

Mobil cihazlar ve uygulamalar
Şek. 160
Cihazların uyumluluğunun kontrolü için internet sayflarına yönlendirme içeren QR kodu
Şek. 161 Bilgi/eğlence sistemi Columbus
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Bilgi/eğlence sistemi




1
2



3

Bilgi/eğlence sisteminin açılması/kapatılması
 - Bilgi/eğlence sistemi menülerine genel bakış » Sayfa 124
 - „HOME“ ana ekranın gösterimi » Sayfa 125
Ses seviyesini arttırma
Ses seviyesini azaltma
Dokunmatik ekran » Sayfa 120

Açıklama - Bolero bilgi/eğlence sistemi

Açıklama - Amundsen bilgi/eğlence sistemi

Şek. 163 Bolero bilgi/eğlence sistemi


1
2

Şek. 162 Amundsen bilgi/eğlence sistemi


1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bilgi/eğlence sistemini açma/kapatma, ses seviyesini ayarlama ayar düğmesi
Menü açma ve onaylama ayar düğmesi
 - Radyo menüsü » Sayfa 140
 - Medya menüsü » Sayfa 143
 - Telefon menüsü » Sayfa 155
 - Sesli kullanım » Sayfa 126
 - Navigasyon menüsü » Sayfa 173
 - SmartLink menüsü » Sayfa 168
 - Araç sistemlerinin ayarları » Sayfa 194
 - Bilgi/eğlence sistemi menülerine genel bakış » Sayfa 124
Dokunmatik ekran » Sayfa 120

3
4
5
6
7
8
9

Bilgi/eğlence sistemini açma/kapatma, ses seviyesini ayarlama ayar düğmesi
Menü açma ve onaylama ayar düğmesi
 - Radyo menüsü » Sayfa 140
 - Medya menüsü » Sayfa 143
 - Telefon menüsü » Sayfa 155
 - Sesli kullanım » Sayfa 126
 - Bilgi/eğlence sistemi ayarları » Sayfa 129
 - SmartLink menüsü » Sayfa 168
 - Araç sistemlerinin ayarları » Sayfa 194
 - Bilgi/eğlence sistemi menülerine genel bakış » Sayfa 124
Dokunmatik ekran » Sayfa 120

Giriş bilgileri
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Açıklama - Swing bilgi/eğlence sistemi

Harici modül
Amundsen, Columbus bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir.
Şek. 165
Harici modül örneği

Şek. 164 Bilgi/eğlence sistemi Swing


1
2
3

4
5

6
7
8

Bilgi/eğlence sistemini açma/kapatma, ses seviyesini ayarlama ayar düğmesi
Menü açma ve onaylama ayar düğmesi
 - Radyo menüsü » Sayfa 140
 - Medya menüsü » Sayfa 143
Donanımına göre:
▶  - Telefon menüsü » Sayfa 155
▶  - Sessize alma
 - Bilgi/eğlence sistemi ayarları » Sayfa 137
Donanımına göre:
▶  - SmartLink (bas) menüsü / SmartLink (tut) fonksiyonunun sesli
kullanımının açılması/kapatılması » Sayfa 168
▶  - Ses tonu ayarları » Sayfa 137
 - Araç sistemlerinin ayarları » Sayfa 194
Dokunmatik ekran » Sayfa 120
SD kart yuvası » Sayfa 146

120 Bilgi/eğlence sistemi

Araç donanımına ve bilgi/eğlence sistemi bağlı olarak harici modülde gösterilen
elemanların hepsi olmayabilir.
Harici modül, ön yolcu tarafındaki eşya gözünde bulunur » Şek. 165.
SD1 kart yuvası
SD2 kart yuvası
3  - CD/DVD çıkarma tuşu
4 CD/DVD yuvası
5 SIM kart yuvası
1

2

Dokunmatik ekran
Bilgi/eğlence sistemi ekrana parmakla hafif bir dokunuşla kontrol edilebilir.
Ekranın parlaklık derecesi ayarlanabilir » Sayfa 129 veya » Sayfa 137.
Ekranı korumak için, dokunmatik ekranlar için uygun bir koruyucu film kullanılabilir.
Ekran yumuşak bir bezle gerekirse ispirto ile temizlenebilir.

„Checkbox“ olan menü öğesi
▶  - Fonksiyon açık
▶  - Fonksiyon kapalı
E  „Pop-up penceresi“ ile menü adımının bir alt menüsünü açma

D

Bilgi/eğlence sistemi kullanımı
Bilgi/eğlence sistemi kullanımı
Ekran bölümleri
Şek. 166
Ekran bölümleri

Fonksiyon alanları
Bir fonksiyonu veya bir menüyü onaylayan ekran alanlarına „fonksiyon alanları“ denir.
▶ Beyaz yazı - Alan etkin ve seçilebilir
▶ Gri yazı - Alan devre dışı ve seçilemez
▶ Yeşil çerçeve - Şu anda seçili alan
Menü/Menü adımı/Fonksiyon seçme

▶ Parmağı ekran üzerinde istenen yönde hareket ettirerek.
▶ Parmak hareketiyle sürgülü ayarlayıcı üzerinden
▶ Ayar düğmesi çevrilerek  (Columbus bilgi/eğlence sistemi

Ekran göstergesinin tanımı » Şek. 166
A Saat ve dış sıcaklık bilgilerini ve diğer bilgileri içeren durum satırı
B Geçerli menünün kullanımı ve menü hakkında bilgiler
C Güncel menünün fonksiyon alanları

Kullanım prensipleri

dir).

için geçerli değil-

Menü/Menü adımı/Fonksiyon onaylama

▶ Fonksiyon alanına dokunarak.
▶ Ayar düğmesine basılarak  (Columbus bilgi/eğlence

ğildir).

sistemi için geçerli de-

Düzenlenmiş menüye geri dönme

Şek. 167
Ekran gösterimi

▶ Fonksiyon alanına dokunarak durumuna geçer.
▶ Ekran üzerinde „Pop-up pencere“ dışında bir yere dokunarak.
▶ Ekranın yanında ilgili sensör alanına/tuşa basılarak (örn. Medya


menüsünde
tuşuna basarak) (Columbus bilgi/eğlence sistemi için geçerli değildir).

Menü öğesi/fonksiyon değeri seçme

▶  - seçilen menü öğesi/fonksiyon değeri
▶  - seçimi kaldırılan menü öğesi/fonksiyon

Ekran göstergesinin tanımı » Şek. 167
A Geçerli menünün adı
B Bir üst menüye geri dönme
C Kaydırma işareti - Menü içerisinde gezinme kaydırma işaretinin parmak ile
yukarı/aşağı hareketiyle mümkündür

değeri

Değer ayarlama
▶ Fonksiyon alanına dokunarak  veya  ekranın alt bölümünde.
▶ Dokunarak veya parmağınızı skala üzerinde gezdirerek.
▶ Ayar düğmesi çevrilerek  (Columbus bilgi/eğlence sistemi için geçerli değildir).
Not
Donanıma bağlı olarak bilgi/eğlence sistemi çok fonksiyonlu direksiyondaki
tuşlarla da kullanılabilir. Diğer bilgiler » Sayfa 51.

Bilgi/eğlence sistemi kullanımı
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Menülerin kullanımı

Şek. 168 Menüleri kullanma
Menüleri kullanma » Şek. 168
A Menü, liste girişlerinde gezinme
B Menü penceresinin büyütülmesi/küçültülmesi (Columbus bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir)
C Menü penceresinin büyütülmesi/küçültülmesi (Amundsen bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir)
D Menü pencerelerinin açılması/kapatılması
 Menü penceresinin kapatılması

Alfasayısal klavye
Şek. 169
Klavye görünümü örneği

Alfanümerik klavye harf, rakam ve karakter girişi içindir.

122 Bilgi/eğlence sistemi

Alfasayısal klavye açıklaması » Şek. 169
A Giriş satırı
B Duruma bağlı olarak:
▶  - Büyük harften küçük harfe veya tersine değişir
▶  - Özel karakterlere geçiş
▶  - Sayılara geçiş
C Duruma bağlı olarak:
▶  - Sayılara geçiş
▶  - Latin harflerine geçiş
▶  - Kiril harflerine geçiş
 Seçilen kayıtları görüntüleme (fonksiyon alanında seçilen kayıtların sayısı
görüntülenir)
 Girilen karakterleri silme
 Basılı tutulduğunda ilgili harfin varyantları görüntülenir.
   Seçilen dillere ait özel karakterler içeren klavyeler arasında geçiş » Sayfa
130 veya. » Sayfa 138
 Boşluk girişi
 İmleci giriş satırında sola kaydırma
 İmleci giriş satırında sağa kaydırma
 Girilen karakterleri onaylama
Ara
Karakterler girilirken ilgili kayıtlar aranmaya başlanır.
Aranacak kayıt (örn. kayıtlı kişi) özel karakterler (Diakritika) ile birlikte girilmelidir.
Fonksiyon alanına dokunarak  basıldığında ilgili kayıtların listesi açılır.

Hareket algılaması

Bilgi/eğlence sisteminin açılması/kapatılması

Columbus bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir.
Şek. 170
Hareket algılamalı bir
menünün örneği

Columbus navigasyon sistemi için geçerlidir
› Bilgi/eğlence sisteminiaçmak için  üzerine basın.
› Bilgi/eğlence sistemini kapatmak için  üzerine basın.
Amundsen, Bolero, Swing bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir
› Bilgi/eğlence sisteminiaçmak/kapatmak için  üzerine basın.
Bilgi/eğlence sisteminin otomatik olarak açılması
Cihaz, kontak kapatılmadan önce  ile kapatılmadıysa, kontak açıldıktan sonra
otomatik olarak devreye girer.

Columbus bilgi/eğlence sisteminin bazı menüleri, el bilgi/eğlence sistemi ekranının yaklaşık 8 cm üzerinde yavaşça hareket edilerek el hareketleriyle kontrol
edilebilir.
Hareket algılamalı menüler  sağ alt köşedek sembolle donatılmıştır » Şek.
170.
Fonksiyonun açılması/kapatılması
Hareket algılaması fonksiyonu fabrikadan itibaren açıktır.

› Fonksiyonun açılması/kapatılması için



ran → El hareketi fonksiyon alanına dokunun.

sensör alanını ve ardından  → Ek-

Hareketin sesli onayı
Bilgi/eğlence sistemi fonksiyon açıkken bir hareketin algılandığını sesli bir sinyalle belirtir.

› Algılanan bir harekete ait sesli onayın açılması/kapatılması için

 sensör
alanına ve ardından  → Ekran → Akustik el hareketi etkisi fonksiyon alanına dokunun.

Hareketin optik onayı
Bilgi/eğlence sistemi fonksiyon açıkken ve hareket algılandığında alt çubuğun
animasyonunu el hareketi yönünde gösterir.

› Algılanan bir harekete ait optik onayın açılması/kapatılması için

 sensör
alanına ve ardından  → Ekran → Optik el hareketi etkisi fonksiyon alanına dokunun.

Bilgi/eğlence sisteminin otomatik olarak kapatılması
Bilgi/eğlence sistemi devredeyse ve kontak anahtarı kontaktan çıkartılırsa, bilgi/eğlence sistemi otomatik olarak kapanır.
Araç marş düğmesi ile donatılmışsa bilgi/eğlence sistemi, motor durdurulup sürücü kapısı açıldıktan sonra otomatik olarak kapanır.
Kontak kapalıyken, bilgi/eğlence sistemi yaklaşık 30 dakika sonra otomatik olarak kapanır.
Bilgi/eğlence sistemi, belirli koşullar altında otomatik olarak kapanabilir. Bilgi/eğlence sistemi, bilgi/eğlence sistemi ekranında gösterilen bir metin mesajı
ile bilgilendirir.
Bilgi/eğlence sisteminin yeniden başlatılması
Bilgi/eğlence sistemi tepki vermediğinde (yani „donduğunda“),
10 saniyeden fazla basılarak yeniden başlatılabilir.



üzerine

Ekranda saat ve tarih gösterimi
Standby modu
Kontak açıkken ve bilgi/eğlence sistemi kapalıyken (Standby modu) bilgi/eğlence sistemi ekranında saat ve ayrıca tarih görüntülenebilir.
Columbus, Amundsen, Bolero bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir
▶ Saat ve tarih gösteriminin kapatılması için  sensör alanına basın ve ardından  → Ekran → Bekletme modunda saati göster fonksiyon alanına dokunun.
Gösterge türü ekran üzerinde yapılan parmak hareketleriyle değiştirilebilir.
Swing bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir
▶ Saat ve tarih göstergesinin açılması/kapatılması için  tuşuna basın, ardından Ekran → Bekletme modunda saati göster fonksiyon alanına dokunun.
Bilgi/eğlence sistemi kullanımı
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"Ekran kapalı" modu
Kontak açıkken ve Ekran kapat (10 sn. sonra) ve Ekran kapandığında saati göster fonksiyonları açıkken » Sayfa 129 saat ve tarih göstergesi bilgi/eğlence sistemi kapalıyken mümkündür.
Gösterim türü Standby modunda seçilen gösterge türüne bağlıdır (Swing bilgi/eğlence sistemi için geçerli değildir).

Bilgi/eğlence sistemi menüleri
Columbus, Amundsen, Bolero bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir.
Şek. 171
Bilgi/eğlence sistemi menülerine
genel bakış: Izgara gösterimi

Ses seviyesini ayarlama
Her ses seviyesi değişikliği ekranda görüntülenir.
Columbus navigasyon sistemi için geçerlidir
› Ses seviyesini arttırmak için  sensör alanına dokunun.
› Ses seviyesini azaltmak için  sensör alanına dokunun.
› Sessize almayı etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için  sensör alanına
dokunun.
Amundsen, Bolero, Swing bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir

› Ses seviyesini artırmak için  ayar düğmesini sağa çevirin.
› Ses seviyesini azaltmak için  ayar düğmesini sola çevirin.
› Sessize almak için  ayar düğmesini 0 konumuna alın.
› veya: Sessize almayı etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için,
basın (Swing bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir).



tuşuna

Sesin kapatılması durumunda ekranda durumuna geçer.
Ses kapatıldığı anda Medya menüsünde bir kaynaktan çalınıyorsa, çalma durdurulur.
ÖNEMLİ
Çok yüksek ayarlanan bir ses seviyesi araç içerisinde ses titreşimlerime yol
açabilir.
■ Ses kaynağı değiştirilirken veya bağlanırken ani ses seviyesi değişiklikleri olabilir. Bir ses kaynağını değiştirmeden veya bağlamadan önce ses seviyesini düşürün.
■
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Şek. 172
Bilgi/eğlence sistemi menülerine
genel bakış: Yatay gösterim

› Bilgi/eğlence sistemi menülerine genel bakışın gösterilmesi için

 sensör
alanına dokunun.
› Gösterge modunun ayarlanması için  sensör alanına basın ve ardından 
→ Ekran → Menü: fonksiyon alanına dokunun.
› Izgara gösterimi » Şek. 171 veya Yatay. gösterimi » Şek. 172 seçin.

Bilgi/eğlence sistemi menülerine genel bakış
 Radyo menüsü » Sayfa 140
 Medya menüsü » Sayfa 143
 „ŠKODA Connect“ çevrimiçi hizmetler » Sayfa 13
 SmartLink menüsü » Sayfa 168
Harici bir cihaza bağlantı kurulduğunda  sembolü yerine, güncel bağlantının sembolü görüntülenir
▶  - Android Auto » Sayfa 169
▶  - Apple CarPlay » Sayfa 169

▶  - MirrorLink® » Sayfa 170

 Telefon menüsü » Sayfa 155
 Araç sistemlerinin ayarları » Sayfa 194
 Navigasyon » Sayfa 173 menüsü (Columbus, Amundsen bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir)
 Trafik mesajları listesi (TMC) (Columbus, Amundsen bilgi/eğlence sistemi
için geçerlidir) » Sayfa 192
 Media Command menüsü (Columbus, Amundsen bilgi/eğlence sistemi için
geçerlidir) » Sayfa 153
 Resimler menüsü » Sayfa 150
 Ses tonu ayarları » Sayfa 129
 Klima sistemi menüsü » Sayfa 113
 Bilgi/eğlence sistemi ayarları » Sayfa 129

Ana ekran „HOME“
Columbus bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir.
Şek. 173
Ana ekran HOME

Yapılandırma asistanı
Bilgi/eğlence sisteminin çalıştırılmasından sonra iki ayarlanmamış menü noktası
mevcutsa veya kişiselleştirmenin yeni bir menü noktası seçilmişse yapılandırma
asistanı otomatik olarak gösterilir.

› Manuel gösterim için Columbus, Amundsen, Bolero bilgi/eğlence sisteminde
 sensör alanına dokunun ve ardından  → Konfigürasyon asistanı üzerine dokunun.
› Manuel gösterim için Swing bilgi/eğlence sisteminde  tuşuna, ardından
Konfigürasyon asistanı fonksiyon alanına dokunun.

Yapılandırma asistanı şu menü noktalarını sırasıyla ayarlamayı sağlar.







Kişiselleştirmenin kullanıcı hesabının tanımı » Sayfa 56
Saat ve tarih biçimi
En güçlü yayın sinyaline sahip radyo istasyonların kaydı
Bilgi/eğlence sisteminin bir telefonla bağlantısı ve eşleştirilmesi
Ev adresi (Columbus, Amundsen bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir)
„ŠKODA Connect“ çevrimiçi hizmetler ayarı

Ayarlanan menü noktası  simgesiyle donatılmıştır.

Harici cihazdaki bir uygulama aracılığıyla kullanım
Bazı bilgi/eğlence sistemi işlevleri, desteklenen harici cihazdaki bir uygulama ile
kullanılabilir.

› Gösterim için



sensör alanına dokunun.

„HOME“ ana ekranında üç pencere bulunur.
Sol pencerede » Şek. 173 her zaman navigasyon haritası gösterilir. Bu pencere
dahilinde ekrana dokunulduğunda Navigasyon ana menüsü gösterilir.
Sağ pencerenin içeriği değiştirilebilir. A fonksiyon alanı tutulduğunda seçilebilen menülerin listesi gösterilir.
İlgili pencereler içerisinde ekranda A fonksiyon alanına dokunulduğunda veya
ekrana iki kez parmakla vurulduğunda ilgili ana menü gösterilir.
Pencere içerisinde başka sayfalar mevcutsa B alanında ilgili semboller gösterilir. İlgili pencerede ekran üzerinde parmağı gezdirerek bu sayfalar görüntülenebilir.

Uygulamanın tam işlevselliği için harici cihaz veri aktarımı etkin olmalı ve gerekirse uygulama aracılığıyla bilgi/eğlence sistemi kullanımına izin verilmiş olmalıdır.
Columbus, Amundsen, Bolero bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir
› Bilgi/eğlence sisteminde veri aktarımını ekinleştirin. Bunun için  sensör
alanına ve ardından  → Mobil cihazlar veri aktarımı → ŠKODA app'leri için veri aktar.
etkinleştir alanına dokunun.
› Bilgi/eğlence sistemi kullanımını uygulamayla serbest bırakma. Bunun için 
sensör alanına ve ardından  → Mobil cihazlar veri aktarımı → App&apos;ler ile kullanım: → Onayla/İzin ver alanına dokunun.
› WLAN üzerinden bilgi/eğlence sistemi ile harici cihaz arasında bağlantı kurun
» Sayfa 166.
› Harici cihaza bilgi/eğlence sistemi kullanımı için bir uygulama (örn. ŠKODA
Media Command) başlatın.
Bilgi/eğlence sistemi kullanımı
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Swing bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir
› Bilgi/eğlence sisteminde veri aktarımını ekinleştirin. Bunun için  tuşuna
basın ve ardından ŠKODA app'leri için veri aktar. etkinleştir fonksiyon alanına dokunun.
Not
ŠKODA Media Command üzerinden bilgi/eğlence sistemi kullanımı açıklaması,
uygulamanın bileşendiri.

Sesli kullanım
Konuya giriş

ÖNEMLİ
Mesajlar bilgi/eğlence sistemi tarafından oluşturulur. Her zaman net bir biçimde anlaşılır olması (örneğin sokak veya şehir adı) garanti edilemez.
■ Bazı bilgi/eğlence sistemi dilleri için sesli kullanım yok. Bilgi/eğlence sistemi
bu durumu bilgi/eğlence sistemi dili ayarlandıktan sonra ekranda görüntülenen
bir metin mesajı aracılığıyla bildirir.
■

Not
Sesli kullanım sırasında navigasyon anonsları ve trafik anonsları verilmez.

Sesli kullanım açma/kapatma
Şek. 174
Sesli kullanım: Ana menü

Columbus, Amundsen, Bolero bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir.
Navigasyon, telefon, radyo ve medyalar menüleri sesli komutlarla kullanılabilir.
Sesli kullanım hem sürücü hem de ön yolcu tarafından gerçekleştirilebilir.
Sesli kullanım için fonksiyon koşulları
 Bilgi/eğlence sistemi açık.
 Bilgi/eğlence sistemine bağlı telefondan bir telefon görüşmesi gerçekleşmiyor.
 Park yardım sistemi etkin olmamalı.
Sesli komutların kolay anlaşılması için uyarlar
▶ Sesli komutlar sadece cihaz bilgi/eğlence sistemi ekranında  sembolü gösterildiğinde ve giriş sesi tamamen duyulduğunda söylenmelidir.
▶ Tonlama yapmadan ve uzun konuşma aralıkları vermeden normal bir ses seviyesi ile konuşun.
▶ Telaffuzunuzun iyi olmasına dikkat edin.
▶ Kapıları ve pencereleri kapatın, bu şekilde çevrenin, sesli kullanım işlevine
olumsuz etkisi önlenir.
▶ Yüksek hızda giderken, yükselen çevre seslerinin sesli komutları bastırmaması
için daha yüksek sesle konuşulması önerilir.
▶ Sesli kullanım sırasında araçtaki arka plan seslerini (örn. araç içindekilerin aynı
anda konuşması) sınırlandırın.
DİKKAT
Acil durum numarası daima elle çevrilmelidir. Sesli komutlar bu gibi stresli
durumlarda tanınmayabilir. Telefon bağlantısı kurulamayabilir veya bağlantının kurulması çok uzun sürebilir.
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Açma

› Tuşa  çok fonksiyonlu direksiyonda basın veya bilgi/eğlence sisteminde

 sensör alanına dokunun (Columbus bilgi/eğlence sistemi için geçerli değildir).

Ana menü gösterilir » Şek. 174.
Kapatma

› İki kez tuşa  çok fonksiyonlu direksiyonda basın veya bilgi/eğlence sisteminde iki kez  sensör alanına dokunun (Columbus bilgi/eğlence sistemi
için geçerli değildir).
› veya: „Sesli kullanımı sonlandır“ sesli komutunu söyleyin.

Kullanım prensibi

Sesli komutlar
Şek. 175
Ekran göstergelerinin örneği

Sesli kullanımın ana menüsünde » Şek. 174 için bkz. Sayfa 126 her bir menüye
yönelik temel ses komutları bulunmaktadır.
Diğer ses komutları, ilgili fonksiyon alanına dokunularak veya ilgili komutun adı
(örn. navigasyon) söylenerek gösterilir. Ekranda şu yazı gösterilir » Şek. 175.
A

Duruma bağlı olarak:
▶
▶
▶
▶

B
C



 Sistem sesli bir komut bekliyor
 Sistem bir sesli komut algılıyor
 Sistem bir mesaj çalar
 Sesli komut girişi durduruldu

Mevcut liste girişleri
Olası ses komutları
Mümkün olan diğer ses komutların göstergesi

Söylenebilen sesli komutlar, „Ünlem işaretleriyle“ gösterilir.
Not
Sesli kullanım sembolünün A » Şek. 175 göstergesi donanıma bağlı olarak gösterge panelinin ekranından da gerçekleşir.

Giriş yapma
Sesli komutlar sadece cihaz bilgi/eğlence sistemi ekranında  sembolü
gösterildiğinde ve giriş sesi tamamen duyulduğunda söylenmelidir. Giriş sesi
açılabilir/kapatılabilir. Bunun için  sensör alanına ve ardından  → Sesli kullanım sistemi alanına dokunun.
Bilgi/eğlence sistemi bir mesaj çaldığı sürece mesajın sonunu beklemeye gerek
yoktur. Bilgi/eğlence sistemi mesajı  sensör alanına dokunularak (Columbus
bilgi/eğlence sistemi için geçerli değildir) veya çok fonksiyonlu direksiyonda 
tuşuna basılarak sonlandırılabilir. Sonra bir sesli komut söylenebilir. Sesli kullanım bu şekilde oldukça hızlanır.
Durdurma
Bu sayede sesli komut girişi için daha fazla zaman kazanılabilir (örn. Aranan kişilerin listesinde).
Ekranda bir parmak yukarı/aşağı hareket ettirilerek veya  ayarlayıcı çevrilerek
sesli komut girişi işlemi durdurulabilir (Columbus bilgi/eğlence sistemi için geçerli değildir).
Durdurulduğunda sembol  durumundan durumuna geçer.
Tekrar oluşturma
Sesli komut giriş işlemi aşağıdaki şekillerde yeniden başlatılabilir.
▶ Fonksiyon alanına dokunarak durumuna geçer.
▶ Bilgi/eğlence sisteminde  sensör alanına dokunularak (Columbus bilgi/eğlence sistemi için geçerli değildir).
▶ Çok fonksiyonlu direksiyonda  sembol tuşuna basılarak.
Bir ses komutunun algılanmaması
Bilgi/eğlence sistemi tarafından bir sesli komut üç kez arka arkaya algılanmazsa
sesli kullanım durdurulur.
Sesli komut girişinin düzeltilmesi
Bir sesli komut  sensör alanına dokunularak (Columbus bilgi/eğlence sistemi için geçerli değildir) veya çok fonksiyonlu direksiyonda  sembol tuşuna
basılarak düzeltilebilir, değiştirilebilir veya yeniden girilebilir. Ancak bu sadece
ekranda  sembolü gösterilirken mümkündür.
Başka bir deyişle sesli komutun bilgi/eğlence sistemi tarafından algılanma zamanının beklenmesine gerek yoktur.

Bilgi/eğlence sistemi kullanımı
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Sesli kullanım sırasında uygulanabilir olan sesli komutlar
Sesli komut
Fonksiyon
„Geri“
„Yardım“

Bilgi/eğlence sistemi yazılımının güncellenmesi

Önceki menüye geri dönme
Olası sesli komutları çalma ve gösterme

Şek. 176
ŠKODA internet sayfalarında
mevcut yazılım güncellemeleri

Liste girişlerinde gezinirken uygulanabilen sesli komutlar
Sesli komut
Fonksiyon
„Sonraki sayfa“
„Önceki sayfa“
„İlk sayfa“
„Son sayfa“

Menü/Liste/Dizin içerisinde gezinme

Tamamlayıcı bilgiler
Navigasyon - Columbus bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir
Ayarlanan bilgi/eğlence sisteminin dili hedef girişinde ayarlanan güncel dille
uyumluysa hedef adres bir adımda girilebilir.
„Navigasyon“ sesli komutu ve hemen şehir, sokak ve kapı numarası (navigasyon verilerinde mevcutsa), özel hedef (POI) veya öncesinde adresi kayıtlı olan
bir kişi söylenebilir.
Navigasyon - Amundsen bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir
Hedefi girebilmek için önce „Adres gir“ deyin ve ardından bilgi/eğlence sisteminin talimatlarını izleyin.
Girilecek hedef sesli kullanımın bulunmadığı bir ülkedeyse sesli komutla hedef
girişi mümkün değildir.
Çevrimiçi özel hedef arama - Columbus, Amundsen bilgi/eğlence sistemi
için geçerlidir
„Infotainment Online“ çevrimiçi hizmetler » Sayfa 17 aktiv olduğunda özel hedef araması çevrimiçi olarak „Çevrimiçi özel hedef ara“ ses komutunun söylenmesiyle de mümkündür.
Radyo
Bir radyo istasyonun sesli komutla seçilebilmesi için istasyon mevcut istasyonların listesinde » Sayfa 141 veya hafıza listesinde » Sayfa 142 kayıtlı olmalıdır.
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Yazılım güncellemesi bilgi/eğlence sisteminin optimum işlevini sağlar (örn. yeni
telefonların uyumluluğu).
Bilgi/eğlence sisteminin mevcut yazılım sürümüyle ilgili bilgileri ŠKODA internet sayfalarında bulabilirsiniz. Bu işlem QR kodunun okutulmasıyla » Şek. 176
veya şu adresin internet tarayıcısına girilmesiyle gerçekleşir.
http://go.skoda.eu/updateportal
Columbus, Amundsen, Bolero bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir
sürümünün tespit edilmesi için  sensör alanına dokunun ve ardından  → Sistem bilgileri fonksiyon tuşuna dokunun.
▶ Yazılım güncelleyi başlat için  sensör alanına dokunun ve ardından  →
Sistem bilgileri → Yazılımı güncelle fonksiyon alanına dokunun.

▶ Yazılım

Swing bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir
▶ Yazılım sürümünün tespit edilmesi için  tuşuna basın, ardından Sistem bilgileri fonksiyon alanına dokunun.
▶ Yazılım güncellemesinin başlatılması için  tuşuna ardından Sistem bilgileri
Yazılımı güncelle fonksiyon alanına dokunun.

Bilgi/eğlence sistemi ayarları - Columbus, Amundsen,
Bolero
Bilgi/eğlence sistemi ayarları
Ses ayarları

› Bunun için



sensör alanına ve ardından  fonksiyon alanına dokunun.

Ses seviyesi - Ses seviyesi ayarı
■ Radyo anonsları- Trafik yayını mesajlarının (TP) ses seviyesi ayarı
■ Navigasyon anonsları - Navigasyon anonslarının ses seviyesi ayarı (Bolero bilgi/eğlence sistemi için geçerli değildir)
■ Sesli kullanım- Ses çıkışı için ses seviyesi ayarı
■ Maksimum açılış sesi - Bilgi/eğlence sistemini açtıktan sonra olması istenen
maksimum ses seviyesini ayarlama
■ Hıza bağlı. Hıza bağlı ses adapt. - Hız seviyesinin artması durumunda ses seviyesi
artışının ayarlanması
■ Bluetooth ses: - Bluetooth® ses profili üzerinden bağlanmış olan cihazın ses seviyesi ayarı
■ Sessiz - düşük ses seviyesi
■ Orta - orta dereceli ses seviyesi
■ Yüksek - yüksek ses seviyesi
■ Sesi azaltma (park ederken) - Park yardım sistemi etkin iken ses seviyesini (örneğin radyo ses seviyesini) azaltma
■ Sesi azaltma (navigasyon anonsları) - Navigasyon anonsları ses seviyesini (örneğin
radyo ses seviyesini) azaltma
■ Bas - Orta - Tiz - Ekolayzer ayarı
■ Balance - Fader - Sol ve sağ, ön ve arka hoparlör arasındaki ses ağırlık noktasının
ayarlanması
■ CANTON ekolayzer - Ekolayzer ayarı
■ Kişisel - Bas, orta ve tiz ayarı
■ Profil - Profil ayarı (örn. Rock, Klasik vs.)
■ CANTON optimizasyon - Sesin mekan optimizasyonu ayarı
■ Tüm alanlar - tüm araç iç bölümü için optimize edilmiş ayar
■ Ön - Ön koltuklar için optimize edilmiş ayar
■ Sürücü - Sürücü için optimize edilmiş ayarlar
■ CANTON Surround - Bölgesel mekan ses seviyesi ayarı („-9“ Stereo / „+9“ tam
Surround)
■ Subwoofer - Bas ses seviyesi ayarı

■

Ses merkezi - Sesin mekan optimizasyonu ayarı
■ Tüm alanlar - tüm araç iç bölümü için optimize edilmiş ayar
■ Sürücü - Sürücü için optimize edilmiş ayarlar
■ Dokunmatik ekran sesi - Ekrana dokunulduğunda sesli sinyali açma/kapatma
■ Arama sırasında navigasyon anonsu yok - Telefon görüşmesi sırasında navigasyon
anonslarını açma/kapatma (Bolero bilgi/eğlence sistemi için geçerli değildir)
■

Ekran ayarları

› Bunun için



nun.

sensör alanına ve ardından  → Ekran fonksiyon alanına doku-

Menü: - Bilgi/eğlence sistemi menüsü göstergesinin ayarı
■ Yatay. gösterim - Yatay gösterim » Şek. 172 için bkz. Sayfa 124
■ Izgara gösterimi - Izgara gösterimi » Şek. 171 için bkz. Sayfa 124
■ Ekran kapalı (10 s sonra) - Ekranın otomatik güç kapatma işlevini etkinleştirme/devre dışı bırakma
■ Ekran kapandığında saati göster - Ekran kapalıyken saat ve tarih gösterimi
■ Parlaklık düzeyi: - Ekranın parlaklık derecesi ayarı
■ Dokunmatik ekran sesi - Ekrana dokunulduğunda sesli sinyali açma/kapatma
■ Menü tuşları sesi - Ekranın yanındaki bir tuşa basılırken sesli sinyalin açılması/kapatılması
■ El hareketi - Bilgi/eğlence sistemi ekranı üzerinde el hareketleriyle hareket algılamasının açılması/kapatılması (Columbus bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir)
■ Optik el hareketi etkisi - Algılanan harekette animasyonun açılması/kapatılması
(Columbus bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir)
■ Akustik el hareketi etkisi - Algılanan harekette akustik sinyalin açılması/kapatılması (Columbus bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir)
■ Yakınlık sensörü - Yakınlık sensörlerinin açılması/kapatılması (fonksiyon devredeyken örn. Navigasyon ana menüsü açıkken bir parmak ekrana yakınlaştığında fonksiyon alanlı alt satır gösterilir)
■ Bekletme modunda saati göster - Kontak açık ve bilgi/eğlence sistemi kapalı iken
ekranda saat ve tarih gösterimi
■

Saat ve tarih ayarları

› Bunun için



sensör alanına ve ardından  → Saat ve tarih üzerine dokunun.

Saat kaynağı: - Zaman kaynağının ayarları: manuel/GPS (Columbus, Amundsen
bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir)
■ Saat: - Saat ayarları
■ Yaz saati - Yaz saatini açma/kapatma

■

Bilgi/eğlence sistemi ayarları - Columbus, Amundsen, Bolero
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Yaz saatini otomatik ayarla - Otomatik yaz saati geçişinin açılması/kapatılması
Zaman dilimi: - Zaman dilimi seçimi
■ Saat biçimi: - Zaman biçimi ayarı
■ Tarih: - Tarih ayarları
■ Tarih biçimi: - Tarih biçimi ayarı
■
■

Bilgi/eğlence sistemi dilinin ayarı

› Bunun için

 sensör alanına ve ardından  → Dil/Language fonksiyon alanına
dokunun.
› Bilgi/eğlence sistemi dilini seçin.

Veri aktarım ayarları
Açık veri aktarımı, bilgi/eğlence sistemi ile harici bir cihaz arasında veri aktarma
veya harici cihazın uygulamaları vasıtasıyla bazı bilgi/eğlence sistemi fonksiyonlarını kullanma (örn. ŠKODA Media Command olanağı sağlar).

› Bunun için

 sensör alanına ve ardından  → Mobil cihazlar veri aktarımı fonksiyon alanına dokunun.

■
■

Bazı dillerde seçim yapıldıktan sonra bilgi/eğlence sistemi anonsları için Kadın
veya Erkek sesi seçmek üzere bir fonksiyon alanı görüntülenir.
Not
Bilgi/eğlence sistemi, sesli kullanımı desteklemeyen bir dil seçildiğinde ekrandaki bir mesaj ile bildirimde bulunur.
■ Mesajlar bilgi/eğlence sistemi tarafından oluşturulur. Her zaman net bir biçimde anlaşılır olması (örneğin sokak veya şehir adı) garanti edilemez.

■

Ek klavye dilleri ayarı

› Bunun için



nun.

sensör alanına ve ardından  → Ek klavye dilleri üzerine doku-

Güncel olarak ayarlı olan dilden farklı bir dildeki karakterleri girmek için bu menü üzerinden klavye dil seti eklenebilir.

Birimlerin ayarlanması

› Bunun için
kunun.



sensör alanına ve ardından  → Birimler fonksiyon alanına do-

Uzaklık: - Uzaklık birimleri
Hız: - Hız birimleri
Sıcaklık: - Sıcaklık birimleri
■ Hacim: - Hacim birimleri
■ Yakıt tüketimi: - Tüketim birimleri
■ CNG tüketimi: - CNG tüketimi birimleri
■ Basınç: - Lastik basıncı için birimler

■
■
■
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ŠKODA app'leri için veri aktar. etkinleştir - Veri aktarımının açılması/kapatılması
App'ler üzerinden kullanım: - Harici cihazın uygulamaları ile bilgi/eğlence sistemi
kullanımı ayarı (Columbus, Amundsen bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir)
■ Devre dışı bırak - Harici bir cihazdan bilgi/eğlence sistemi kullanımının devre
dışı bırakılması
■ Onayla - Gerekli onay ile bilgi/eğlence sistemi kullanımı
■ İzin ver - Gerekli onay olmadan bilgi/eğlence sistemi kullanımı

Sesli kullanım ayarları

› Bunun için
kunun.



sensör alanına ve ardından  → Sesli kullanım sistemi alanına do-

Örnek komutlar (Bilgi ve eğlence sistemi) Sesli kullanımın çalıştırılması sırasında menü gösterimin bilgi/eğlence sistemi ekranında komutlar ile açılması/kapatılması
■ Örnek komutlar (gösterge paneli) Sesli kullanımın çalıştırılması sırasında menü gösterimin gösterge panelinin ekranında sesli komutlar ile açılması/kapatılması
■ Sesli kullanım başlangıç sesi - Sesli kullanımın çalıştırılması sırasında akustik sinyali
açma/kapatma
■ Sesli kullanım bitiş sesi - Sesli kullanımın kapatılması sırasında akustik sinyali açma/kapatma
■ Sesli diyalogda giriş sesi- Sesli komut girişi için akustik sinyali açma/kapatma
■ Sesli kullanımda bitiş sesi - Bir sesli komutun girişinden sonra sesli sinyalin açılması/kapatılması
■

Harici cihazı güvenli kaldırma

› Bunun için

 sensör alanına ve ardından  → Güvenle kaldır: üzerine dokunun
ve kaldırılacak harici cihazı seçin.

Fabrika ayarlarına sıfırlama

› Bunun için



na dokunun.

■

sensör alanına ve ardından  → Fabrika ayarları fonksiyon alanı-

Bu menü üzerinden sadece seçili veya tüm ayarlar geri alınabilir.

Bluetooth® ayarları

› Bunun için



kunun.

sensör alanına ve ardından  → Bluetooth fonksiyon alanına do-

Bluetooth - Bluetooth®fonkiyonunun açılması/kapatılması
Görünürlük: - Bluetooth® biriminin diğer Bluetooth® cihazları için görünürlüğünü
açma/kapama
■ Adı: d- Bluetooth ®biriminin adını değiştirme
■ Eşleşen cihazlar - Eşleşen Bluetooth® cihazlarının listesini görüntüleme
■ Cihaz bul - Bluetooth®cihazları arama
■ Bluetooth ses (A2DP/AVRCP) - Bir Bluetooth® ses aygıtı bağlama özelliğini açma/kapatma (örneğin MP3 çalar, tablet ve benzeri)

■
■

WLAN ayarları
Columbus, Amundsen bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir.

› Bunun için
nun.

■



sensör alanına ve ardından  → WLAN fonksiyon alanına doku-

WLAN - Harici cihazların mevcut etkin noktaların listesi
■ WLAN - Bilgi/eğlence sisteminin WLAN özelliğini açma/kapatma
■ WPS hızlı bağlantı (WPS butonu) - WPS aracılığıyla harici cihazın etkin noktasıyla
güvenli bağlantı kurulumu (Amundsen bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir)
■ Manuel ayarlar - Harici cihazın etkin noktayı aramaya ve bağlanmasına yönelik
parametrelerin ayarı
■ Ağ adı - Etkin nokta adını girme
■ Ağ anahtarı - Erişim parolasının ayarı
■ Güvenlik seviyesi: - Güvenlik ayarı (sürekli WPA2 ayarlı)
■ Bağlan - Bağlantı kurulumu
■ Bul - Mevcut Horspot'ların bulunması/tekrar oluşturulması

Mobil etkin nokta - Bilgi/eğlence sistemi etkin noktanın ayarı (fonksiyon alanında
bağlı olan harici cihazların sayısıyla birlikte  sembolü görüntülenir)
■ Mobil etkin nokta - Bilgi/eğlence sistemi etkin noktanın açılması/kapatılması
■ WPS hızlı bağlantı (WPS butonu) - WPS aracılığıyla bilgi/eğlence sistemi etkin
noktası ile güvenli bağlantı kurma (Amundsen bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir)
■ Etkin nokta (WLAN) ayarları - Cihaz etkin noktasıyla bağlantı için parametrelerin
ayarı
■ Güvenlik seviyesi: - Güvenlik ayarı (sürekli WPA2 ayarlı)
■ Ağ anahtarı - Erişim parolasının girilmesi
■ SSID: ... - Bilgi/eğlence sistemi Hotspot adı
■ Ağ adı (SSID) gönderilmesin - Cihaz etkin nokta görünürlüğünü açma/kapatma
■ Kaydet - Ayarlanmış bilgi/eğlence sistemi etkin noktasının parametresinin
kaydı

Şebeke ayarları
Harici modülde takılı SIM kartlı Columbus bilgi/eğlence sistemi ve ayrıca bağlı
CarStick cihazlı Amundsen bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir.

› Bunun için



sensör alanına ve ardından  → Ağ fonksiyon alanına dokunun.

Ağ ayarları - İlgili GSM operatörünün veri bağlantısı ayarları (APN ayarları)
Erişim noktası adı: ... - Erişim noktasının adını ayarlama
Kullanıcı adı: ... - Kullanıcı adını ayarlama
Parola: ... - Parola ayarlama
Doğrulama: - Kontrol tipinin ayarı
■ Normal - Doğrulama olmadan
■ Güvenli - Doğrulama gerekli
■ Erişim noktasını (APN) sıfırla - Ağ ayarlarına yönelik parametrelerin silinmesi
■ Kaydet - Ağ ayarlarına yönelik parametrelerin kaydı
■ Ağ sağlayıcısı: ... - Ağ sağlayıcısının seçimi (menü noktası SIM kart harici modülde veya CarStick cihazına takılıysa belirir)
■ Veri dolaşımı - Veri bağlantısı dolaşımının kullanımını açma/kapatma
■ Güncel bağlantı ayrıntıları - İndirilen verilere ilişkin bilgileri görüntüleme (Sıfırla
fonksiyon alanına dokunularak veri bilgileri silinebilir)
■ Veri bağlantısı: - Harici modülde veya CarStick cihazında takılı SIM kartının veri
bağlantısının (internet bağlantısı) kullanım ayarı
■ Kapalı - veri bağlantısının kullanımı mümkün değil
■ Sorma - veri bağlantısının kullanımı ancak onaylandıktan sonra mümkündür
■ Açık - veri bağlantısının kullanımı her zaman mümkün

■

■
■
■
■
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Çevrimiçi hizmetlerin ayarıŠKODA Connect

› Bunun için

 sensör alanına ve ardından  → ŠKODA Connect (Online-Dienste)
fonksiyon alanına dokunun.

Hizmet yönetimi - İlgili çevrimiçi hizmetlerin lisanslarına yönelik bilgiler ve bunları açma/kapatma seçeneği
■ Kayıt - Çevrimiçi hizmetlerinin kayıt PIN kodunun girilmesi (ŠKODA Connect
Portal internet sayfalarındaki kullanıcı profilinde mevcut)

■

Sistem bilgileri

› Bunun için
dokunun.



sensör alanına ve ardından  → Sistem bilgileri fonksiyon tuşuna

Mevcut bilgiler gösterilir, örn. Bilgi/eğlence sistemi donanımı ve yazılımıyla,
Bluetooth® yazılımı sürümüyle, navigasyon veri tabanının sürümüyle vs. ilgili olarak.

› Bilgi/eğlence sistemi yazılımının, Bluetooth® yazılım sürümünün vb. güncellenmesi için Yazılımı güncelleme fonksiyon alanına dokunun.

› Navigasyon veri tabanının ve ŠKODA Connect Portal internet sayfalarının kullanıcı profilinde oluşturulmuş özel hedef kategorilerinin güncellenmesi için
Çevrimiçi güncelleme fonksiyon alanına dokunun.

Mevcut yazılım güncellemelerine ilişkin bilgileri bir ŠKODA bayisinden öğrenebilir veya ŠKODA web sayfalarına bakabilirsiniz.
http://go.skoda.eu/updateportal

Hafıza kayıtlarını sil - İstasyon tuşlarını silme
İstasyon logoları - İstasyon logosunu manuel atama
Radyo metni - Radyo metni gösterimini açma/kapatma (FM ve DAB)
■ Gelişmiş ayarlar - Seçilen radyo bandına bağlı olarak değişen diğer ayarlar (FM
ve DAB)

■
■
■

Gelişmiş ayarlar (FM)

› Radyo ana menüsünde FM bandını seçin ve  → Gelişmiş ayarlar fonksiyon alanına dokunun.

İstasyon logolarını otomatik hafızaya al - İstasyon logosunu otomatik olarak hafızaya alma
■ İstasy. logosu için bölge: - İstasy. logosu için bölge ayarı
■ Otomatik frekans değiştirme (AF) - Güncel olarak dinlenen istasyon ile ilgili alternatif frekansların aranmasını açma/kapatma
■ Radyo veri sistemi (RDS) - RDS fonksiyonunu açma/kapatma (istasyonun ek bilgilerini alma)
■ RDS bölgesel: - Bölgesel benzer istasyonların otomatik takibini açma/kapatma
■ Sabit - Seçilen yerel istasyon daima muhafaza edilir. Sinyal kaybında başka
bir istasyon manüel olarak ayarlanmalıdır.
■ Otomatik - Güncel olarak sinyali en iyi alınabilen istasyonun otomatik seçimi.
İlgili bölgede yayın alışında bir kayıp olması durumunda bilgi/eğlence sistemi
tarafından otomatik olarak mevcut başka bir bölge ayarlanır.
■

Gelişmiş ayarlar (DAB)

› Radyo ana menüsünde DAB bandını seçin ve  → Gelişmiş ayarlar fonksiyon alanına dokunun.

Radyo menüsü ayarları
Tüm radyo bandı aralığı

› Radyo ana menüsünde  fonksiyon alanına dokunun.
Ses - Ses tonu ayarları
Tarama - Güncel frekans aralığının mevcut tüm istasyonların kısa alanların çalma otomatiği
■ Ok tuşları: - Fonksiyon alanlarına yönelik fonksiyonun ayarı  
■ Hafıza listesi - İstasyon tuşlarına kayıtlı istasyonlar arasında geçiş
■ İstasyon listesi - Seçilen frekans aralığındaki güncel olarak sinyali alınabilen
tüm istasyonlar arasında geçiş
■ Trafik yayını (TP) - TP trafik yayınını açma/kapatma
■
■

132 Bilgi/eğlence sistemi

İstasyon logolarını otomatik hafızaya al - İstasyon logosunu otomatik olarak hafızaya alma
■ DAB trafik anonsları - DAB trafik anonslarını açma/kapatma
■ Diğer DAB anonsları - Diğer anonsları (örneğin uyarılar, bölgesel hava durumu,
spor röportajları, finans haberleri) açma/kapatma
■ DAB - DAB program takibi - Diğer istasyon gruplarında veya başka bir frekansta
otomatik DAB program takibini açma/kapatma
■ DAB - FM otomatik geçiş - DAB sinyal kaybında DAB'tan otomatik olarak FM frekans aralığına geçişi açma/kapatma
■ Benzer istasyonlara geçiş - Sinyal kaybında benzer içerikli bir istasyona otomatik
geçişin açılması/kapatılması (Columbus bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir)
■ L bandı - L bandı kullanılabilirliğini açma/kapatma
■



DAB'tan FM'ye otomatik geçiş
Kötü DAB alımında, bilgi/eğlence sistemi, bir FM istasyonu bulmaya çalışır.

■
■

İstasyon sinyali FM aralığı üzerinden alınırken, istasyon adının arkasında ()
gösterilir. Uygun olan DAB istasyonu tekrak alınabilir olduğunda otomatik olarak FM’den DAB’a geçilir.

Columbus bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir.

Bir DAB istasyonu kötü sinyal alımında FM aralığında da bulunamıyorsa, bilgi/eğlence sistemi sessize alınır.
L bandı
DAB radyo alımı için çeşitli ülkelerde çeşitli frekans aralıkları kullanılmaktadır.
Bazı ülkelerde DAB radyo alımı sadece L bandında gerçekleşmektedir.
İlgili ülkede L bandında DAB radyo alımı yoksa L bandının kapatılmasını öneririz.
Bu şekilde istasyon araması daha hızlı yapılır.

Medya menüsünün ayarları

› Medya ana menüsünde  fonksiyon alanına dokunun.
Ses - Ses tonu ayarları
Müzik kutusunu yönet - Dahili bilgi/eğlence sistemi hafızasında desteklenen dosyaları (ses/video) yönetme (kaydetme/silme) (Columbus bilgi/eğlence sistemi
için geçerlidir)
■ Karışık/tekrar, alt klasörler dahil - Alt klasörler dahil parça çalınmasını açma/kapatma
■ Bluetooth - Bluetooth® fonksiyonu ayarları
■ WLAN - WLAN ayarları (Columbus, Amundsen bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir)
■ Video ayarları (DVD) - DVD video parametrelerini ayarlama (Columbus bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir)
■ Güvenle kaldır: - Harici cihazın güvenle kaldırılması
■ Trafik yayını (TP) - Trafik yayınını açma/kapatma
■
■

Resimler menüsünün ayarları

› Resimler ana menüsünde  fonksiyon alanına dokunun.
■

Resim ekranı: - Resim ekranı ayarı
Tamamen - Görüntü biçimi muhafaza edilerek maksimum resim boyutu gösterimi
■ Otomatik - Tam ekran gösterimi
■

Gösterge süresi: - Slayt sunumunda resim görüntüleme süresini ayarlama
Repeat Slideshow - Resimli sunum tekrarlamasını açma/kapatma

Video-DVD menüsünün ayarları

› Video-DVD ana menüsünde  fonksiyon alanına dokunun.
Yerleştirilen DVD'ye bağlı olarak aşağıdaki menü öğelerinin bazıları görüntülenir.
Format: - Ekran gösterimi görüntü biçiminin ayarlanması
Ses kanalı: - Ses kanalı seçme
Altyazı: - Altyazı seçme
Ebeveyn denetimi için PIN girin/değiştirin - Ebeveyn denetimi için PIN kodu yönetimi
■ Çocuk emniyet tertibatı: - Ebeveyn denetimi ayarları

■

■
■
■

Telefon menüsünün ayarları

› Telefon ana menüsünde  fonksiyon alanına dokunun.
Serbest konuşma - Görüşmeyi telefona / bilgi/eğlence sistemine geri yönlendirme (menü öğesi bir görüşme sırasında görüntülenir)
■ Mobil telefon seç - Mevcut telefonları arama / Eşleştirilmiş telefonlar listesi / Telefon seçimi
■ Bluetooth - Bluetooth® ayarları » Sayfa 131
■ Kullanıcı profili - Kullanıcı profili ayarları
■ Sık kullanılanları yönet - Sık kullanılan kişiler için fonksiyon alanlarını ayarlama
■ Telesekreter numarası: - Telesekreter telefon numarasını girme
■ Ağ seçimi - Harici modülde takılı SIM kartının telefon hizmeti sağlayıcısının
seçimi (Harici modülde SIM kartı yuvasının olduğu Columbus bilgi/eğlence
sistemi için geçerlidir)
■ Öncelik sırası: - Harici modülde takılı SIM kartının telefon hizmetlerinin önceliğinin seçimi (Harici modülde SIM kartı yuvasının olduğu Columbus bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir)
■ Otomatik - GSM operatörüne bağlı olarak
■ Telefon görüşmesi - Telefon görüşmeleri tercih edilir
■ Veri aktarımı - Veri bağlantısı tercih edilir
■ Sıralama düz.: - Telefon rehberi düzeni
■ Soyadı - Kişi soyadına göre düzenleme
■ Adı - Kişi adına göre sıralama
■
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Profil adı: - Harici modülde takılı SIM kartının profilinin adının değiştirilmesi
(Harici modülde SIM kartı yuvasının olduğu Columbus bilgi/eğlence sistemi
için geçerlidir)
■ Kişileri içe aktarma: - Kişileri içe aktarma
■ Cihazdaki kontakları seç - Eşleştirilmiş telefonların menüsünün açılması (Harici
modülde SIM kartı yuvasının olduğu Columbus bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir - SIM kart harici modüle takılmışsa)
■ Zil sesi seç - Çağrı sesi seçme (bağlı olan telefona bağlı)
■ Hatırlatma: Cep telefonunuzu unutmayın - Telefonu araçta unutma uyarısını açma/kapatma (telefon bilgi/eğlence sistemine bağlanmışsa)
■ Kişi resimlerini göster - Kişilere atanmış olan resimlerin gösterimini açma/kapatma
■ Konferans - Konferans görüşmelerinin açılması/kapatılması
■ Arama ayarları - Bir arama sırasında harici modülde takılı SIM kartının telefon
işlevlerinin ayarı (Harici modülde SIM kartı yuvasının olduğu Columbus bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir)
■ Çaldır: - Görüşme sırasında gelen aramayı kabul etme seçeneğinin gösterimini açma/kapatma, geçerli yönlendirme ayarını saptama
■ Açık - Gösterimi açma
■ Kapalı - Gösterimi kapatma
■ Durumu sor - SIM kart fonksiyonu ayarını kontrol etme
■ Arayan kimliğini gönder: - Telefon numarasını alıcıya gösterme özelliğini ayarlama
■ Açık - Gösterimi açma
■ Kapalı - Gösterimi kapatma
■ Ağa bağlı - GSM operatörüne bağlı olarak görüntüleme
■ Durumu sor - SIM kart fonksiyonu ayarını kontrol etme
■ Aramaları sil - Harici modülde takılı SIM kart veya bilgi/eğlence sistemine rSAP
Bluetooth® profili ile bağlı bir telefon ile gerçekleşen arama türünün silinmesi
(harici modülde SIM kart bölmeli Columbus bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir)
■ Tüm alanlar - Tüm aramaları silme
■ Cevapsızlar - Cevapsız çağrıları silme
■ Arananlar - Giden aramaları silme
■ Gelen aramalar - Gelen aramaları silme
■
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Kısa mesaj ayarları - Harici modülde veya rSAP Bluetooth® profili ile bilgi/eğlence
sistemine bağlı telefona takılı SIM kartının metin mesajlarının ayarları (harici
modülde SIM kart bölmeli Columbus bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir)
■ Standart hesap - Metin mesajlarının kullanımı için ayarlar (SIM kart sadece veri
hizmetleri için kullanıldığında ve aynı zamanda bilgi/eğlence sistemine MAP
Bluetooth® profilini destekleyen bir telefon bağlı olduğunda görünür)
■ Standart hesap yok - Öncelik olmadan (SIM kart veya bağlı telefon seçimi gereklidir)
■ SIM - SIM karttaki metin mesajlarının listesi
■ MAP - Bağlı telefondaki metin mesajlarının listesi
■ Servis merkezi numarası: - GSM operatörünün SMS hizmeti numarasını ayarlama
■ Gönderilen kısa mesajları kaydet - SIM karta SMS kaydetmeyi açma/kapatma
■ Geçerlilik süresi: - GSM operatörünün metin mesajını iletmeye çalışacağı süreyi ayarlama (örn. alıcıya ulaşılmaza) bilgi/eğlence sistemi kapalıyken)
■ Kısa mesajları sil - SIM karta kayıtlı metin mesajlarını silme
■ Tüm mesajlar - Tüm metin mesajlarını silme
■ Gelen mesajlar - Gelen metin mesajlarını silme
■ Giden mesajlar - Göndermeye hazır metin mesajlarını silme
■ Gönderilen mesajlar - Gönderilen metin mesajlarını silme
■ Telefon arabirimi „Business“ - Harici modülün telefon fonksiyonunun açılması/kapatılması (Harici modülde SIM kartı yuvasının olduğu Columbus bilgi/eğlence
sistemi için geçerlidir)
■ SIM kartı sadece veri bağlantısı için kullanın - Aç - Sadece veri hizmetleri etkinleştirilir / Kapat - Harici modülde takılı olan SIM kartın veri ve telefon hizmetleri
etkinleştirilir (Harici modülde SIM kartı yuvasının olduğu Columbus bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir)
■ Ağ - Harici modülde veya rSAP Bluetooth® profili ile bağlı olan telefonda takılı
olan SIM kartının (harici modülde SIM kart bölmeli Columbus bilgi/eğlence
sistemi için geçerlidir) / CarStick cihazında takılı SIM kartının (Amundsen bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir) telefon hizmet sağlayıcısı ağının ayarları
» Sayfa 131
■ PIN ayarları - Harici modülde takılı SIM kartının PIN kodunun ayarlanması (Harici modülde SIM kartı yuvasının olduğu Columbus bilgi/eğlence sistemi için
geçerlidir)
■ Otomatik PIN girişi - SIM kartın PIN kodunun kaydedilmesini açma/kapatma
■ PIN değiştir - SIM kartın PIN kodunu değiştirme
■ 2. PIN ekle - SIM kartın ikinci PIN kodunu girme (Otomatik PIN girişi fonksiyonu
açıkken, örn. SIM kart başka bir GSM operatörü üzerinden veri bağlantısını

desteklediğinde)
■

■

Aramaları yönlendir - Gelen aramaların yönlendirilmesini ayarlama (Harici modülde SIM kartı yuvasının olduğu Columbus bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir)
■ Tüm aramalar - Tüm gelen aramaları yönlendirme
■ Meşgulse - Bir telefon görüşmesi sırasında gelen aramaları yönlendirme
■ Ulaşılamıyor - Araç GSM operatörü sinyalinin çekmediği bir yerde olduğunda
gelen aramaları yönlendirme
■ Cevap yoksa - Gelen arama kabul edilmediğinde gelen aramaları yönlendirme

SmartLink+ menüsünün ayarları

› SmartLink ana menüsünde  fonksiyon alanına dokunun.
ŠKODA app'leri için veri aktar. etkinleştir - ŠKODA uygulamaları için veri aktarımını
açma/kapatma
■ MirrorLink® - MirrorLink® sisteminin ayarlanması
■ MirrorLink® bilgilerinin gösterimine izin ver - MirrorLink® uygulamalarının mesajlarının bilgi/eğlence sisteminin ekranında gösterilmesinin açılması/kapatılması
■

Navigasyon menüsünün ayarlanması
Rota seçenekleri

› Navigasyon ana menüsünde  → Rota seçenekleri fonksiyon alanına dokunun.
3 alternatif rota öner - Alternatif rotalar menüsünü açma/kapatma (ekonomik,
hızlı, kısa)
■ Rota: - Tercih edilen rotayı ayarlama
■ Sık Rotalar - Ek pencerede sık kullanılan rotalar menüsünün açılması/kapatılması
■ Dinamik rota - TMC trafik mesajlarına veya çevrimiçi trafik anonslarına dayanarak dinamik rota değişikliğini açma/kapatma
■  Otoyolları önle - Rota hesaplaması için otoyol kullanılmamasını açma/kapatma
■  Feribotları ve ototrenleri önle - Rota hesaplamasında feribot ve ototren kullanılmamasını açma/kapatma
■  Ücretli yollar hariç - Rota hesaplaması için ücretli yolların kullanılmamasını açma/kapatma
■  Tünelleri önle - Rota hesaplamasında tünellerin kullanılmamasını açma/kapatma
■  Pul zorunluluğu olan yolları önle - Rota hesaplaması için pul zorunluluğu olan
yolların kullanılmamasını açma/kapatma

■

Mevcut pullar - Geçerli pullar mevcut olan ülkelerin seçimi (pul zorunluluğu olan
yollar rota hesaplaması için kullanılır)
■  Römorku dikkate al - Rota hesaplamasında römorkun dikkate alınmasını açma / kapatma » Sayfa 187
■

Harita

› Navigasyon ana menüsünde  → Harita fonksiyon alanına dokunun.
Trafik işaretlerini göster - Trafik işareti gösterimini açma/kapatma
Şerit önerisi - Şerit önerisi gösterimini açma/kapatma
Sık kullanılanları göster - Sık kullanılanlar gösterimini açma/kapatma
■ Özel hedefleri görüntüle - Özel hedef gösterimini açma/kapatma
■ Özel hedefler için kategorileri seçme - Gösterilen özel hedeflerin kategorilerinin
seçilmesi
■ Özel hedef marka logolarını göster - Özel hedeflerde gösterilen mevcut firma logolarını açma/kapatma
■ Gösterge tablosunda harita görünümü: Dijital gösterge tablosunda harita gösteriminin ayarları (Columbus bilgi/eğlence sistemine ve dijital gösterge tablosuna
sahip araçlar için geçerlidir)
■ 2D Kuzey - İki boyutlu harita görüntüleme, kuzeye yönlendirilmiş - harita dönmüyor
■ 2D sürüş - İki boyutlu harita görüntüleme, sürüş yönüne doğru yönlendirilmiş
- harita dönüyor
■ 3D sürüş - üç boyutlu harita gösterimi
■ Trafik akışı ayarları - Çevrimiçi trafik anonsu tarafından alınan trafik sıkışıklığının
gösterim ayarı
■ Trafiğin akıcı olduğu yolları göster - Akıcı trafiğin olduğu rotaların gösterilmesini
açma/kapatma
■ Trafik yoğunluğu göster - Yoğun trafikli rotaların gösterilmesini açma/kapatma
■ Trafik olaylarını göster (Haritadaki semboller) - Trafikte engellerin bulunduğu rota
gösterimlerinin açılması/kapatılması
■

■
■

Hafızayı yönet

› Navigasyon ana menüsünde  → Hafızayı yönet fonksiyon alanına dokunun.
Kişileri sırala: - Telefon rehberi düzenini ayarlama
■ Soy ada göre - Kişi soy adına göre sıralama
■ Ada göre - Kişi adına göre sıralama
■ Ev adresini tanımlayın - Ev adresi girme
■ Özel hedeflerimi sil - Kendi özel hedef kategorilerinin silinmesi (kişisel POI)

■
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Özel hedeflerimi güncelle (SD/USB) - Kendi özel hedef kategorilerinin içe aktarılması/güncellenmesi (Kişisel POI)
■ Özel hedeflerimi al (çevrimiçi) - ŠKODA Connect Portal internet sayfalarındaki kullanıcı profilinde oluşturulmuş özel hedef kategorilerinin çevrimiçi içe aktarılması/güncellenmesi
■ Hedefleri içe aktar (SD/USB) - vCard biçiminde hedeflerin içe aktarılması
■ Kullanıcı verilerini sil - Kullanıcı verilerinin silinmesi (Sil fonksiyon alanına dokunarak ve silme işlemini onaylayarak)
■ Son hedefler - Son hedefleri silme
■ Hedef hafızası - Kayıtlı hedefleri silme
■ Çevrimiçi hedefler - Kayıtlı çevrimiçi hedeflerin silinmesi
■ Rotalar - Kayıtlı rotaların silinmesi
■ Özel hedeflerim (kişisel POI) - Kişisel özel hedef kategorilerini silme
■ Şehirler geçmişi - Adres ile girilen yerlerin tarihini silme
■ Ev adresi - Kayıtlı ev adresini silme
■ Bayraklı hedef - Bayraklı hedefi silme
■ Ref. noktal. - Referans nokt. modu menüsündeki noktaların silinmesi (Columbus bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir)
■ Sık Rotalar - En sık kullanılan rotaları silme
■

Navigasyon anonsları

› Navigasyon ana menüsünde  → Navigasyon anonsları fonksiyon alanına dokunun.

Ses seviyesi - Navigasyon anonsları ses seviyesi ayarı
Sesi azaltma (Navigasyon) - Navigasyon anonsları sırasında ses seviyesinin (örn.
radyo ses seviyesi) azaltılmasını ayarlama
■ Navigasyon anonsları: - Navigasyon anonslarının seslendirilmesi ayarları (Columbus bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir)
■ Kapsamlı - Tüm navigasyon anonsları
■ Kısa - Kısaltılmış navigasyon anonsları
■ Sadece tıkanınca - Rota değişikliğinde navigasyon anonsları
■ Çağrı sırasında navigasyon anonsu yok - Telefon görüşmesi sırasında navigasyon
anonslarının verilmemesini açma/kapatma
■ Bilgi: „Özel hedeflerim“ - Özel bir hedefin yaklaştığına dair sesli bildirimi açma/kapatma (içe aktarılan özel hedef tarafından desteklenmesi halinde)

■
■

Azami hız

› Navigasyon ana menüsünde  → En yüksek hızlar fonksiyon alanına dokunun.
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Güncel ülkedeki azami hız sınırlandırmaları gösterilir.
Ülke sınırı katedildi » Sayfa 136, Gelişmiş ayarlar fonksiyonu açıkken, ülke sınırlarından geçerken ülkeye özgü hız limitleri görüntülenir.

Depo seçenekleri

› Navigasyon ana menüsünde  → Depo seçenekleri fonksiyon alanına dokunun.
Tercih edilen benzin istasyonunu seç - Tercih edilen benzin istasyonu markasını seçme (tercih edilen benzin istasyonları, arama sırasında listenin ilk üç pozisyonunda gösterilir)
■ Depo uyarısı - Kalan yakıt rezerv alanına ulaştığında sonraki akaryakıt istasyonunu arama seçeneğini içeren uyarı mesajı göstergesinin açılması/kapatılması
■

Trafik bilgileri

› Navigasyon ana menüsünde  → Sürüm bilgileri fonksiyon alanına dokunun.
Son güncelleme tarihiyle birlikte navigasyon verilerinin mevcut olduğu ülkelerin
bir listesi gösterilir.
Navigasyon verileri Güncelle (SD/USB) veya Güncelle (çevrimiçi) fonksiyon alanına
dokunulduğunda güncellenebilir (Columbus bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir).
Navigasyon verilerinin güncellenmesine ilişkin bilgileri bir ŠKODA bayisinden
öğrenebilir veya ŠKODA web sayfalarına bakabilirsiniz.
http://go.skoda.eu/updateportal

Gelişmiş ayarlar

› Navigasyon ana menüsünde  → Gelişmiş ayarlar fonksiyon alanına dokunun.
Zaman göstergesi: - Durum satırında zaman göstergesi seçimi
 - Hedefe tahmini varış saati
■  - Hedefe tahmini sürüş süresi
■ Durum satırı: - Durum satırında sürüş mesafesinin ve sürüş süresinin gösterileceği hedef tipinin seçilmesi (bu ayar ile  →  seçildikten sonra haritada hangi hedef tipinin görüntüleneceği belirlenir)
■  - Rota hedefi
■  - Sonraki ara hedef
■ Bilgi: Ülke sınırı katedildi - Ülke sınırından geçildiğinde ülkeye özgü hız limiti gösterimini açma/kapatma
■

■



■
■

Tanıtım modu - Tanıtım modunda hedefe gidişi açma/kapatma
Demo modu başlangıç noktasını tanımla - Adres girişi veya güncel araç konumuyla
demo modunda hedef rehberinin başlangıç noktasının girilmesi

Bilgi/eğlence sistemi ayarları - Swing
Bilgi/eğlence sistemi ayarları
Ses ayarları

›



veya



tuşuna basın ardından Birimler fonksiyon alanına dokunun.

Ses seviyesi - Ses seviyesi ayarı
■ Maksimum açılış sesi - Bilgi/eğlence sistemini açtıktan sonra olması istenen
maksimum ses seviyesini ayarlama
■ Anonslar - Trafik yayını mesajlarının (TP) ses seviyesi ayarı
■ Ses adaptasyonu - Hıza bağlı ses seviyesi uyarlaması
■ Eğlence sistemini azaltma - Park yardım sistemi etkin iken ses seviyesini (örneğin radyo ses seviyesini) azaltma
■ Sesi azaltma (Navigasyon) - SmartLink aracılığıyla bağlanmış bir cihaza ait uygulamanın navigasyon anonsu sırasında ses seviyesinin azaltılması (örn. Radyo
ses seviyesi)
■ Bluetooth ses: - Bluetooth® ses profili üzerinden bağlanmış olan cihazın ses seviyesi ayarı
■ Balance - Fader - Sol ve sağ, ön ve arka hoparlör arasındaki ses ağırlık noktasının
ayarlanması
■ Bas - Orta - Tiz - Ekolayzer ayarı
■ Dokunmatik ekran sesi - Ekrana dokunulduğunda sesli sinyali açma/kapatma

■

Ekran ayarları

›



tuşuna basın ardından Ekran fonksiyon alanına dokunun.

Ekran kapalı (10 s sonra) - Ekranın otomatik güç kapatma işlevini etkinleştirme/devre dışı bırakma
■ Ekran kapandığında saati göster - Ekran kapalıyken saat ve tarih gösterimi
■ Parlaklık düzeyi: - Ekranın parlaklık derecesi ayarı
■ Dokunmatik ekran sesi - Ekrana dokunulduğunda sesli sinyali açma/kapatma
■ Bekletme modunda saati göster - Kontak açık ve bilgi/eğlence sistemi kapalı iken
ekranda saat ve tarih gösterimi

■

Saat ve tarih ayarları

›



tuşuna basın ardından Saat ve tarih fonksiyon alanına dokunun.

Bilgi/eğlence sistemi ayarları - Swing
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Saat: - Saat ayarları
Saat biçimi: - Zaman biçimi ayarı
■ Yaz saati - Yaz saatini açma/kapatma
■ Yaz saatini otomatik ayarla - Otomatik yaz saati geçişinin açılması/kapatılması
■ Tarih: - Tarih ayarları
■ Tarih biçimi: - Tarih biçimi ayarı
■
■

Bilgi/eğlence sistemi dilinin ayarı

›  tuşuna basın ardından Dil/Language fonksiyon alanına dokunun.
› Bilgi/eğlence sistemi dilini seçin.
Ek klavye dillerinin ayarlanması

›



tuşuna basın ardından Ek klavye dilleri fonksiyon alanına dokunun.

Güncel olarak ayarlı olan dilden farklı bir dildeki karakterleri girmek için bu menü üzerinden klavye dil seti eklenebilir.

Birimlerin ayarlanması

›



tuşuna basın ardından Birimler fonksiyon alanına dokunun.

Uzaklık: - Uzaklık birimleri
Hız: - Hız birimleri
Sıcaklık: - Sıcaklık birimleri
Hacim: - Hacim birimleri
■ Yakıt tüketimi: - Yakıt tüketimi birimleri
■ CNG tüketimi: - CNG tüketimi birimleri
■ Basınç: - Lastik basıncı için birimler
■
■
■
■

Veri aktarımının açılması/kapatılması
Açılan veri aktarımı bilgi/eğlence sistemi ve harici bir cihaz arasındaki veri aktarımını sağlar.

›

tuşuna basın ardından ŠKODA app'leri için veri aktar. etkinleştir fonksiyon alanına dokunun.


Harici kaynağı güvenli kaldırma

›

tuşuna basın, ardından Güvenle kaldır fonksiyon alanına dokunun ve çıkarılacak harici cihazı seçin.
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Fabrika ayarlarına geri alma

›



tuşuna basın ardından Fabrika ayarları fonksiyon alanına dokunun.

Bu menü üzerinden tek tek ayarlar veya tüm ayarlar aynı anda geri yüklenebilir.

Bluetooth® ayarları

›



tuşuna basın ardından Bluetooth fonksiyon alanına dokunun.

Bluetooth - Bluetooth®fonkiyonunun açılması/kapatılması
Görünürlük: - Bluetooth® biriminin diğer Bluetooth® cihazları için görünürlüğünü
açma/kapama
■ Adı - Bluetooth® biriminin adını değiştirme
■ Eşleşen cihazlar - Eşleşen Bluetooth® cihazlarının listesini görüntüleme
■ Cihaz bul - Bluetooth®cihazları arama
■ Bluetooth ses (A2DP/AVRCP) - Bir Bluetooth® ses aygıtı bağlama özelliğini açma/kapatma (örneğin MP3 çalar, tablet ve benzeri)
■
■

ŠKODA Connect çevrimiçi hizmetlerinin ayarları

›

 tuşuna basın, ardından ŠKODA Connect (çevrimiçi hizmetler) fonksiyon alanına
dokunun.

Hizmet yönetimi - İlgili çevrimiçi hizmetlerin lisanslarına yönelik bilgiler ve bunları açma/kapatma seçeneği
■ Kayıt - Çevrimiçi hizmetlerinin kayıt PIN kodunun girilmesi (ŠKODA Connect
Portal internet sayfalarındaki kullanıcı profilinde mevcut)

■

Sistem bilgileri

›



tuşuna basın ardından Sistem bilgileri fonksiyon alanına dokunun.

Mevcut bilgiler gösterilir, örn. Bilgi/eğlence sistemi donanımı ve yazılımıyla,
Bluetooth® yazılımı sürümüyle vs. ilgili olarak.

› Bilgi/eğlence sistemi yazılımının, Bluetooth® yazılım sürümünün vb. güncellenmesi için Yazılımı güncelleme fonksiyon alanına dokunun.

Mevcut yazılım güncellemelerine ilişkin bilgileri bir ŠKODA bayisinden öğrenebilir veya ŠKODA web sayfalarına bakabilirsiniz.
http://go.skoda.eu/infotainment

Radyo menüsü ayarları
Tüm radyo bandı aralığı

› Radyo ana menüsünde  fonksiyon alanına dokunun.
Tarama - Güncel frekans aralığının mevcut tüm istasyonların kısa alanların çalma otomatiği
■ Ses - Ses tonu ayarları
■ Ok tuşları: - Fonksiyon alanlarına yönelik fonksiyonun ayarı  
■ Kayıtlar - İstasyon tuşlarına kayıtlı istasyonlar arasında geçiş
■ İstasyonlar - Seçilen radyo bandındaki güncel olarak sinyali alınabilen tüm istasyonlar arasında geçiş
■ Trafik yayını (TP) - Trafik yayınını açma/kapatma
■ Radyo metni - Radyo metni gösterimini açma/kapatma (FM ve DAB)
■ İstasyon listesi sırala: - İstasyon listesindeki radyo istasyonlarını sıralama şekli
■ Grup - Yayınlanan programa göre grup halinde sıralama
■ Alfabe - İstasyon adına göre alfabetik sıralama
■ İstasyon logoları - İstasyon logosunu manuel atama
■ Hafıza kayıtlarını sil - İstasyon tuşlarına kayıtlı istasyonları silme
■ Gelişmiş ayarlar - Seçilen radyo bandına bağlı olarak değişen diğer ayarlar (FM
ve DAB)
■

Gelişmiş ayarlar (FM)

› Radyo ana menüsünde FM bandını seçin ve  → Gelişmiş ayarlar fonksiyon alanına dokunun.

RDS bölgesel: - Bölgesel benzer istasyonların otomatik takibini açma/kapatma
■ Otomatik - Güncel olarak sinyali en iyi alınabilen istasyonun otomatik seçimi.
İlgili bölgede yayın alışında bir kayıp olması durumunda bilgi/eğlence sistemi
tarafından otomatik olarak mevcut başka bir bölge ayarlanır.
■ Sabit - Seçilen yerel istasyon daima muhafaza edilir. Sinyal kaybında başka
bir istasyon manüel olarak ayarlanmalıdır.
■ Otomatik frekans değiştirme (AF) - Güncel olarak dinlenen istasyon ile ilgili alternatif frekansların aranmasını açma/kapatma
■ Radyo veri sistemi (RDS) - RDS fonksiyonunu açma/kapatma (istasyonun ek bilgilerini alma)
■ İstasyon listesi sırala: - İstasyon listesindeki radyo istasyonlarını sıralama şekli
■ Grup - Yayınlanan programa göre grup halinde sıralama
■ Alfabe - İstasyon adına göre alfabetik sıralama

■

Gelişmiş ayarlar (DAB)

› Radyo ana menüsünde DAB bandını seçin ve  → Gelişmiş ayarlar fonksiyon alanına dokunun.

DAB trafik anonsları - DAB trafik anonslarını açma/kapatma
Diğer DAB anonsları - Diğer anonsları (örneğin uyarılar, bölgesel hava durumu,
spor röportajları, finans haberleri) açma/kapatma
■ DAB - DAB program takibi - Diğer istasyon gruplarında veya başka bir frekansta
otomatik DAB program takibini açma/kapatma
■ DAB-FM otomatik geçiş - DAB sinyal kaybında DAB'tan otomatik olarak FM frekans aralığına geçişi açma/kapatma
■
■

DAB program takibi
Bir DAB istasyonu birden fazla istasyon grubuna dahilse ve güncel istasyon grubu başka bir frekansta yoksa sinyal alımı kötüleştiğinde aynı istasyon otomatik
olarak başka bir istasyon grubunda aranır.
DAB'tan FM'ye otomatik geçiş
Kötü DAB alımında, bilgi/eğlence sistemi, bir FM istasyonu bulmaya çalışır.
İstasyon sinyali FM aralığı üzerinden alınırken, istasyon adının arkasında ()
gösterilir. Uygun olan DAB istasyonu tekrak alınabilir olduğunda otomatik olarak FM’den DAB’a geçilir.
Bir DAB istasyonu kötü sinyal alımında FM aralığında da bulunamıyorsa, bilgi/eğlence sistemi sessize alınır.

Medyalar menüsünün ayarları

› Medya ana menüsünde  fonksiyon alanına dokunun.
Ses - Ses tonu ayarları
Karışık/tekrar, alt klasörler dahil - Alt klasörler dahil parça çalınmasını açma/kapatma
■ Bluetooth - Bluetooth® fonksiyonu ayarları
■ Trafik yayını (TP) - Trafik yayınını açma/kapatma
■ Güvenle kaldır - Harici cihazın güvenle kaldırılması
■

■

Telefon menüsü ayarları

› Telefon ana menüsünde  fonksiyon alanına dokunun.
Bilgi/eğlence sistemi ayarları - Swing
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Serbest konuşma - Görüşmeyi telefona / bilgi/eğlence sistemine geri yönlendirme (menü öğesi bir görüşme sırasında görüntülenir)
■ Mobil telefon seç - Mevcut telefonları arama / Eşleştirilmiş telefonlar listesi / Telefon seçimi
■ Bul - Mevcut telefonları arama
■ Bluetooth - Bluetooth® ayarları » Sayfa 138
■ Kullanıcı profili - Kullanıcı profili ayarları
■ Sık kullanılanları yönet - Sık kullanılan kişiler için fonksiyon alanlarını ayarlama
■ Sıralama düz.: - Telefon rehberi düzeni
■ Soyadı - Kişi soyadına göre düzenleme
■ Adı - Kişi adına göre sıralama
■ Kişileri içe aktar - Telefon kayıtlarını içe aktarma
■ Zil sesi seç - Çağrı sesi seçme (bağlı olan telefona bağlı)
■ Hatırlatma: Cep telefonunuzu unutmayın - Telefonu araçta unutma uyarısını açma/kapatma (telefon bilgi/eğlence sistemine bağlanmışsa)
■ Paralel görüşmeler - Aynı anda devam eden iki telefon görüşme seçeneğinin açılması/kapatılması
■

Radyo
Kullanım
Konuya giriş
Araç donanımına ve bilgi/eğlence sistemine bağlı olarak FM ve AM frekans aralığının analog radyo alımı ve ayrıca dijital DAB radyo alımı mümkündür.
ÖNEMLİ
Cam anteni olan araçlarda camlara folyo veya metal kaplı çıkartmalar yapıştırmayın - Radyo sinyalinin alımı olumsuz etkilenebilir.
■ Otoparklar, tüneller, yüksek binalar veya dağlar radyo sinyalini, tamamen devre dışı kalacak şekilde bozabilir.
■

Ana menü
Şek. 177
Radyo: Ana menü (DAB)

SmartLink+ menüsünün ayarları

› SmartLink ana menüsünde  fonksiyon alanına dokunun.
ŠKODA app'leri için veri aktar. etkinleştir - ŠKODA uygulamaları için veri aktarımını
açma/kapatma
■ MirrorLink® - MirrorLink® sisteminin ayarlanması
■ Bluetooth otomatik eşleşmesine izin ver - Bağlanacak harici cihazın Bluetooth®
aracılığıyla eşleştirme ve bağlanma seçeneğinin açılması/kapatılması
■ MirrorLink® bilgilerinin gösterimine izin ver - MirrorLink® uygulamalarının mesajlarının bilgi/eğlence sisteminin ekranında gösterilmesinin açılması/kapatılması
■

› Ana menünün gösterilmesi için  sensör alanına dokunun.
› veya: Bunun için  sensör alanına ve ardından  fonksiyon alanına dokunun.

Ana menü » Şek. 177
A Seçilen istasyon (isim veya frekans)
B Radyo metni (FM) / grup ismi (DAB)
C En sevilen istasyonlar için istasyon tuşları
D Radyo bandı seçimi (FM / AM / DAB)
E En sevilen istasyonlar için hafıza grubu seçimi
  İstasyon değiştirme
 Mevcut istasyonlar listesi
 Manüel / yarı otomatik istasyon arama
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 Radyo metin gösterimi (DAB) / Resim gösterimi (DAB)
 Radyo » Sayfa 132 menüsünün ayarları veya » Sayfa 139

Mevcut istasyonlar listesi

Durum satırındaki bilgi sembolleri
Sembol

 


Anlamı
Trafik sinyali mevcut
Trafik sinyal mevcut değil
Sinyal mevcut değil (DAB)

Görüntülenen istasyon adının sürekli değişmesi halinde ekran üzerinde istasyon
adının yer aldığı kısma basılarak güncel metin sabitlenebilir. Parmakla istasyon
adı kısmına yeniden basıldığında istasyon adı komple görünür.

İstasyon arama ve frekans seçme
İstasyon arama
› Radyo ana menüsünde  veya  fonksiyon alanına dokunun.
Ayara bağlı olarak  → Ok tuşları: güncel seçili radyo bandının mevcut bir kanalı
istasyon listesinden veya kanal tuşlarında kayıtlı bir kanal ayarlanır.
Frekans seçme
› Güncel seçilen frekans değerinin gösterilmesi için Radyo ana menüsünde 
fonksiyon alanına dokunun.
› İstenilen frekans değerinin ayarlanması için ayarlayıcıyı veya ekran alt bölümünde   fonksiyon alanlarını kullanın, gerekirse ayarlayıcıyı  çevirin (Columbus bilgi/eğlence sistemi için geçerli değildir).
İstasyonları sırasıyla dinlemek (Tarama)
Bu fonksiyon, seçili güncel radyo bandında mevcut olan tüm istasyonları birkaç
saniyeliğine arka arkaya çalar.

› Mevcut istasyonların çalma otomatiğini başlatmak için Radyo ana menüsünde  → Tara fonksiyon alanına dokunun.
› Çalma otomatiğini sonlandırmak için  fonksiyon alanına dokunun.

Şek. 178 Mevcut FM/DAB istasyonları listesi örneği
Columbus, Amundsen, Bolero bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir

› Güncel seçili radyo bandının mevcut istasyonların listesini görüntülemek için
Radyo ana menüsünde  fonksiyon alanına dokunun.

› Çalmak için istenilen istasyonun fonksiyon alanına dokunun.
› İstasyonların alfabetik sıraya, gruplara veya türe göre sıralanması (FM)
» Şek. 178 fonksiyon alanına dokunun »

A

.

Swing bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir

› Güncel seçili radyo bandının mevcut istasyonların listesini görüntülemek için
Radyo ana menüsünde  fonksiyon alanına dokunun.

› Çalmak için istenilen istasyonun fonksiyon alanına dokunun.
› Kanalların program türüne göre filtrelenmesi için (örn. kültür, müzik, spor vb.)
FM istasyon listesinde (RDS fonksiyonu açıkken) ve DAB istasyon listesinde
(istasyon listesinin alfabetik sıralanması seçili olduğunda) A » Şek. 178 fonksiyon alanına dokunun.

Bilgi sembolleri
Sembol



(örn.) 
(örn.) 


Anlamı

Bir istasyon tuşuna kaydedilmiş olan istasyon
Güncel olarak çalınan istasyon
Trafik yayını istasyonu
Yayınlanan programın tipi (FM)
Yerel yayın tipi (FM)
İstasyon sinyali alınamıyor (DAB)



Radyo
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Sembol



Anlamı
İstasyon alımı (DAB) güvenli değildir (Amundsen, Bolero, Swing
bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir)
Resim yayını yapan istasyon (DAB) (Swing bilgi/eğlence sistemi
için geçerli değildir)

Listeyi güncelleme
Bilgi/eğlence sistemine bağlı olarak istasyon listesi şu şekilde güncelleştirilir:
Frekans

Columbus

Amundsen, Bolero

Swing

FM
AM
DAB

otomatik
otomatik
otomatik

otomatik
manuel
manuel

otomatik
manuel
manuel

▶ Manuel etkinleştirme için

 » Şek. 178 fonksiyon alanına dokunun.

ÖNEMLİ
İstasyonlarını türe göre sıralamak için RDS ve AF fonksiyonları açık olmalıdır. Bu
fonksiyonlar Radio ana menüsünde FM bölümünde  → Gelişmiş ayarlar fonksiyon alanına dokunularak açılabilir/kapatılabilir.

Tercih edilen istasyon için istasyon tuşları
Her radyo bandı aralığı için üç gruba ayrılmış C ve tercih edilen istasyonların
E kaydedilmesi için olan istasyon tuşları mevcuttur » Şek. 177 için bkz. Sayfa 140.

› Güncel dinlenen bir istasyonun Radyo ana menüsünde kaydedilmesi için is-

tenilen C fonksiyon alanını sesli bir sinyal duyulana kadar basılı tutun.
› Bir istasyonun mevcut istasyonlar listesine kaydedilmesi için istenilen istasyonun fonksiyon alanını basılı tutun, kayıt grubunu seçin ve istenilen istasyon tuşuna dokunun.

İstasyon logoları - Columbus, Amundsen, Bolero
Bilgi/eğlence sistemi hafızasına, istasyonların kaydedilmesi sırasında istasyon
tuşlarına otomatik atanan istasyon logoları hafızaya alınır.
İstasyon logosunun otomatik atanması
› Devre dışı bırakmak/etkinleştirmek için Radyo ana menüsünde  → Gelişmiş
ayarlar → İstasyon logolarını otomatik hafızaya al fonksiyon alanına dokunun.
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İstasyon logosunu manüel atama
› Radyo ana menüsünde  → İstasyon logoları fonksiyon alanına dokunun.
› Dolu bir istasyon tuşuna basın ve veri taşıyıcısını (SD kartı, USB) seçin.
› İstenilen istasyon logosunu ilgili veri taşıyıcısında arayın ve seçin.
İstasyon logosunu manüel kaldırma
› Radyo ana menüsünde  → İstasyon logoları fonksiyon alanına dokunun.
› Logoyu kaldırmak istediğiniz istasyon tuşuna dokunun.
■
■

Not
Şu resim biçimleri desteklenir: jpg, gif, png, bmp.
500x500 piksel çözünürlük tavsiye ederiz.

İstasyon logoları - Swing
Tercih edilen bir istasyonun istasyon tuşu, adı ile birlikte istasyon logosunu da
içerebilir.
İstasyon logosu atamak

› Radyo ana menüsünde  → İstasyon logoları fonksiyon alanına dokunun.
› Dolu bir istasyon tuşuna basın ve veri taşıyıcısını (SD kartı, USB) seçin.
› İstenilen istasyon logosunu ilgili veri taşıyıcısında arayın ve seçin.
İstasyon logosunu kaldırma
› Radyo ana menüsünde  → İstasyon logoları fonksiyon alanına dokunun.
› Logoyu kaldırmak istediğiniz istasyon tuşuna dokunun.
› veya: Fonksiyon alanına  Tüm alanlar fonksiyon alanına dokunun.
› Silmeyi onaylayın/iptal edin.
Not
Şu resim biçimleri desteklenir: jpg, png.
■ 400x240 piksel çözünürlük tavsiye ederiz.
■

TP Trafik yayını

› Trafik yayını denetimini açmak/kapatmak için Radyo ana menüsünde  →
Trafik yayını (TP) fonksiyon alanına dokunun.

Bir trafik anonsu sırasında güncel anons iptal edilebilir, gerektiğinde de trafik
yayını denetimi devre dışı bırakılabilir.



Not
O anda ayarlı istasyon trafik mesajı yayınlamıyorsa veya sinyali alınamıyorsa
bilgi/eğlence sistemi otomatik olarak arka planda başka bir trafik yayını istasyonu arar.
■ Medya menüsü üzerinden veya AM radyo bandındaki bir radyo istasyonu çalınırken en son seçilmiş olan FM radyo bandındaki istasyonun trafik yayını alınır.

■

Medya
Kullanım
Ana menü
Şek. 179
Medya: Ana menünün
görüntülenme örneği

› Ana menünün gösterilmesi için  sensör alanına dokunun.
› veya: Bunun için  sensör alanına ve ardından  fonksiyon alanına dokunun.

Ana menü » Şek. 179
A Çalınan parçaya ilişkin bilgiler
B Sürmeli ayarlayıcı bulunan çalma zaman ekseni
C Ses kaynağı seçme
D Seçilen ses kaynağı / Albüm resmi / Albüm özeti
 Ses kaynağı türüne bağlı olarak:
▶ Klasör/parça listesi
▶ Multimedya veritabanı
 Medya » Sayfa 133 menüsünün ayarları veya » Sayfa 139
Not
Çalınan parçaya ilişkin bilgiler ses kaynağına ID3-Tag olarak kayıtlıysa ilgili bilgiler ekranda görüntülenir. ID3-Tag yoksa sadece parça adı gösterilir.
■ Değişken veri hızına (VBR) sahip parçalarda gösterilen kalan çalma süresi gerçek kalan çalma süresi ile uyuşmayabilir.
■ Bir audio kaynağı bağlandığına veya takıldığında Columbus bilgi/eğlence sistemi yerel Gracenote® veri tabanıdna çalınan parça ile ilgili bilgiler (örn. albüm
adı, yorumcu adı, tür, albüm resmi, v.b.) arar. Bilgiler mevcut değilse ve
„Infotainment Online“ » Sayfa 17 hizmeti etkinse bilgi/eğlence sistemi bu bilgileri Gracenote® çevrimiçi veri tabanında arar.

■

Medya
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Zaman eksenine dokunularak B » Şek. 179 için bkz. Sayfa 143 parça içerisinde
ileri geri gidilebilir.

Çalma kontrolü - Columbus, Amundsen, Bolero
Fonksiyon

Eylem

Çalma/durdurma

Dokunma 
Dokunma  parçanın çalınmaya başlamasından 3 saniye sonra
Parça çalınmaya başladıktan 3 saniye
sonra ekran alanında A » Şek. 179
için bkz. Sayfa 143 sağa parmak hareketi
Tutma 
Tutma 
Dokunma  parçanın çalınmaya başlamasından sonraki 3 saniye içinde
Parça çalınmaya başladıktan sonraki 3
saniye içinde ekran alanında A » Şek.
179 için bkz. Sayfa 143 sağa parmak
hareketi
Dokunma 
Ekran alanında sola parmak hareketi
A » Şek. 179 için bkz. Sayfa 143

Güncel parçanın başından çalınması

Parçayı hızlı geri sarma
Parçayı hızlı ileri sarma

Önceki parçayı çalma

Sonraki parçayı çalma
Güncel albümü/klasörü rastgele çalmayı açma/kapatma
Güncel albümü/klasörü tekrar çalmayı
açma/kapatma
Çalınan parçayı tekrar çalmayı açma/kapatma
Arama (multimedya veritabanı görüntülenebilir kaynaklar için geçerlidir)
(Columbus bilgi/eğlence sistemi için
geçerlidir)
ID3 etiketinden olan bilgiler doğrultusunda benzer parçaların çalınmasını açma/kapatma (Columbus bilgi/eğlence
sistemi için geçerlidir)
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Dokunma 
Dokunma 
Dokunma 

Çalma kontrolü - Swing
Fonksiyon

Eylem

Çalma/durdurma

Dokunma 
Dokunma  parçanın çalınmaya başlamasından sonraki 3 saniye içinde
Dokunma  parçanın çalınmaya başlamasından 3 saniye sonra
Tutma 
Tutma 
Dokunma 

Önceki parçayı çalma
Güncel parçanın başından çalınması
Parçayı hızlı geri sarma
Parçayı hızlı ileri sarma
Sonraki parçayı çalma
Güncel albümü/klasörü rastgele çalmayı açma/kapatma
Güncel albümü/klasörü tekrar çalmayı
açma/kapatma
Çalınan parçayı tekrar çalmayı açma/kapatma

Dokunma 
Dokunma 
Dokunma 

Zaman eksenine dokunularak B » Şek. 179 için bkz. Sayfa 143 parça içerisinde
ileri geri gidilebilir.

Klasör/parça listesi
Şek. 180
Klasör/parça listesi

Dokunma 

Dokunma 

› Klasörlerin/parça listelerinin gösterilmesi için Medyalar ana menüsünde 

fonksiyon alanına dokunun (bu gösterge, seçili kaynak tarafından destekleniyorsa).



› Çalmak için bir parçayı seçin.
Klasör/parça listesi » Şek. 180
A Seçilen ses kaynağı / ses kaynağı klasörü (klasör için olan fonksiyon alanına
dokunarak klasör içinde gezinme)
B Klasör/parça çalma seçenekleri
C Multimedya veritabanının gösterilmesi (sadece kaynak dizinde mevcut)
(Swing bilgi/eğlence sistemi için geçerli değildir)
 Ses kaynağı seçme
 Klasör
 Playlist
   Güncel çalınan parça / Çalınan parça durduruldu
 Parça çalınamıyor (fonksiyon alanına dokunulduğunda nedeni görüntülenir).
Not
Listede en eski oluşturma tarihli ilk 1000 girişler (parça, dizinler vb.) gösterilir.
■ Klasör/parça listesinin okuma hızı ses kaynağı tipine, bağlantı hızına ve veri
hacmine bağlıdır.
■

Multimedya veritabanı
Şek. 181
Multimedya veritabanı

Multimedya veritabanı » Şek. 181
A Seçilen ses kaynağı / Seçilen kategori / Ses kaynağı klasörü
B Sıralama kategorileri
C Klasör/parça listesinin gösterilmesi (sadece kaynak dizinde mevcut)
 Ses kaynağı seçme

Ses kaynakları
Konuya giriş
ÖNEMLİ
Bağlı ses kaynaklarına önemli ve yedeklenmemiş veriler kaydetmeyin. ŠKODA
kaybolan veya hasar gören dosyalar veya bağlı ses kaynakları için sorumluluk
üstlenmemektedir.
■ Ses kaynağı değiştirilirken veya bağlanırken ani ses seviyesi değişiklikleri olabilir. Bir ses kaynağını değiştirmeden veya bağlamadan önce ses seviyesini düşürün.
■ Harici bir ses kaynağı bağlandığında harici kaynağın ekranında uyarı mesajları
gösterilebilir. Bu mesajlar dikkate alınmalı ve gerektiğinde onaylanmalıdır (örn.
veri aktarımının serbest bırakılması vs.).
■

Not
Bulunduğunuz ülkede geçerli olan ulusal yasal üretici koruma yükümlülüklerine
dikkat edin.

CD/DVD
Columbus bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir.

› Multimedya veritabanının gösterilmesi için Medyalar ana menüsünde 

fonksiyon alanına dokunun (bu gösterge, seçili kaynak tarafından destekleniyorsa).

Ses dosyaları özellikleri doğrultusunda ayrı kategorilere B sınıflandırılır.

› Çalmak için önce kategori ve ardından parça seçilmelidir.
Şek. 182 CD/DVD yuvası



Medya
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CD/DVD » Şek. 182 yuvası, ön yolcu tarafındaki torpido gözünde harici bir modül içerisinde bulunur.

SD kart

› Yerleştirmek için CD/DVD'yi yazılı kısmı yukarı bakacak şekilde, otomatik ola-

Şek. 183
Columbus, Amundsen, Bolero:
SD kartı yerleştirme

rak içeri çekilinceye kadar CD yuvasına sürün.
› Çıkarmak için  tuşuna basın, CD/DVD çıkış konumuna hareket ettirilir.

Eğer çıkarılan CD/DVD 10 saniye içinde alınmazsa, güvenlik nedenlerinden dolayı tekrar içeri çekilir. Fakat burada CD/DVD kaynağına geçilmez.
DİKKAT
CD/DVD çalar bir lazer ürünüdür.
Bu lazer ürünü üretim tarihinde ulusal/uluslararası standartlar DIN EN
60825-1 : 2008-05 ve DHHS Rules 21 CFR, Subchapter J ile uyum içerisinde 1. sınıf lazer ürünü olarak sınıflandırılmıştır. Sınıf 1 lazer ürünündeki lazer
ışını o kadar zayıf ki, amacına uygun işletimde tehlike teşkil etmemektedir.
■ Ürün, lazer ışını bilgi/eğlence sistemi iç tarafı ile sınırlı olacak şekilde tasarlanmıştır. Fakat bu gövdeye entegre edilen lazer, gövdesi olmadan daha
yüksek sınıflı bir lazer ürün olarak sınıflandırılmayacağı anlamına gelmez. Bu
nedenle bilgi/eğlence sisteminin gövdesi kesinlikle açılmamalıdır.

■
■

ÖNEMLİ
Yeni bir CD/DVD yerleştirmeye kalkışmadan önce, içindeki CD/DVD'yi çıkarın.
Aksi takdirde bilgi/eğlence sistemi içerisindeki sürücü zarar görebilir.
■ CD/DVD sürücüsüne sadece orijinal ses CD/video DVD veya standart CDR/RW veya DVD±R/RW diskleri takın.
■ CD/DVD üzerine etiket yapıştırmayın!
■ Çok yüksek veya çok düşük dış hava sıcaklıklarında, CD/DVD oynatma fonksiyonu çalışmayabilir.
■ Soğukta veya havada yoğun nem olduğunda bilgi/eğlence sistemi içinde nem
(kondans) yoğunlaşabilir. Bu çalmayı etkileyebilir veya engelleyebilir. Nem dağıldıktan sonra, çalma yine tamamen işlevseldir.

Şek. 184
Swing: SD kartı yerleştirme

■

Not
■ Tuşa  sembol tuşuna bastıktan sonra CD/DVD'nin çıkması birkaç saniye sürebilir.
■ Bozuk veya gevşek yollarda çalma sırasında atlamalar meydana gelebilir.
■ CD/DVD mekanik olarak hasar görmüşse, okunamıyorsa veya yanlış yerleştirilmişse, ekranda Hata: CD/DVD.
■ Kopyalanmaya karşı korumalı CD/DVD'ler duruma göre çalınamaz veya sınırlı
olarak çalınır.
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İçeri itme
› SD kartını yuvaya ok yönünde (kesik köşesi sağa bakacak şekilde) yerine
„oturana kadar“ itin » Şek. 183 veya » Şek. 184.
Çıkarma

› SD kartını çıkarmadan önce Medya ana menüsünde  → Güvenle kaldır fonksiyon alanına dokunun.

› Yerleştirilen SD karta basın. SD kart, çıkış konumuna „sıçrar“.
ÖNEMLİ
Yazma koruması için „sürgüsü“ kırık SD kart kullanmayın - SD kart okuyucu
hasar görebilir!
■ Adaptör yardımıyla bir SD kart kullanıldığında SD kartı sürüş sırasında araçtaki sarsıntılar nedeniyle adaptörden düşebilir.
■

USB girişi
USB girişinin bulunduğu yer ve kullanımıyla ilgili bilgiler » Sayfa 90.
USB girişine bir ses kaynağı doğrudan veya bağlantı kablosu ile bağlanabilir.



› Bağlamak için USB ses kaynağını ilgili girişe takın.
› USB’yi ayırmak için Medyalar ana menüsünde  → Güvenle kaldır fonksiyon alanına dokunun.

› Ses kaynağını ilgili USB girişinden ayırın.
USB ses kaynağını şarj etme
Kontak açıkken USB ses kaynağı bağlandıktan sonra şarj işlemi otomatik olarak
başlar (USB konnektörü üzerinden şarj edilebilen ses kaynakları için geçerlidir).
Şarj verimliliği olağan güç kaynağı üzerinden gerçekleşen şarj verimliliğinden
farklı olabilir.
Bağlı olan harici cihazın türüne ve kullanım sıklığına bağlı olarak şarj akımı bağlı
olan cihazın bataryasını şarj etmek için yeterli olmayabilir.
Bazı bağlı ses kaynakları şarj edilmeyi algılayamaz.
ÖNEMLİ
USB uzatma kabloları veya ara parçalar bağlı olan ses kaynağının çalışmasını
olumsuz etkileyebilir.
Not
ŠKODA orijinal aksesuar programındaki bağlantı kablolarını kullanmanızı tavsiye
ederiz.

Bluetooth® oynatıcı
Bilgi/eğlence sistemi, A2DP ve AVRCP ses profillerini kullanarak bağlı bir Bluetooth® oynatıcıdan ses dosyaları çalınmasına olanak sağlar.
Bilgi/eğlence sistemiyle birden fazla cihaz Bluetooth® aracılığıyla eşleştirilebilir,
ancak bunlardan sadece biri Bluetooth® çalar olarak kullanılabilir.

Bluetooth® çalarların değiştirilmesi (Amundsen, Bolero bilgi/eğlence sistemi
için geçerlidir)
Bilgi/eğlence sistemiyle aynı zamanda telefon olarak da bağlı olan bir Bluetooth® çaları değiştirmek istiyorsanız bilgi/eğlence sistemi ekranında bununla
ilgili olarak bir uyarı mesajı belirir.

› Güncel bağlı Bluetooth® çalarına bağlantıyı sonlandırın ve eşleştirme işlemini
tekrarlayın » Sayfa 158, Eşleştirilen harici cihazları yönetme.

ÖNEMLİ
Bilgi/eğlence sistemiyle harici bir cihaz Apple CarPlay veya Android Auto bağlanırsa Bluetooth® aracılığıyla bağlantı oluşturma mümkün değildir.

Müzik kutusu
Columbus bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir.
Müzik kutusuna (dahili bilgi/eğlence sistemi hafızasına) desteklenen ses/video
dosyaları bağlı olan harici cihazlardan içe aktarılabilir.
Dosyaları içe aktarma

› Medya ana menüsünde  → Müzik kutusunu yönet → İçe aktar fonksiyon alanına
dokunun.

› istediğiniz kaynağı seçin.
› İstediğiniz klasörleri veya dosyaları seçin.
› Kendinize ait istenilen hedefteki  fonksiyon alanına dokunun.
Dosyaları silme
› Medya ana menüsünde  → Müzik kutusunu yönet → Sil tuşuna basınız.
› Seçilen kategoride istediğiniz klasörleri veya dosyaları seçin.
› Kendinize ait istenilen hedefteki  → Sil üzerine dokunun.
Bilgi/eğlence sistemi hafızasının doluluk durumu

Bağlama/ayırma

› Medya ana menüsünde  → Müzik kutusunu yönet fonksiyon alanına dokunun.

Bilgi/eğlence sistemi bir telefon ile eşleştirilirken izlenen yol izlenmelidir
» Sayfa 156.
› Bluetooth® çaları ayırmak için bağlantıyı eşleşen harici cihazların listesinde
sonlandırın » Sayfa 158.

Bilgi/eğlence sistemi hafızasının dolu ve boş hafıza yeriyle ve içe aktarılabilecek
dosyaların sayısıyla ilgili bilgiler gösterilir.

› Bluetooth® çaların bağlanması için çaları bilgi/eğlence sistemiyle birleştirin -

Not
Kopyalanan dosyalar otomatik olarak algılanır ve yeniden kopyalanamaz (gri
gösterilir).
■ Kopyalama işlemi ve aynı anda CD/DVD sürücüsünde ses/görüntü dosyalarının çalınması mümkün değildir.

■

Medya
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Arabirim

Tip

Özellik

Dosya sistemi

CD/DVD
(Columbus
bilgi/eğlence sistemi
için geçerlidir)

CD/DVD
Sürücü

Audio-CD
(80 dakikaya
kadar);
CD-R/RW
(700 MB'ye
kadar);
DVD±R/RW;
DVD-Audio,
Video-DVD

ISO9660;
Joliet (Level 1,2,3);
UDF 1.x;
UDF 2.x

-

Bluetooth®özellikleri

-

-

Bluetooth protokolleri
A2DP ve AVRCP (1.0 1.5)

-

WLAN

Kaynak

Columbus, Amundsen bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir.
Bilgi/eğlence sistemi, bilgi/eğlence sisteminin WLAN'ı ile bağlanmış harici bir
cihazdan ses dosyalarının çalınmasına olanak sağlar.

› DLNA teknolojisini (Digital Living Network Alliance) destekleyen harici cihazı,
bilgi/eğlence sisteminin WLAN ile bağlayın » Sayfa 166.

› Gerekirse bağlı olan cihazda çalmayı sağlayan UPnP uygulamasını (Universal
Plug and Play) başlatın.

› Ses kaynağını  WLAN seçin.
Desteklenen ses kaynakları ve dosya biçimleri - Columbus,
Amundsen, Bolero
Desteklenen ses kaynakları

Desteklenen ses dosyası formatları

Kaynak

Arabirim

Tip

Özellik

SD kartı

SD okuyucu

Standart
ebat

SD; SDHC; SDXC

MSC
USB
cihazları

USB 1.x; 2.x
ve 3.x veya
üstü, USB
2.x destekli

OVP

Apple

USB bellek;
HDD (özel yazılım olmadan);
MSC modunu destekleyen USB cihazları
Android veya Windows
Phone işletim sistemli
cihazlar (cep telefonu,
tablet)
iOS işletim sistemli cihazlar (iPhone, iPod,)

Dosya sistemi

Codec tipi
(Dosya formatları)

Dosya
uzantısı

Maks. bit
hızı

Windows Media
Audio
9 ve 10

wma

384 kbit/s

WAV

wav

Formatla
tanımlı
(yakl. 1,5
Mbit/s)

FAT16
FAT32
exFAT
NTFS

MPEG-1; 2 ve
2,5
Layer 3

mp3

MPEG-2 ve 4

aac; mp4;
m4a

FLAC;
OGG-Vorbis
a)
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Maks. tarama hızı

Çoklu ka- Çalma lisnallara)
teleri

96 kHz
hayır
m3u
pls
wpl
m3u8
asx

320 kbit/s

flac; ogg

48 kHz
Formatla
tanımlı
(yakl. 5,5
Mbit/s)

CANTON ses sistemli Columbus bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir.

evet



GPT standardı (GUID Partition Table) ile yapılandırılmış ses kaynakları bilgi/eğlence sistemi tarafından desteklenmez.

DRM yöntemi ile korunan dosyalar bilgi/eğlence sistemi tarafından desteklenmez.

DRM yöntemi ile korunan dosyalar bilgi/eğlence sistemi tarafından desteklenmez.

Desteklenen ses kaynakları ve dosya biçimleri - Swing
Desteklenen ses kaynakları
Kaynak

Arabirim

Tip

Özellik

SD kartı

SD okuyucu

Standart
ebat

SD; SDHC; SDXC

MSC
USB
cihazları

USB 1.x; 2.x
ve 3.x veya
üstü, USB
2.x destekli

OVP

Apple
Bluetooth®özellikleri

-

-

USB bellek;
HDD (özel yazılım olmadan);
MSC modunu destekleyen USB cihazları
Android veya Windows
Phone işletim sistemli
cihazlar (cep telefonu,
tablet)
iOS işletim sistemli cihazlar (iPhone, iPod,)
Bluetooth protokolleri
A2DP ve AVRCP (1.0 1.5)

Dosya sistemi

FAT16
VFAT
FAT32
exFAT

-

Desteklenen ses dosyası formatları
Codec tipi
Dosya uzan- Maks. bit hı(Dosya formatları)
tısı
zı
Windows Media
Audio 9 ve 10
MPEG-1; 2 ve 2,5
(Layer-3)

Maks. tarama hızı

Çalma listeleri
m3u
pls
wpl
asx

wma

384 kbit/s

96 kHz

mp3

320 kbit/s

48 kHz

GPT standardı (GUID Partition Table) ile yapılandırılmış ses kaynakları bilgi/eğlence sistemi tarafından desteklenmez.

Medya
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Göz atmayı kontrol etme

Resimler

Fonksiyon

Resim görüntüleyici
Ana menü
Columbus, Amundsen, Bolero bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir.
Şek. 185
Resimler: Ana menü

› Ana menünün gösterilmesi için
siyon alanına dokunun.



sensör alanına basın ve ardından  fonk-

Ana menü » Şek. 185
A Resim kaynağı seçimi
   Klasör/resim listesi
 Önceki resmi görüntüleme
 Slayt sunumunu açma
 Slayt sunumunu kapatma
 Sonraki resmi görüntüleme
 Resimler menüsü ayarları » Sayfa 133
 Resmi 90° sola çevirme
 Resmi 90° sağa çevirme
 Resim boyutu gösterimi (resim boyutu muhafaza edilerek)
 GPS koordinatlarına rota rehberi (sadece resim GPS koordinatlarını içerdiği
sürece görüntülenir) (Columbus, Amundsen bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir) » Sayfa 182
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Eylem

Ekran üzerinden sola doğru parmak hareketi
(başlangıç görünümünde)
Sonraki resmi görüntüleme
Dokunma 
Ekran üzerinden sağa doğru parmak hareketi
(başlangıç görünümünde)
Önceki resmi görüntüleme
Dokunma 
İki parmağınızı kullanarak ve birbirinden ayırarak ekrana dokunma
Gösterimi büyütme
Ayar düğmesini  sağa çevirerek (Columbus
bilgi/eğlence sistemi için geçerli değildir).
İki parmağınızı kullanarak ve birleştirerek ekrana dokunma
Gösterimi küçültme
Ayar düğmesini  sola çevirerek (Columbus
bilgi/eğlence sistemi için geçerli değildir).
Büyütülmüş gösterimde resmi Ekran üzerinde istenen yönde parmak harekaydırma
keti
İki parmağınızı kullanarak ve saat yönünde/tersinde hareket ettirerek ekrana dokun90° çevirme
ma (başlangıç görünümünde)
Dokunma  veya 
Gösterimin maksimum büyüEkrana parmakla çift tıklama
tülmesi
Ekrana tekrar parmakla çift tıklama
Resim boyutu gösterimi (resim
Ayar düğmesine basma  (Columbus bilboyutu muhafaza edilerek)
gi/eğlence sistemi için geçerli değildir).
ÖNEMLİ
Bilgi/eğlence sistemi ekranında resimlere bakılması bağlanan harici Apple cihazları tarafından desteklenmez.

Desteklenen resim kaynakları ve dosya biçimleri

Video-DVD
Video oynatıcısı

Desteklenen resim kaynakları
Kaynak

Tip

Özellik

Dosya sistemi

SD kartı

Standart ebat

SD; SDHC; SDXC

FAT16
VFAT
FAT32
exFAT
NTFS

USB cihazlar

CD/DVD (Columbus bilgi/eğlence
sistemi için geçerlidir)

USB bellek;
USB 1.x; 2.x ve 3.x
HDD (özel yazılım veya üstü, USB
olmadan)
2.x destekli
CD-R/RW
(700 MB'ye kadar);
DVD±R/RW

ISO9660;
Joliet (Level 1,2,3)
;
UDF 1.x;
UDF 2.x

Şek. 186
Video-DVD: Ana menü

-

Desteklenen dosya formatları
Codec tipi
(Dosya formatları)

Dosya uzantısı

Maks. çözünürlük
(Megapiksel)

BMP
JP(E)G
GIF
PNG

bmp
jpg; jpeg
gif
png

4
4; 64
4
4

Not
Maks. desteklenen resim boyutu 20 MB'dir.
■ GPT standardı (GUID Partition Table) ile yapılandırılmış resim kaynakları bilgi/eğlence sistemi tarafından desteklenmez.
■

Ana menü
Columbus bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir.

› Ana menünün gösterilmesi için harici modüldeki ilgili yuvaya bir CD/DVD takın.

› veya: Medya ana menüsünde istenilen video kaynağını seçin, klasör/parça listesini görüntüleyin ve video dosyasını başlatın.

Ana menü » Şek. 186
A Video kaynağı seçme
B Oynatma zaman ekseni
C Seçilmiş olan video dosyası ile ilgili bilgiler (örneğin video adı, bölüm)
 Video-DVD menüsünün gösterilmesi
 Video-DVD menüsünün ayarları » Sayfa 133
Not
Güvenlik nedenlerinden dolayı görüntü gösterimi 5 km/saat üzerindeki hızlarda
kapatılır. Sadece ses çalınır. Ekranda ilgili mesaj gösterilir.

Oynatamyı kontrol etme
Fonksiyon

Eylem

Çalma/durdurma

Dokunma /
Dokunma  Çalmaya başlamasından
sonraki 3 saniye içinde

Önceki videoyu oynatma

Video-DVD
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a)

Fonksiyon

Eylem

Sembol

Fonksiyon

Güncel videoyu başından itibaren yeniden oynatma
Hızlı geri alma
Sonraki videoyu oynatma
Hızlı ileri alma
Videonun istenilen zamana ileri/geri
alınması

Dokunma  Çalmaya başlamasından
3 saniye sonra
Tutma a)
Dokunma 
Tutma a)
Oynatma zaman eksenine B dokunulması » Şek. 186 için bkz. Sayfa 151


Ana menü

Onay
Video DVD ana menüsüne geri dönme

Desteklenen Video kaynakları ve dosya biçimleri
Desteklenen video kaynakları
Arabirim

Tip

Özellik

SD kartı

SD okuyucu

Standart ebat

SD; SDHC; SDXC

USB
cihazları

USB 1.x; 2.x
ve 3.x veya
üstü, USB
2.x destekli

MSC

CD/DVD

CD/DVD
Sürücü

CD-R/RW
(700 MB'ye kadar);
DVD±R/RW;
standart DVD;
DVD-Video;

Tuşa ne kadar uzun tutulursa, ileri/geri sarma o kadar hızlıdır.

DVD menüsü
Şek. 187
DVD menüsü

› Video-DVD ana menüsünde DVD menüsünün gösterilmesi için  » Şek. 186
için bkz. Sayfa 151 fonksiyon alanına dokunun.

Codec tipi
(Dosya formatları)

Kullanım arayüzünde fonksiyon alanları
Sembol

Fonksiyon

/
/

Kullanım arayüzünü sola/sağa kaydırma
Kullanım arayüzünü tam ekran görüntüleme/gizleme
Kullanım arayüzünü kapatma
EPG/video metni içerisinde gezinme
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USB bellek;
HDD (özel yazılım
olmadan);
MSC modunu
destekleyen USB
cihazları
ISO9660;
Joliet (Level 1,2,3)
;
UDF 1.x;
UDF 2.x

FAT16
VFAT
FAT32
exFAT
NTFS

-

Desteklenen video dosya formatları

DVD menüsünün açıklanması » Şek. 187
A Kullanım arayüzü
B Görüntülenen menü örneği




Dosya sistemi

Kaynak

MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
QuickTime
Matroska
DivX; XviD
MJPEG

Dosya uzantısı
.mpeg
.mp4
.mov
.mkv
.avi

Maks. görüntü,
saniyede

Maks. çözünürlük

30

352 x 288

25

720 x 576

Media Command

› Tablette bir WLAN bağlantısı kurun » Sayfa 166, WLAN aracılığıyla bağlantı

Kullanım

› Tablette „ŠKODA Media Command“ uygulamasını başlatın.

kurma.

Konuya giriş

ÖNEMLİ
Bilgi/eğlence sistemine birden fazla cihaz bağlıysa bir WLAN aşırı yüklenme
tehlikesi söz konusu ve böylelikle de Media Command işlevsizliği.
■ Yüksek çözünürlük video oynatma (örn. HD) oynatma problemlerine veya
tabletlerin bilgi/eğlence sistemiyle bağlantıda problemlere yol açabilir.
■

Columbus, Amundsen bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir.
Şek. 188
ŠKODA Media Command uygulaması

Ana menü

Media Command fonksiyonu bilgi/eğlence sistemine WLAN aracılığıyla bağlı
olan maks. iki tablette bulunan ses dosyalarını çalınma veya videoları oynatma
işlemini bilgi/eğlence sisteminde kontrol edilmesini sağlar.
Media Command fonksiyonu Android veya iOS işletim sistemli tabletlerden
kullanımı sağlar.
Media Command fonksiyonu için tablette yüklü olan „ŠKODA Media
Command“ uygulamasının etkin veri aktarımı ve ayrıca uygulama aracılığıyla izin
verilmiş bilgi/eğlence sistemi kullanımı koşuldur » Sayfa 125.
„ŠKODA Media Command“ uygulaması
Uygulama App Store ve Google Play çevrimiçi mağazalarından temin edilebilir.
Şu adresin web tarayıcısına girilmesinden sonra, mobil ŠKODA uygulamalarına
yönelik bilgilerle birlikte internet sayfası açılır.
http://go.skoda.eu/service-app
„ŠKODA Media Command“ uygulamasının yüklenmesi

› QR kodu » Şek. 188 okutun.

Tabletin bilgi/eğlence sistemine bağlanması
› Bilgi/eğlence etkin noktasını açın (  sensör alanı ve ardından  → WLAN →
Mobil etkin nokta → Mobil etkin nokta fonksiyon alanına dokunun).
› Tabletteki WLAN'ı açın.

Şek. 189 Bir tablet / İki tablet

› Media Command ana menüsünün gösterilmesi için
ve ardından  fonksiyon alanına dokunun.



sensör alanına basın

Ana menü » Şek. 189
A Çalınan parçaya ilişkin bilgiler
B Sürmeli ayarlayıcı bulunan çalma zaman ekseni
C Oynatma kontrolü
D Oynatılan videodan resim
E Kullanılan tabletin adı / iki tabletli ana menüye geçiş (sembol gösterilirken
)
   Tablet sesinin arttırılması/azaltılması
F Birinci tabletin ana menüsünün gösterilmesi ve kullanımı (sembol )
G İkinci tabletin ana menüsünün gösterilmesi ve kullanımı (sembol )
 Oynatma kaynağının seçilmesi
 WLAN ayarları » Sayfa 131

Media Command
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Kaynağı seçme ve oynatmayı kontrol etme

› Oynatma kaynağının seçilmesi için ana menüde  fonksiyon alanına doku-

Tip

Biçim

Ses

MPEG-1; 2 ve 2,5
Layer 3 (mp3)
AAC
M4A
OGG
FLAC
WAV

nun ve kaynak tableti seçin.

› Çalmak için önce kategori ve ardından parça seçilmelidir.
İki tablet bağlıysa parça oynatma her iki tablette aynı anda başlar.
Oynatma bilgi/eğlence sistemi üzerinden veya her tabletten bağımsız olarak
kontrol edilebilir. Bu sayede tabletlerde aynı anda farklı parçaları oynatma imkanı sağlar.
Oynatma kontrolü
Fonksiyon

Eylem

Çalma/durdurma

Dokunma 
Dokunma 
parçanın çalınmaya başlamasından 3
saniye sonra
Dokunma 
parçanın çalınmaya başlamasından
sonraki 3 saniye içinde
Dokunma 

Güncel parçanın başından çalınması

Önceki parçayı çalma
Sonraki parçayı çalma

Zaman eksenine dokunularak B » Şek. 189 için bkz. Sayfa 153 parça içerisinde
ileri geri gidilebilir.
Not
Bazı tablet tipleri tablete takılı olan SD kartındaki ses dosyalarının çalınmasını
veya videoların oynatılmasını da sağlar. Bu parçaların oynatılması kısıtlı olabilir.

Desteklenen biçimler
Tip

Biçim

Video

MPEG-4 Part 2
MPEG-4 Part 10
(H264)
XVID
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İşletim sistemi
Android

İşletim sistemi
iOS













İşletim sistemi
Android

İşletim sistemi
iOS





 (4,1+)
 (4,1+)


 (4,1+)







F

Telefon

Telefon rehberinin kaynağı olarak eşleştirilmiş telefonların listesi
 - Telefon rehberi için bir telefon bağlı değil
 - Telefon rehberi için bir telefon bağlı
Ana telefonun ek telefonla değiştirilmesi
Telefon numarası girme
Telefon rehberi listesi
Metin mesajlı (SMS) menü
Arama listesi
Telefon menüsü ayarları » Sayfa 133
▶
▶

Giriş bilgileri
Konuya giriş
DİKKAT
Araçta cep telefonu kullanımına yönelik ülkeye özgü bağlayıcı düzenlemeler
her zaman dikkate alınmalıdır.

Ana menü
Columbus, Amundsen, Bolero bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir.
Şek. 190
Telefon: Ana menü

Telefon ana menüsü, bilgi/eğlence sistemine bir telefon bağlıysa veya etkinleştirilmiş telefon hizmetlerine sahip bir SIM kart harici modüle takılıysa gösterilir.

› Gösterim için  sensör alanına dokunun.
› veya: Bunun için  sensör alanına ve ardından  fonksiyon alanına doku-








Durum satırındaki semboller
G
GSM operatörünün telefon sinyal gücü, gerekirse veri bağlantı tipi
Bluetooth® üzerinden bağlı bir telefon (Columbus bilgi/eğlence sistemi

için geçerlidir)
 Telefon pilinin şarj durumu

Cevapsız çağrı
Devam eden görüşme

Gelen SMS

Telefonun kablosuz şarj işlevi için tanımı » Sayfa 89 (Columbus bilgi/eğ
lence sistemi için geçerlidir)
SIM kartının PIN kodu girilmedi


Ana menü
Swing bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir.
Şek. 191
Telefon: Ana menü

nun.

Ana menü » Şek. 190
A Bağlı olan telefonun adı (okunulduğunda eşleştirilmiş telefonların listesi
gösterilir)
B En sevilen kayıtlar için istasyon tuşları
C Sık kullanılan kişiler hafıza grubu seçimi
D GSM operatörünün adı (Roaming etkin olduğunda ismin önünde )
E Ana telefonun sembolü
▶  - Bluetooth® aracılığıyla bağlanmış bir telefon
▶  - telefon hizmetleri etkinleştirilmiş ve harici modülde takılı bir SIM kart

Telefon ana menüsü bilgi/eğlence sistemine bir telefon bağlandığında gösterilir.

› Göstermek için



tuşuna basın.



Telefon
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Başka, son olarak açılmış olan bir menü gösterilirken Telefon ana menüsünün
gösterilmesi için yeniden  tuşuna basın.
Ana menü » Şek. 191
A
Ana telefonun adı (dokunulduğunda eşleştirilmiş telefonların listesi gösterilir)
B
En sevilen kayıtlar için istasyon tuşları
C
Sık kullanılan kişiler hafıza grubu seçimi
D
GSM operatörünün adı (Roaming etkin olduğunda ismin önünde )
Telefon numarası girme

Telefon rehberi listesi » Sayfa 160

Arama kaydı (cevapsız çağrılar varsa fonksiyon alanının yanında cevapsız

çağrı sayısı görüntülenir)

Bağlı olan telefonunun sesli kullanım sisteminin açılması (örn. Apple Siri,
Google Voice)

Telefon menüsü ayarları » Sayfa 139

Eşleştirme koşulları







Kontak açık.
Bilgi/eğlence sisteminin ve telefonun Bluetooth® fonksiyonu açık olmalı.
Bilgi/eğlence sisteminin ve telefonun görünürlüğü açık olmalı.
Telefon, bilgi/eğlence sisteminin Bluetooth® sinyalinin kapsama alanında olmalı.
Telefon bilgi/eğlence sistemiyle uyumlu olmalı.
Bilgi/eğlence sistemi Apple CarPlay üzerinden bağlanan harici bir cihaz yok.

Telefonu bilgi/eğlence sistemini eşleştirin
› Telefonda mevcut harici Bluetooth® cihazlarını aratın.
› Bilgi/eğlence sisteminin adını seçin.
Bilgi/eğlence sisteminin adı Telefon ana menüsünde  → Bluetooth fonksiyon
alanına dokunularak Adı: menü noktasında belirlenebilir.

Eşleştirme ve bağlantı

› PIN kodunu onaylayın (gerekirse girin ve onaylayın).

Konuya giriş
cihazın Bluetooth®

Bilgi/eğlence sistemi tipine bağlı olarak maks. 20 adet harici cihaz eşleştirilebilir. Maksimum sayıya ulaşıldıktan sonra sonraki cihazın eşleştirilmesiyle en uzun
süreyle kullanılmayan cihazın yeri alınır.
Zaten eşleştirilmiş bir telefona bağlantı kontağın açılmasından sonra otomatik
olarak kurulur. Veya telefonun eşleştirilmiş telefonların listesinde bulmak yeterlidir.
Telefon ile bilgi/eğlence sistemi arasındaki bağlantının kapsama alanı araç içi ile
sınırlandırılmıştır.
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Eşleştirme ve bağlantı işlemi

Durum satırındaki semboller
 GSM operatörünün sinyal gücü
 Telefon pilinin şarj durumu

Cevapsız çağrı
Devam eden görüşme


Bir telefonu bilgi/eğlence sistemine bağlamak için, her iki
üzerinden birbiriyle eşleştirilmiş olması gerekir.

Uyumluluk ve güncelleme
QR kodunun » Şek. 160 için bkz. Sayfa 118 okutularak veya şu adresin internet
tarayıcısına girilerek telefonların uyumluluğu ve ayrıca Bluetooth® bilgi/eğlence
sistemine yönelik mevcut güncellemeler görüntülenebilir.

Daha önce bağlı olan harici cihazların sayısına ve harici modülde takılı SIM kartının kullanımına bağlı olarak telefon bilgi/eğlence sistemine bağlanır veya sadece eşleştirilir (Columbus bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir) » Sayfa 157.
Bilgi/eğlence sisteminin telefonla eşleştirilmesi

› Bilgi/eğlence sistemine bir telefon bağlı değilse,

 sensör alanına ve ardından Telefon bul fonksiyon alanına dokunun veya  sensör alanına ve ardından
 → Mobil telefon bul fonksiyon alanına dokunun.
› Bilgi/eğlence sistemine bir telefon bağlanmışsa, Telefon ana menüsünde  →
Mobil telefon bul fonksiyon alanına dokunun.
› Columbus bilgi/eğlence sisteminin harici modülünde telefon hizmetleri etkinleştirilmiş bir SIM kart takılıysa Telefon ana menüsünde  → Mobil telefon bul
fonksiyon alanına dokunun.
› Aranan harici Bluetooth® cihazlarının listesinde istenilen telefonu seçin.
› PIN kodunu onaylayın (gerekirse girin ve onaylayın).



DİKKAT
Bir telefonu bilgi/eğlence sistemiyle eşleştirmeyi ve bağlantıyı sürüş sırasında yapmayın - kaza tehlikesi söz konusudur!

Telefonu rSAP profiliyle bağlama
Harici modülde SIM kartı yuvasının olduğu Columbus bilgi/eğlence sistemi için
geçerlidir.
rSAP Bluetooth® profili üzerinden bağlı bir telefon (SIM verilerinin uzaktan aktarımı) telefon ve veri hizmetleri için kullanılabilir.
Telefonu bilgi/eğlence sistemine bağlama
› Kontağı ve ayrıca bilgi/eğlence sistemini açın.
› Telefon ana menüsünde  → „Business“ telefon arabirimi fonksiyonuna dokunun.
› Telefonda Bluetooth® görünürlüğünü açın ve rSAP Bluetooth® profili üzerinden bağlantıya izin verin.

› Telefonu bulun ve bilgi/eğlence sistemine cihaza bağlayın » Sayfa 156, Bilgi/eğlence sisteminin telefonla eşleştirilmesi.

rSAP Bluetooth® profili bağlanacak telefon tarafından destekleniyorsa bilgi/eğlence sistemi telefona öncelikle bu profille bağlantı kurmaya çalışır.
Fonksiyon bozukluğu
Şu durumlarda telefonun rSAP Bluetooth® profili üzerinden bilgi/eğlence sistemiyle mümkün değildir.
▶ Dış modülde SIM kart takılıdır.
▶ Bilgi/eğlence sistemine harici bir

cılığıyla bağlı.

cihaz Apple CarPlay veya Android Auto ara-

Not
Bağlı olan telefonun mobil sinyal alımı için araç antenleri kullanılır.

Olası bağlantı türleri
Bağlı Bluetooth® cihazlarının sayısına, bağlantı türüne ve harici modüldeki SIM kart kullanımına bağlı olarak aşağıdaki fonksiyonlar kullanılabilir.
Columbus navigasyon sistemi için geçerlidir
Bağlantı
varyantı

1.

2.

Birinci cihaz (ana telefon)
SIM kart
Telefon
(harici modülde)
rSAP
gelen/giden
aramalar, SMS,
Telefon kişileri,
Veri bağlantısı,
Bluetooth® oynatıcıa)
HFP (gelen/giden
aramalar), SMS,
Telefon kişileri,
Bluetooth® oynatıcıa)

İkinci cihaz (ek telefon)
SIM kart
Telefon
(harici modülde)

Üçüncü cihaz

Dördüncü cihaz

-

HFP (gelen aramalar),
Bluetooth® oynatıcıa)

-

Bluetooth® oynatıcıa)

-

-

HFP (gelen aramalar),
Bluetooth® oynatıcıa)

Veri bağlantısı

Bluetooth® oynatıcıa)

-

Telefon
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Bağlantı
varyantı

3.

4.

a)
b)

Birinci cihaz (ana telefon)
SIM kart
Telefon
(harici modülde)

İkinci cihaz (ek telefon)
SIM kart
Telefon
(harici modülde)

-

-

gelen aramalar,
SMS,
Veri bağlantısı

Bluetooth® oynatıcıa)

-

-

gelen/giden
aramalar, SMS,
Kayıtlı kişilerb),
Veri bağlantısı

HFP (gelen aramalar),
SMS,
Bluetooth® oynatıcıa)

-

Kayıtlı kişilerb),
Bluetooth® oynatıcıa)

Bluetooth® oynatıcıa)

Her bağlantı varyasyonunda bilgi/eğlence sistemiyle sadece bir harici cihazın Bluetooth® oynatıcısı olarak bağlama imkanı mevcuttur.
Üçüncü cihazdan bilgi/eğlence sistemine kayıtlı kişiler aktarılırsa harici modüle takılı SIM karttaki kayıtlı kişilerin kullanılması mümkün değildir.

Birinci cihaz (ana telefon)

İkinci cihaz (ek telefon)

HFP (gelen/giden aramalar), SMS,
Telefon kişileri,
Bluetooth® oynatıcıa)

HFP (gelen aramalar),
Bluetooth® oynatıcıa)

Bilgi/eğlence sistemine sadece bir harici cihaz Bluetooth® oynatıcısı olarak bağlanabilir.

Swing bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir

a)

Dördüncü cihaz

HFP (gelen/giden
aramalar), SMS,
Telefon kişileri,
Bluetooth® oynatıcıa)

Amundsen, Bolero bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir

a)

Üçüncü cihaz

Birinci cihaz (ana telefon)

İkinci cihaz (ek telefon)

HFP (gelen/giden aramalar),
Telefon kişileri,
Bluetooth® oynatıcıa)

Bluetooth® oynatıcıa)

Columbus, Amundsen, Bolero bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir
Sembol



Sembol
rengi
gri
yeşil
gri
beyaz

› Telefon ana menüsünde  → Bluetooth → Eşleşen cihazlar fonksiyon alanına dokunun.

Eşleşen harici cihazların listesinde her bir harici cihazda şu simgeler belirebilir.
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Harici cihaz telefon olarak bağlanabilir
Harici cihaz telefon olarak bağlandı
Harici cihaz Bluetooth® çalar olarak bağlanabilir
Harici cihaz Bluetooth® çalar olarak bağlandı

Harici modülde SIM kartın takılı olduğu Columbus bilgi/eğlence sistemi için
geçerlidir
Sembol

Sembol
rengi

Bilgi/eğlence sistemine sadece bir harici cihaz Bluetooth® oynatıcısı olarak bağlanabilir.

Eşleştirilen harici cihazları yönetme

Fonksiyon

gri

mavi

Fonksiyon
Harici cihaz telefon rehberinin ve bu harici cihazın metin mesajları fonksiyonunun kullanılması için bağlanabilir
Harici cihaz bağlı ve telefon rehberinin ve bu harici cihazın metin mesajları fonksiyonunun kullanılması
mümkün



Swing bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir
Sembol

Sembol
rengi
beyaz
yeşil
beyaz
yeşil




Harici modülde SIM kartının kullanılması
Fonksiyon

Harici cihaz telefon olarak bağlanabilir
Harici cihaz telefon olarak bağlandı
Harici cihaz Bluetooth® çalar olarak bağlanabilir
Harici cihaz Bluetooth® çalar olarak bağlandı

Harici modülde SIM kartı yuvasının olduğu Columbus bilgi/eğlence sistemi için
geçerlidir.

Bağlantının kurulması
▶ Eşleşen harici cihaz listesinden istediğiniz harici cihazı seçin.
▶ Mevcut Bluetooth® profilleri listesinden istediğiniz profili seçin.
Bilgi/eğlence sistemine harici Bluetooth® cihazları bağlanmışsa bilgi/eğlence
sisteminden bağlantı işlemi sırasında olası bağlantı türü için mesajlar ve seçenekler (örn. bağlı olan harici Bluetooth® cihazının yerini alma) gösterilir.
Bağlantının kesilmesi
harici cihaz listesinden istediğiniz harici cihazı seçin.
▶ Mevcut Bluetooth® profilleri listesinden istediğiniz profili seçin.

▶ Eşleşen

Eşleşen harici cihazı silme
için şu fonksiyon alanlarından birine dokunun.

▶ Silmek

 Tümünü sil veya Tüm alanlar - Harici tüm cihazları silme
- İstenen harici cihazı silme

▶ Silme

işlemini Sil fonksiyon alanına dokunarak onaylayın.

Şek. 192 SIM kartın harici modüle takılması
„mini“ boyutunda SIM kart kullanılmalıdır (standart ebat 25x15 mm).
SIM kart, telefon ve veri hizmetleri için kullanılabilir.
SIM kart yuvası, yolcu tarafındaki eşya koyma gözünde harici bir modül içerisinde yer almaktadır » Şek. 192.
Harici modülde SIM kart kullanımının açılması/kapatılması
› Telefon ana menüsünde  → „Business“ telefon arabirimi fonksiyonuna dokunun.
SIM kart takma
› SIM kartı ilgili yuvaya » Şek. 192 kesik köşesi solda ve kontakları aşağıya
doğru bakacak şekilde yerine oturana kadar „takın“.
SIM kartının ilk kez kullanılması
SIM kart harici modülde ilk kez kullanıldığında kullanım tipini seçin.
Telefon görüşmesi için de - Verilerin ve telefon hizmetlerinin aktivasyonu.
Sadece veri bağlantıları - Veri hizmetlerinin aktivasyonu.
Gerekirse ağ parametreleri için internet bağlantısını ayarlayın » Sayfa 165.
Telefon hizmetleri için SIM kartının kullanılmasıyla bağlı olan telefonlara bağlantı sonlandırılır.
PIN kodunu girme ve kaydetme
› SIM kart bir PIN koduyla korunmuşsa PIN kodu girilmelidir.
› Girilen PIN kodunu  fonksiyon alanına dokunarak onaylayın.



Telefon
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› veya: Fonksiyon alanına  dokunun, PIN kodu kaydedilir ve onaylanır.
PIN kodunu değiştirme
› PIN kodu Telefon ana menüsünde  → PIN ayarları → PIN değiştir menüsünde
değşitirilebilir.
SIM kartı kullanımını değiştirme
› Telefon ana menüsünde  → SIM kartı sadece veri bağlantısı için kullanın fonksiyon
alanına dokunun.
SIM kartın çıkarılması
› Takılı SIM kartına basın ve bunu çıkarın.
ÖNEMLİ
Uygun olmayan büyüklükteki bir SIM kart takılmaya çalışılırsa harici modül
hasar görebilir.
■ Adaptör yardımıyla bir SIM kart kullanılmamalıdır, SIM kart sürüş sırasında
araçtaki sarsıntılar nedeniyle adaptörden düşebilir - harici modül hasar görebilir.
■

Örneğin 32 rakamları girildiğinde sayısal klavyenin yanında DA, FA, EB ve benzeri harf sıralarına sahip olan kişiler gösterilir.
Telesekreter (Swing bilgi/eğlence sistemi için geçerli değildir)
▶ Telesekreter numarasının seçimi için  fonksiyon alanına dokunun.
Telesekreter numarası içe aktarılmaz veya serbest bırakılmamışsa şu şekilde girilebilir veya değiştirilebilir.
▶ Telefon ana

menüsünde  → Kullanıcı profili → Sesli mesaj kutusu no: fonksiyon alanına dokunun.
▶ Telesekreter numarasını girin.

Kayıtlı kişi listesi

Telefon fonksiyonları
Telefon numarasını girme ve çevirme
Telefon numarası girme ve seçme
› Telefon ana menüsünde  fonksiyon alanına dokunun.
Sayısal klavye fonksiyon alanları
Son aranan numarayı girme / Girilen telefon numarasını arama

   Acil çağrı (sadece bazı ülkelerde geçerlidir)
Acil durumda yol yardımının aranması

   Bilgi çağrı numarasını arama (ŠKODA markasının ürünleri ve hizmetleri ile
ilgili bilgiler)

Sesli mesaj kutusu numarasının aranması (Swing bilgi/eğlence sistemi
için işlev desteklenmez)

Son girilen numarayı silme
   Fonksiyon alanlarının gösterimi   İmleci giriş satırında hareket ettirmek
için
Sayısal klavyeyi kullanarak bir kişiyi arama
Sayısal klavye aynı zamanda bir kişiyi aramak için kullanılabilir.
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Şek. 193 Kayıtlı kişi listesi / Kişi ayrıntıları

› Telefon ana menüsünde  fonksiyon alanına dokunun, kayıtlı kişi listesi gösterilir » Şek. 193.

Bilgi/eğlence sistemine ana telefon bağlıysa bu telefondaki kayıtlı kişiler kullanılır.
Columbus bilgi/eğlence sisteminin harici modülünde telefon hizmetleri etkinleştirilmiş bir SIM kart bulunuyorsa SIM kartın kayıtlı kişileri kullanılabilir. Gerekirse kayıtlı kişilerin içe aktarılması için bir başka harici cihaz F » Şek. 190 için
bkz. Sayfa 155 fonksiyon alanına dokunularak seçilebilir.
Fonksiyon alanları
A Kişi arama
B Kayıtlı kişi listesinde bir telefon numarasının seçilmesi (bir kayıtlı kişi birden
fazla telefon numarası içeriyorsa kişi seçildikten sonra bu kişiye atanmış
olan telefon numaralarını içeren bir menü gösterilir)
 Kişi ayrıntılarını görüntüleme



C Kişi ayrıntısında telefon numarasının seçilmesi
 Kişinin telefon numarasını çevirmeden önce düzenleme

Columbus, Amundsen, Bolero bilgi/eğlence sistemi:
 Oluşturulan bilgi/eğlence sistemi sesiyle kişinin adını okutma
 Metin mesajı (SMS) gönderme menüsünü açma

Sık kullanılan kişilerin yönetimi (sık kullanılanlar)
Şek. 194
Sık kullanılan kişiler

Columbus, Amundsen bilgi/eğlence sistemi:
 Kişi adresine rota rehberini başlatma
Listeyi içe aktarma
Ana telefon veya SIM kart (Columbus bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir) bilgi/eğlence sistemine ilk kez bağlandıktan sonra rehberdeki kişiler bilgi/eğlence
sistemi hafızasına aktarılır. İçe aktarma işlemi birkaç dakika sürebilir.
Bilgi/eğlence sisteminin telefon rehberinde içe aktarılan kayıtlı kişiler için 4000
(Columbus bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir) veya 2000 (Amundsen, Bolero,
Swing bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir) boş kayıt yeri mevcuttur. Her kişi
maksimum 5 telefon numarası içerebilir.
İçe aktarılan kişilerin sayısı  → Kullanıcı profili → Kişileri içe aktarma: veya Kişileri yükle menü noktasında tespit edilebilir.
İçe aktarım sırasında bir hata meydana gelirse, ekranda ilgili bir mesaj belirir.
Listeyi güncelleme
Telefon bilgi/eğlence sistemine yeniden bağlandığında liste otomatik olarak
güncellenir.
Güncelleme aşağıda açıklandığı üzere elle de yapılabilir.
▶ Telefon

ana menüsünde  → Kullanıcı profili → Kişileri içe aktarma: veya Kişileri yükle
fonksiyon alanına dokunun.

Sık kullanılan atama
› Telefon ana menüsünde istediğiniz A » Şek. 194 boş fonksiyon alanına dokunun.
› İstediğiniz kişiyi (gerekirse numaralarından birini) seçin.
Sık kullanılana bağlantı oluşturma
Sık kullanılan kişilere yönelik fonksiyon alanları kişinin telefon numarasının hızlı
aranmasını sağlar.
Sık kullanılanlar iki kayıt grubunda mevcuttur.

› Hafıza grubunun değiştirilmesi için B » Şek. 194 fonksiyon alanına dokunun.
› Seçmek için dolu fonksiyon alanına A » Şek. 194 dokunun.
Düzenlenmiş sık kullanılanı değiştirme
› Telefon ana menüsünde istediğiniz A » Şek. 194 fonksiyon alanını basılı tutun.
› İstediğiniz kişiyi (gerekirse numaralarından birini) seçin.
Sık kullanılanı silme
› Telefon ana menüsünde  Kullanıcı profili → Sık kullanılanları yönet fonksiyon alanına dokunun.
› İstediğiniz sık kullanılan kişi fonksiyon alanına dokunun ve silme işlemini onaylayın.
Tüm sık kullanılan kişiler  Tümünü sil / Tüm alanlar fonksiyon alanına basılarak ve
silme işlemi onaylanarak silinebilir.
Acil arama fonksiyon alanı 
Araç Care Connect hizmetinin tuşlarıyla » Sayfa 16 donatılmamışsa son fonksiyon alanının konumunda birinci sık kullanılanlar grubunda Acil aramaya yönelik
 fonksiyon alanı görüntülenir. Bazı ülkelerde işlev mevcut olmayabilir.
Telefon
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Fonksiyon alanı sık kullanılan kişinin bir başka numarasına atanabilir.
Acil çağrı numarasını tekrar oluşturmak için telefon eşleştirilmiş harici cihazlar
listesinden silinmeli » Sayfa 158 ve tekrar eşleştirilmeli ve bağlanmalıdır.

Arama listesi

Telefon görüşmesi
Görüşme içeriğine bağlı olarak aşağıdaki fonksiyonlar çalıştırılabilir.






Aramayı sonlandırma / Gelen aramayı reddetme / Aramayı sonlandırma
Gelen aramayı kabul etme / Bekletilen aramaya geri dönme
Arama sesini kapatma/açma
Aramayı bekletme
Mikrofonu açma/kapatma

Columbus, Amundsen, Bolero bilgi/eğlence sistemi:
 Konferans oluşturma

Arayan kişi ayrıntılarını görüntüleme (arayan kişi rehbere kayıtlı ise)

Şek. 195 Arama listesi / Kişi ayrıntıları

› Telefon ana menüsünde  fonksiyon alanına dokunun, bir arama listesi görüntülenir » Şek. 195.

Arama listesi bir telefon görüşmesi sırasında da görüntülenebilir.
Fonksiyon alanları
A Arama türüne bağlı olarak göstergenin ayarı
▶ Tüm alanlar - Tüm aramaların listesi
▶ Cevapsızlar - Cevapsızlar çağrılar listesi
▶ Arananlar - Aranan numaralar listesi
▶ Gelen aramalar / Gelen aramalar - Gelen aramalar listesi
B Kişi numarasının / telefon numarasının seçimi
Arama türünün simgeleri
▶  - Gelen arama
▶  - Giden arama
▶  - Cevapsız çağrı
 Numarayı çevirmeden önce telefon numarasının düzenlenmesi (Swing bilgi/eğlence sistemi için geçerli değildir)
 Kişi ayrıntılarını görüntüleme » Şek. 195
▶ C - Kişi numarasının seçimi
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Hoparlörü kapatma/açma (görüşmeyi telefona/bilgi/eğlence sistemine
alma)
▶ Hoparlörü kapatmak için Telefon ana menüsünde devam eden bir görüşme sırasında  → Tutmad.konuş fonksiyon alanına dokunun.
▶ Hoparlörü açmak için devam eden bir görüşme sırasında  fonksiyon alanına
dokunun.

Konferans
Columbus, Amundsen, Bolero bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir.
Konferans en az üç ve en fazla altı kişi ile ortak bir telefon görüşmesinin yapılmasını sağlar.
Konferansı başlatma / Ek katılımcıları davet etme

› Bir görüşme/konferans sırasında bir sonraki aramayı gerçekleştirme.
› veya:  fonksiyon alanına dokunarak yeni gelen aramayı kabul edin.
› Konferansı başlatmak için veya konferansa geri dönmek için  fonksiyon
alanına dokunun.

Devam eden konferans
Devam eden bir konferans görüşmesi sırasında, görüşme süresi ekranda görüntülenir. Duruma bağlı olarak aşağıdaki fonksiyonlar seçilebilir.
Konferansı bekletme - Konferanstan geçici olarak ayrılma (Konferans arka planda devam eder)

Bekletilen konferansa geri dönme
 Mikrofonu açma/kapatma







Konferansı sonlandırma
Konferans ayrıntılarını görüntüleme

Konferans ayrıntıları
▶ Devam eden konferans sırasında  fonksiyon alanına dokunun.
Diğer konferans katılımcılarının listesi görüntüler. Telefon tipine bağlı olarak
aşağıdaki fonksiyonlar seçilebilir.




Katılımcı ayrıntılarını görüntüleme
Konferans dışındaki bir katılımcı ile görüşme
Bir konferans katılımcısı ile yapılan görüşmeyi sonlandırma

Kısa mesajlar (SMS)

 Taslak mesajlar - Taslak listesini açma (düzenlenmekte olan mesajlar)
 Silinen mesajlar - Silinen mesajların listesini açma
 Kişi bilgilerini gönder - Kişi bilgilerini gönderme (kartvizit) (Columbus bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir)
 Metin mesajları kaynağının seçimi (Columbus bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir)
Metin mesajları için kaynağın seçimi için gösterim (harici modülde SIM kartı
bölmeli Columbus bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir)
Harici modülde sadece veri hizmetleri için kullanılan bir SIM kart bulunuyorsa
ve aynı zamanda bilgi/eğlence sistemine MAP Bluetooth® profilini destekleyen
bir telefon bağlıysa  fonksiyon alanına Telefon ana menüsünde dokunularak
hangi kaynaktan metin mesajlı bir menünün gösterileceği seçilebilir.
▶ Telefon

Ana menü
Columbus, Amundsen, Bolero bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir.
Şek. 196
Metin mesajları ana menüsü

› Telefon ana menüsünde  fonksiyon alanına dokunun, metin mesajları ana

ana menüsünde  → Kısa mesaj ayarları → Standart hesap fonksiyon alanına basın.
▶ İstediğiniz menü öğesini seçin.

Yeni metin mesajı
Mesaj oluşturma ve gönderme
› Metin mesajları ana menüsünde  dokunun » Şek. 196 için bkz. Sayfa 163.
› Bir metin mesajı yazın ve onaylayın, metin mesajının bir görünümü gösterilir.
› Kendinize ait istenilen hedefteki    fonksiyon alanına dokunun.
› Gösterilen kişi listesinden mesajın alıcısını seçin veya  fonksiyon alanına dokunun ve telefon numarasını girin.
› Başka alıcı eklemek için    fonksiyon alanına dokunun.
› Metin mesajını göndermek için  fonksiyon alanına dokunun.

menüsü görüntülenir » Şek. 196.

Metin mesajı görünümü
Mesaj görünümü açıldıktan sonra, aşağıdaki fonksiyonlar çalıştırılabilir.

kart mı yoksa telefonun mu (Columbus bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir)
kullanılacağını seçin.

 Oluşturulan bilgi/eğlence sistemi sesiyle metni okutma
 Metni taslak olarak saklama
 Hazırlanan metni seçilen şablonla değiştirme imkanı sunan şablon listesini
açma
   Kişi listesini açma

› Gerekirse metin mesajlarının kaynağı olarak harici modülde takılı olan SIM

Bağlı olan telefonun tipine bağlı olarak aşağıdaki fonksiyonlar gerçekleştirilebilir.
A






Hızlı cevaplama için bir liste şablonunun açılması
Yeni kısa mesaj - Mesaj oluşturma ve gönderme
Gelen mesajlar - Gelen mesajların listesini açma
Gönderilen mesajlar - Gönderilen mesajların listesini açma
Giden mesajlar - Gönderilmeyen mesajların listesini açma

Görünüm içerisinde metin alanına tıklanarak mesaj düzenlenebilir.
Kişi listesi
Kişi listesi açıldıktan sonra aşağıdaki fonksiyonlar çalıştırılabilir.



Telefon
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 Alıcı listesine kişi ekleme
 Telefon numarası girme
 Mesaj görünümüne geri dönme
Bul fonksiyon alanına dokunularak mevcut kişilerin bir listesi gösterilir.
Kişi numarasını seçtikten veya telefon numarasını girdikten sonra ekranda alıcı
listesi görüntülenir.

Veri bağlantısı
İnternet bağlantısı
Columbus bilgi/eğlence sistemini bağlama

Alıcı listesini
Fonksiyon alanlarından birine dokunarak şu fonksiyonlar yürütülebilir.
   Mesaja başka alıcıları ekleme/çıkarma imkanıyla kişi listesinin gösterilmesi (alıcı listesine geri dönmek için  fonksiyon alanına dokunun
 Kişiyi alıcı listesinden kaldırma
 Mesajı gönderme
 Mesaj görünümüne geri dönme

gelen metin mesajı
Yeni bir mesaj aldığınızda  fonksiyon alanının yanında yeni gelen mesajların sayısı ve aynı zamanda durum satırında  fonksiyon alanı görüntülenir.

› Gelen mesajların bir listesini açmak için Telefon ana menüsünde  → 
fonksiyon alanına dokunun.

› Bir mesaj seçin.

Mesaj içeriği ve aşağıdaki menü görüntülenir.
 Oluşturulan bilgi/eğlence sistemi sesiyle metni okutma
 Diğer seçenekleri içeren bir menünün gösterilmesi
▶ Şablon ile yanıtla - Şablon kullanarak yanıtlama
▶ Güncel kısa mesajı sil - Görüntülenen metin mesajının çıkarılması (SIM kart
harici modüle takılmış veya telefon rSAP Bluetooth® profil üzerinden
bağlanmışsa Columbus bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir)
▶ Numaraları göster - Kişi numarası da dahil olmak üzere mesajdaki telefon
numaralarını algılama (algılanan numaralar doğrudan aranabilir ya da aramadan önce düzenlenebilir veya ilgili numaraya bir mesaj gönderilebilir)
 Mesajı göndermeden önce uyarlama seçeneği ile birlikte bir mesajın iletilmesi
 Bir mesajla gönderene yanıt gönderme
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Şek. 197 WLAN (Wi-Fi) / Bluetooth® / SIM kart
Olası bağlantı türleri » Şek. 197
A WLAN aracılığıyla, bilgi/eğlence sisteminin harici cihazın etkin noktasına
bağlanarak » Sayfa 166, Bilgi/ eğlence sistemini harici cihazın etkin noktasına bağlama.
B Bir cep telefonuna (telefon internete bağlı ) rSAP Bluetooth® profiliyle
bağlanarak» Sayfa 166, rSAP Bluetooth® profili aracılığıyla telefona bağlantı
kurma.
C Veri tarifeli bir SIM kart aracılığıyla » Sayfa 165, Harici modüldeki bir SIM
kart aracılığıyla bağlantı kurma.

Amundsen bilgi/eğlence sistemini bağlama

Veri sağlayıcınızın gösterilen listede mevcut değilse sağlayıcınızdan gösterilen
sağlayıcılardan birinin kullanılıp kullanılmayacağını sorun.
Telefon hizmeti sağlayıcı ağının parametreleri
noktasında ayarlanabilir.



→  → Ağ → Ağ ayarları menü

ÖNEMLİ
Uygun olmayan büyüklükteki bir SIM kart takılmaya veya yanlış takılmaya çalışılırsa CarStick cihazı hasar görebilir.

Harici modüldeki bir SIM kart aracılığıyla bağlantı kurma
Harici modülde SIM kartı yuvasının olduğu Columbus bilgi/eğlence sistemi için
geçerlidir.
Şek. 198 WLAN (Wi-Fi) / CarStick
Olası bağlantı türleri » Şek. 198
A WLAN aracılığıyla, bilgi/eğlence sisteminin harici cihazın etkin noktasına
bağlanarak » Sayfa 166, Bilgi/ eğlence sistemini harici cihazın etkin noktasına bağlama.
B CarStick USB cihazı aracılığıyla » Sayfa 165.

CarStick cihazı aracılığıyla bağlantı kurma
Amundsen bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir.
CarStick USB cihazı orijinal aksesuardan temin edilebilir.

› CarStick cihazına veri hizmetleri etkinleştirilmiş bir SIM kart takın.
SIM kartının gerekli ölçüsü ve ayrıca doğru takma yöntemi için ŠKODA
CarStick orijinal aksesuarına eklenmiş talimattan bakılabilir.

› Kontağı ve ayrıca bilgi/eğlence sistemini açın.
› CarStick ön USB girişe itilmelidir» Şek. 99 için bkz. Sayfa 90.
› CarStick üzerinde kırmızı kontrol lambasından farklı bir kontrol lambası sürekli yanana kadar yakl. bir dakika bekleyin (kırmızı yanarsa CarStick yerinden çekilmeli ve tekrar yerleştirilmeli).
› SIM kart bir PIN koduyla korunmuşsa PIN kodu girilmelidir.
› Girilen PIN kodunu  fonksiyon alanına dokunarak onaylayın.
› veya: Fonksiyon alanına  dokunun, PIN kodu kaydedilir ve onaylanır.
› Gerekirse veri hizmeti sağlayıcısının ağını ayarlayın.

„mini“ boyutunda (standart ebat 25x15 mm) veri hizmetleri etkinleştirilmiş bir
SIM kart kullanılmalıdır.

› Kontağı ve ayrıca bilgi/eğlence sistemini açın.
› Telefon ana menüsünde  → „Business“ telefon arabirimi fonksiyonuna dokunun.
› Ön yolcu tarafındaki eşya gözündeki harici modüle bir SIM kartı ilgili yuvaya
takın » Şek. 192 için bkz. Sayfa 159.

SIM kartı kesik köşesi solda ve kontakları aşağıya doğru bakacak şekilde yerine oturana kadar „takın“.

› SIM kartının kullanım türünü seçin:
Telefon görüşmesi için de - Verilerin ve telefon hizmetlerinin aktivasyonu.
Sadece veri bağlantıları - Veri hizmetlerinin aktivasyonu.

› SIM kart bir PIN koduyla korunmuşsa PIN kodu girilmelidir.
› Girilen PIN kodunu  fonksiyon alanına dokunarak onaylayın.
› veya: Fonksiyon alanına  dokunun, PIN kodu kaydedilir ve onaylanır.
› Gerekirse veri hizmeti sağlayıcısının gerekli ağını ayarlayın ve internet bağlantısını onaylayın.

Veri sağlayıcınızın gösterilen listede mevcut değilse sağlayıcınızdan gösterilen
sağlayıcılardan birinin kullanılıp kullanılmayacağını sorun.
Telefon hizmeti sağlayıcı ağının parametreleri
noktasında ayarlanabilir.
SIM kart aracılığıyla veri bağlantısının ayarı
noktasında mümkündür.





→  → Ağ → Ağ ayarları menü

→  → Ağ → Veri bağlantısı: menü


Veri bağlantısı
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ÖNEMLİ
Uygun olmayan büyüklükteki bir SIM kart takılmaya veya yanlış takılmaya çalışılırsa harici modül hasar görebilir.

rSAP Bluetooth® profili aracılığıyla telefona bağlantı kurma
Harici modülde SIM kartı yuvasının olduğu Columbus bilgi/eğlence sistemi için
geçerlidir.
İnternet bağlantısının oluşturulması için ön koşul etkin veri hizmetli bir SIM kartına sahip bir telefonun kullanılmasıdır.

› Kontağı ve ayrıca bilgi/eğlence sistemini açın.
› Bilgi/eğlence sisteminde „Business“ fonksiyonunu açın,

sensör alanına ve
ardından  →  → „Business“ telefon arabirimi fonksiyon alanına dokunun.
› Bluetooth® açın,  sensör alanına ve ardından  → Bluetooth → Bluetooth
fonksiyon alaınına dokunun.
› Bilgi/eğlence sisteminin görünürlüğünü açın,  sensör alanına ve ardından
 → Bluetooth → Görünürlük: → Görünür fonksiyon alanına dokunun.
› Telefonda Bluetooth® ve ardından görünürlüğünü açın.
› Telefonu bilgi/eğlence sistemiyle eşleştirin ve bağlayın » Sayfa 156.


WLAN aracılığıyla bağlantı kurma

Bilgi/eğlence sistemi etkin noktayı ayarlama
Bilgi/eğlence sistemi etkin noktası fabrika çıkışında ayarlıdır.
Ayar  →  → WLAN → Mobil etkin nokta → Hotspot (WLAN) ayarları menü noktasında değiştirilebilir.
Güvenlik seviyesi: - Erişim emniyetinin tipi (sürekli WPA2 ayarlı)
Ağ anahtarı - Erişim şifresi
SSID: ... - Etkin nokta adı
■ Ağ adı (SSID) gönderilmesin - Etkin nokta görünürlüğünü açma/kapatma
■

■
■

▶ Ayarlanan

parametreleri kaydetmek için Kaydet fonksiyon alanına dokunun.

Harici cihazı bilgi/eğlence sistemi etkin noktasına bağlama

› Kontağı açın.
› Harici cihazda WLAN açın ve bilgi/eğlence sistemi etkin noktasını arayın.
› Bilgi/eğlence sistemi etkin noktasını seçin ve gerekli parolayı girin.
› Bağlantı kurulumunu onaylayın.
Not
Bilgi/eğlence sistemi etkin noktasının adı (SSID) ve erişim şifresi  →  →
WLAN → Mobil etkin nokta → Hotspot (WLAN) ayarları menü noktasından alınmalıdır.

Bilgi/ eğlence sistemini harici cihazın etkin noktasına bağlama

Konuya giriş
Columbus, Amundsen bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir.

Şek. 199
Bilgi/ eğlence sistemini WLAN
ana menüsü

WLAN internet bağlantısı, Medya menüsündeki ses dosyalarının çalınması veya
bilgi/eğlence sisteminin harici cihazdaki bir uygulama (örn. „ŠKODA Media
Command“) aracılığıyla kullanılması için kullanılabilir.
Maksimum 8 harici cihazı, bilgi/eğlence sistemi etkin noktasına bağlayabilir ve
aynı zamanda bilgi/eğlence sistemi başka bir etkin noktaya bağlayabilirsiniz.

Bilgi/eğlence sistemi etkin noktasını açma/kapatma

› Kontağı açın.
› Etkin noktayı

→  → WLAN → Mobil etkin nokta → Mobil etkin nokta menü noktasında açın/kapatın.


Bilgi/ eğlence sistemi sadece WPA2 erişim emniyetli bir etkin noktasına
bağlanabilir.

› Kontağı açın.
› Bilgi/ eğlence sistemi WLAN açık değilse bunu
WLAN menü noktasında açın.
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→  → WLAN → WLAN →


A » Şek. 199 alanında mevcut veya daha önce bağlanılan etkin noktaların bir
listesi gösterilir.

Etkin nokta listesi B fonksiyon alanına dokunularak güncellenebilir.

› Etkin noktayı seçin ve şifreyi girin.
Etkin nokta görünmüyorsa bağlantı manuel de oluşturulabilir.

› Manuel ayarlar fonksiyon alanına dokunun.
› Gerekli etkin nokta parametrelerini ayarlayın.
› Bağlan fonksiyon alanına dokunun.
Mevcut etkin noktaların listesinde semboller ve fonksiyon alanları A » Şek.
199
 Bağlı etkin nokta
 Bağlı etkin noktanın sinyal gücü
 Etkin noktanın silinmesi

› Harici cihazda etkin noktayı, görünürlüğünü ve ayrıca WPS bağlantı seçeneğini açın.

› Bilgi/eğlence sisteminde WLAN

 →  → WLAN → WLAN → WLAN menü noktasında açın.
› WPS hızlı bağlantı (WPS butonu) fonksiyon alanına dokunun.

Harici cihazı bilgi/eğlence sistemi etkin noktasına bağlama

› Kontağı açın.
› Bilgi/eğlence sistemi etkin noktasını

 →  → WLAN → Mobil etkin nokta → Mobil etkin nokta menü noktasında açın.
› WPS hızlı bağlantı (WPS butonu) fonksiyon alanına dokunun.
› Harici cihazda WPS ile bağlantı seçeneğini açın.

Etkin nokta bağlantısına yönelik öneriler
▶ Sadece bağlanacak etkin noktayı açık bırakın, diğer etkin noktaları kapatın.
▶ Bazı etkin noktalarda bağlantının kurulması daha uzun sürer, lütfen bağlantının
kurulmasını bekleyin.
▶ Bağlantı kurulmasının iptal olması durumunda, mevcut etkin noktaları yeniden
arayın ve bağlantı kurulumunu tekrarlayın.
▶ Kullanılmayan etkin noktaları silin. Bu sayede bağlantının kurulması için gerekli
süre kısaltılır.
Not
Columbus bilgi/eğlence sisteminin harici cihazın etkin noktasına bağlantı, bilgi/eğlence sisteminin harici modülünde etkin veri hizmetli bir SIM kart bulunmadığı veya bilgi/eğlence sistemine sSAP Bluetooth® profiliyle bir telefon bağlı
olmadığı sürece mümkün değildir.
■ Amundsen bilgi/eğlence sisteminin CarStick cihazıyla etkin bir bağlantı mevcut olduğu sürece harici cihazın etkin noktasıyla bağlantı mümkün değildir.
■

WPS ile bağlantı
Amundsen bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir.
WPS ile bağlantı için erişim şifresinin girilmesine gerek yoktur.
Bilgi/eğlence sistemini harici cihazın etkin noktasıyla bağlama
› Kontağı açın.
Veri bağlantısı

167

ÖNEMLİ
Bağlantının kurulabilmesi için bilgi/eğlence sistemindeki tarih ve saatin doğru
ayarlanmış olması gerekir. Tarih ve saat ayarı GPS sinyaliyle gerçekleşiyorsa ve
GPS sinyal alımı kötü olduğunda bağlantı kurulumu sırasında problemler meydana gelebilir.

SmartLink+
Giriş bilgileri
Konuya giriş
Şek. 200
ŠKODA web sitelerinde SmartLink ile ilgili bilgiler

Not
ŠKODA orijinal aksesuar programındaki bağlantı kablolarını kullanmanızı tavsiye ederiz.
■ Bağlı olan bazı harici cihazlarda SmartLink fonksiyonunun sorunsuz çalışması
için bağlı olan harici cihazın kilidi „açık“ olmalıdır.

■

Ana menü

SmartLink, USB aracılığı ile bağlanmış bir cihazın sertifikalı uygulamalarını bilgi/eğlence sistemi ekranında görüntülenmesini ve kullanılmasını sağlar.
SmartLink şu iletişim sistemlerini destekler.
▶ „Android Auto“
▶ „Apple CarPlay“
▶ „MirrorLink®“

Bağlı olan harici cihazdaki uygulamalar yardımıyla navigasyon kullanılabilir, telefon görüşmesi yapılabilir, müzik dinlenebilir.
Güvenlik nedeniyle bazı uygulamalar sürüş sırasında sadece kullanılamaz veya
kısıtlı kullanılabilir.
QR kodunun » Şek. 200 veya aşağıdaki adresin internet tarayıcısına girilmesinden sonra, SmartLink sisteme yönelik bilgileri içeren bir internet sayfası açılır.
http://go.skoda.eu/connectivity-smartlink
Bağlı olan harici cihazın türüne bağlı olarak bazı uygulamalar sesle bilgi/eğlence
sistemi üzerinden veya çok fonksiyonlu direksiyondaki tuşlar üzerinden kontrol
edilebilir.
Bağlı olan harici cihazın sesli kullanımı  veya  veya çok fonksiyonlu direksiyondaki  tuşu basılı tutularak etkinleştirilebilir.
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Şek. 201 Desteklenen iletişim sistemleri / Bağlı olan harici cihazın mevcut iletişim sistemleri örneği

› SmartLink ana menüsünün gösterilmesi için

 sensör alanına dokunun veya
tuşuna basın.
› veya: Bunun için  sensör alanına ve ardından  fonksiyon alanına dokunun.


Harici bir cihaz bağlı değilse desteklenen iletişim sistemlerini SmartLink gösteren bir menü gösterilir A » Şek. 201.
Ana menü » Şek. 201
A Desteklenen iletişim sistemleri
B Bağlı olan harici cihazın mevcut iletişim sistemleri
 SmartLink ile ilgili bilgilerin göstergesi
 Etkin bağlantının ayrılması
 SmartLink » Sayfa 135 menüsünün ayarları veya » Sayfa 140

Android Auto
Bağlantı kurma/ayırma
Bağlantı kurmaya yönelik koşullar
 Bağlanacak harici cihaz „Android Auto“ iletişim sistemini desteklemelidir.
 Bağlanacak harici cihazda „Android Auto“ uygulaması yüklü olmalıdır.
 Bazı uygulamalar için bağlı olan harici cihazdaki veri bağlantısının açık olması gerekir.

O anda bilgi/eğlence sistemi üzerinden rota rehberi gerçekleştiriliyorsa bu
uygulama, „Android Auto“ uygulamasında rota rehberinin başlatılmasıyla sonlandırılır. Ve tersi olarak „Android Auto“ uygulamasında bir rota rehberi gerçekleşiyorsa, bu rota rehberi bilgi/eğlence sisteminin rota rehberi başlatıldığında kapatılabilir.

Ana menü
Şek. 202
Android Auto: Ana menü

„Android Auto“ bağlantısını destekleyen harici cihazların, desteklenen bölgelerin ve uygulamaların listesini Google, Inc. şirketinin internet internet sayfalarında bulabilirsiniz.
Bağlantının kurulması

› Kontağı açın.
› Bilgi/eğlence sistemini açın.
› Harici cihazı açın.
› Harici cihazı bir kabloyla USB girişe bağlayın » Sayfa 90.
› „Android Auto“ B » Şek. 201 için bkz. Sayfa 168 aracılığıyla bağlantı seçin.
Etkin bağlantının ayrılması

› „Android Auto“ ana menüsünde  fonksiyon alanına dokunun.
› SmartLink ana menüsüne geri dönmek için „ŠKODA“ fonksiyon yüzeyine dokunun.

› Fonksiyon alanına  fonksiyon alanına dokunun.
› veya: Kabloyu USB girişinden ayırın. Yeniden bağlandığında harici cihaz otomatik olarak bağlanır.

Bilgi/eğlence sisteminin fonksiyon kısıtlaması
Bağlantı süresi boyunca harici cihaz ses kaynağı olarak Medya menüsünde kullanılamaz.

Ana menü » Şek. 202
 Navigasyon uygulamaları
 Telefon uygulamaları
 Etkin uygulamalara, telefon görüşmelerine, kabul edilen metin mesajlarına,
çalışma dizininde görevlere, hava durumuna vs. genel bakış.
 Müzik uygulamaları
 Mevcut diğer uygulamaların ve ayrıca SmartLink ana menüsüne geri dönme seçeneğinin gösterimi
 Sesli kullanım sistemini açma (Google Voice)
A bölgesinde fonksiyon alanının yanında sembolü görünürse, bu fonksiyon
alanına yeniden dokunulduğunda diğer uygulamaların bir listesi görüntülenir.

Harici cihazın „Android Auto“ bağlantısı ile bağlı olan tüm Bluetooth® cihazları
ayrılır ve harici cihaz otomatik olarak ana telefon olarak bağlanır.

Apple CarPlay

Bağlantı süresi boyunca bilgi/eğlence sistemine Bluetooth cihazı bağlanamaz.
Harici modüle takılı olan SIM kartı sadece veri hizmetleri için kullanılabilir.

Bağlantı kurma/ayırma
Bağlantı kurmaya yönelik koşullar
 Bağlanacak harici cihaz „Apple CarPlay“ iletişim sistemini desteklemelidir.
 Bağlanacak harici cihazın veri bağlantısı etkin olmalıdır.
 Bağlanacak harici cihazın sesli kullanım sistemi (Siri) etkin olmalıdır.

SmartLink+
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„Apple CarPlay“ bağlantısını destekleyen harici cihazların, desteklenen bölgelerin ve uygulamaların listesini Apple Inc şirketinin internet sayfalarında bulabilirsiniz.

Ana menü
Şek. 203
Apple CarPlay: Ana menü

Bağlantının kurulması
› Kontağı açın.
› Bilgi/eğlence sistemini açın.
› Harici cihazı açın.
› Harici cihazı bir kabloyla USB girişe bağlayın » Sayfa 90.
› „Apple CarPlay“ B » Şek. 201 için bkz. Sayfa 168 aracılığıyla bağlantıyı seçin.
Etkin bağlantının ayrılması

› „Apple CarPlay“ ana menüsünde „ŠKODA“ uygulamasının fonksiyon alanına
dokunun, SmartLink ana menüsü gösterilir.

› Fonksiyon alanına  fonksiyon alanına dokunun.
› veya: Kabloyu USB girişinden ayırın. Yeniden bağlandığında harici cihaz otomatik olarak bağlanır.

Bilgi/eğlence sisteminin fonksiyon kısıtlaması
Bağlantı süresi boyunca harici cihaz ses kaynağı olarak Medya menüsünde kullanılamaz.
Harici cihazla „Apple CarPlay“ aracılığıyla yapılan bağlantı ile bağlı olan tüm
Bluetooth® cihazları ayrılır.
Bağlantı süresi boyunca bilgi/eğlence sistemine Bluetooth cihazı bağlanamaz.
Harici modüle takılı olan SIM kartı telefon ve veri hizmetleri için kullanılabilir.
Bilgi/eğlence sistemi aracılığıyla bir rota rehberi gerçekleşiyorsa bu uygulama,
„Apple CarPlay“ uygulamasında rota rehberinin başlatılmasıyla sonlandırılmaz.
Ve tersi olarak „Apple CarPlay“ uygulamasında bir rota rehberi gerçekleşiyorsa, bu rota rehberi bilgi/eğlence sisteminin rota rehberi başlatıldığında kapatılır.
Not
Bağlı olan harici cihazın bazı telefon fonksiyonları gösterge tablosunun ekranından » Sayfa 54 kullanılabilir.

Ana menü » Şek. 203
A Mevcut uygulamaların listesi
B Uygulama içeren diğer sayfalar
 Fonksiyon alanına ne kadar uzun basılırsa:
▶ Dokunma - „Apple CarPlay“ ana menüsüne geri gitme
▶ Tutma - Sesli kullanım sisteminin açılması (Siri)

MirrorLink®
Bağlantı kurma/ayırma
Bağlantı kurmaya yönelik koşullar
 Bağlanacak harici cihaz „MirrorLink®“ iletişim sistemini desteklemelidir.
 Bağlanacak harici cihazda en az bir „MirrorLink®“ uygulaması yüklü olmalıdır.
 Bazı uygulamalar için bağlı olan harici cihazdaki veri bağlantısının açık olması gerekir.
Bağlantının kurulması
› Kontağı açın.
› Bilgi/eğlence sistemini açın.
› Harici cihazı açın.
› Harici cihazı bir kabloyla USB girişe bağlayın » Sayfa 90.
› „MirrorLink®“ B » Şek. 201 için bkz. Sayfa 168 aracılığıyla bağlantıyı seçin.
Etkin bağlantının ayrılması
› „MirrorLink®“ ana menüsünde  fonksiyon alanına dokunun, SmartLink ana
menüsü gösterilir.
› Fonksiyon alanına  fonksiyon alanına dokunun.
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› veya: Kabloyu USB girişinden ayırın. Yeniden bağlandığında harici cihaz otomatik olarak bağlanır.

Bilgi/eğlence sisteminin fonksiyon kısıtlaması
Columbus, Amundsen, Bolero bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir: Bağlanacak
cihaz Telefon menüsünde kullanmak istenirse harici cihaz bağlantının kurulmasından önce bilgi/eğlence sistemiyle eşleştirilmeli ve bağlanmalı » Sayfa 156.
Swing bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir: Harici cihazın bağlantısı ile bağlı olan
tüm Bluetooth® cihazları ayrılır ve harici cihaz otomatik olarak ana telefon olarak bağlanır. Bağlanacak cihaza bağlı olarak bağlantı onayı gerekli olabilir.
Bağlantı süresi boyunca harici cihaz ses kaynağı olarak Medya menüsünde kullanılamaz.

Ana menü
Şek. 204
MirrorLink®: Ana menü

Ana menü » Şek. 204
 SmartLink ana menüsüne geri gitme » Sayfa 168
 Çalışan uygulamaların listesi
 Bağlı olan harici cihazda çalışan son uygulamanın gösterimi
 SmartLink » Sayfa 135 menüsünün ayarları veya » Sayfa 140
A Uygulamaların listesi
B Uygulama içeren diğer sayfalar
 Uygulamalar sürüş sırasında kullanılamaz

Devam eden uygulama sırasında fonksiyon alanlarının gösterilmesi
 „MirrorLink®“ ana menüsüne geri gitme
   Alt/üst fonksiyon alanlarının gösterilmesi (Amundsen, Bolero bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir)
       Fonksiyon alanlarının istenilen ekran köşesine kaydırma (Swing
bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir)
Fonksiyon alanlarını kapatmak/göstermek için  ayarlayıcıya basın (Amundsen,
Bolero bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir).

Fonksiyon problemleri
Eğer „MirrorLink®“ bağlantısı ile ilgili sorunlar yaşıyorsanız cihaz ekranında aşağıdaki mesajlardan biri görüntülenebilir.
Arıza: Aktarım - harici cihazı ayırın ve ardından tekrar bağlayın
MirrorLink® ses sistemi hizmet dışı. - harici cihazı ayırın ve yeniden bağlayın
Bu cihazla MirrorLink® sadece kısıtlı olarak kullanılabilir. - Bağlı olan cihaz sürüş sırasında kullanılamaz veya cihaz kısıtlı kullanılabilir (Swing bilgi/eğlence sistemi için
geçerlidir)
■ Mobil cihaz kilitli. MirrorLink® kullanımını sağlamak için mobil cihazın kildini açın - bağlı olan
harici cihaz „kilidini açın“
■ App başlatılamıyor veya çalışır durumda değil. - harici cihazı ayırın ve yeniden bağlayın

■
■
■

Uygulama„ŠKODA OneApp“
Giriş bilgileri
Şek. 205
ŠKODA OneApp uygulamasına
yönelik bilgiler ŠKODA internet
sayfalarında

Bilgi/eğlence sistemine bağlı bir cep telefonu „ŠKODA OneApp“ uygulamasında

sürüş verilerini işlemeyi ve değerlendirmeyi sağlar.
SmartLink+
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Şu adresin web tarayıcısına girilmesinden sonra, mobil ŠKODA uygulamalarına
yönelik bilgilerle birlikte internet sayfası açılır.

Cep telefonun bilgi/eğlence sistemine WLAN aracılığıyla bağlantı kurulumu
SmartLink bağlantısıyla sonlanır.

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

WLAN ile bağlantı (Columbus, Amundsen bilgi/eğlence sistemi için
geçerlidir)
› Kontağı açın.
› WLAN bağlantısını oluşturun » Sayfa 166.
› Cep telefonunda „ŠKODA OneApp“ uygulamasını başlatın.

„ŠKODA OneApp“ uygulaması App Store ve Google Play çevrimiçi mağazalarından temin edilebilir.
„ŠKODA OneApp“ uygulamasının yüklenmesi

› QR kodu » Şek. 205 okutun.

„ŠKODA OneApp“ uygulamasının tam işlevselliği için harici cihazların veri aktarımı açık olmalıdır.
Columbus, Amundsen, Bolero bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir
▶ Harici cihazların veri aktarımına yönelik cihazların açılması için  sensör
alanına ve ardından  → Mobil cihazlar veri aktarımı → ŠKODA app'leri için veri aktar.
etkinleştir alanına dokunun.
Swing bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir
▶ Harici cihazların veri aktarımının açılması için  tuşuna basın, ardından →
mobil cihazlar veri aktarımı fonksiyon alanına dokunun.
Not
Uygulamanın bazı fonksiyonları tüm ülkelerde mevcut değildir veya sürüş sırasında fonksiyon kısıtlaması söz konusudur » Sayfa 118, Mobil cihazlar ve uygulamalar.

Bilgi/eğlence sistemine bağlantının oluşturulması
Cep telefonu bilgi/eğlence sistemine SmartLink veya WLAN işleviyle bağlanabilir.
SmartLink aracılığıyla bağlantı

› Kontağı açın.
› SmartLink (örn. „MirrorLink®“) üzerinden bağlantıyı kurun » Sayfa 168.
› Mevcut uygulamalar listesinde „ŠKODA OneApp“uygulamasını seçin.
Bağlı olan mobil telefonun türüne bağlı olarak bazı uygulamalar bilgi/eğlence
sistemi üzerinden sesle veya çok fonksiyonlu direksiyondaki tuşlar üzerinden
kontrol edilebilir.
Bağlantının kurulmasından sonra uygulamanın içeriği bilgi/eğlence sistemi ekranında gösterilebilir.
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Bağlantının kesilmesi
Bağlantı şu şekillerde kesilebilir.

› Kontağı 5 s'den fazla kapalı tutun (marş düğmesi olan araçlarda motoru durdurun ve sürücü kapısını açın).

› „ŠKODA OneApp“ uygulamasında bağlantının sonlandırılması.
› Cep telefonunu USB girişinden ayırın veya WLAN bağlantısını sonlandırın.

Yön bulma

Navigasyon verileri

Giriş bilgileri

Columbus navigasyon veri kaynağı
Navigasyon verileri dahili bilgi/eğlence sistemi hafızasına kayıtlıdır.

Navigasyon - İşlev akışı

Amundsen navigasyon veri kaynağı
Navigasyon verileri orijinal bir SD karta kayıtlıdır.

Columbus, Amundsen bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir.
Rota rehberi şu şekilde başlatılır.

Navigasyon fonksiyonunu kullanabilmek için navigasyon verilerinin bulunduğu
orijinal SD kart harici modüldeki ilgili yuvaya takılmalıdır » Sayfa 120.

› Yeni bir hede arama/girme veya kayıtlı hedeflerden birini seçme.
› Hedef ayrıntılarında rota hesaplamasının başlangıcını onaylayın, gerekirse rota

Orijinal SD kart hasar görmüş veya kaybolmuşsa ŠKODA orijinal aksesuarlarından yeni bir orijinal SD kart satın alınabilir.

› Bilgi/eğlence sistemi tarafından talep edilirse tercih edilen rota türünü seçin.

Navigasyon, orijinal olmayan bir SD kart ile çalışmaz.

seçeneklerini ayarlayın.

Rota hesaplaması gerçekleşir ve rota rehberi başlatılır.
Rota rehberi grafiksel sürüş önerileri ve navigasyon anonslarıyla gerçekleşir.
Rota rehberi sırasında rotaya başka hedefler eklenebilir veya rota uyarlanabilir.
Bir trafik istasyonu mevcutsa trafik engelleriyle ilgili bilgiler bilgi/eğlence sistemi tarafından değerlendirilebilir ve gerekirse bir kaçınma rotası önerilebilir.
Rotadan sapılırsa rota yeniden hesaplanır.

GPS uydu sinyali
Bilgi/eğlence sistemi, hedefe gidiş için GPS uydu sinyalini (Global Positioning
System) kullanmaktadır.
GPS uydu sinyalinin menzili dışında (örn. bitki örtüsünün yoğun olduğu yerlerde,
tünellerde, yeraltı garajlarında), bilgi/eğlence sistemi hedefe gidişi sadece sınırlı
olarak, araç sensörleri yardımıyla gerçekleştirir.
Bilgi/eğlence sistemi, Konum » Şek. 208 için bkz. Sayfa 175 ek penceresinde
güncel coğrafi araç pozisyonu ve uydu sinyali ile ilgili aşağıdaki bilgileri görüntüleme imkanı sunmaktadır.





Enlem
Boylam
Deniz seviyesi
Alınan/mevcut uyduların sayısı

Bir GPS uydu sinyali mevcut değilse değer gösterilmez.

Navigasyon verileri sürümünü belirleme

› Navigasyon ana menüsünde  → Sürüm bilgileri fonksiyon alanına dokunun.
Navigasyon verilerini güncelleme
Navigasyon verilerini düzenli aralıklarla güncellemenizi öneririz.
Bilgi/eğlence sistemi, yol durumu veya trafik durumu navigasyon verileriyle
uyumlu olmadığında doğru olmayan sürüş önerileri verebilir. Bu rota yönlendirmesinin başka bir rotanın kullanılmasına veya tek yönlü bir sokakta sürüş yönü
önerisinin verilmesine yol açabilir. Bu nedenle sürüş sırasında sürüş önerilerine
göre her zaman öncelikli olan ilgili trafik işaretlerini dikkate alın.
Navigasyon verilerinin güncellenmesine ilişkin bilgileri bir ŠKODA bayisinden
öğrenebilir veya ŠKODA web sayfalarına bakabilirsiniz.
http://go.skoda.eu/updateportal
„Infotainment Online“ çevrimiçi hizmetleri aktifken » Sayfa 14 Columbus bilgi/eğlence sistemi için navigasyon verileri çevrimiçi güncellenebilir » Sayfa 173,
Navigasyon verilerini ve özel hede kategorilerini çevrimiçi içe aktar/dışa aktar.

Navigasyon verilerini ve özel hede kategorilerini çevrimiçi içe
aktar/dışa aktar
Manuel güncelleme
„Infotainment Online“ » Sayfa 14 çevrimiçi hizmetler etkinken navigasyon verileri indirilebilir/güncellenebilir (Columbus bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir)
veya „ŠKODA Connect Portal“ internet sayfalarındaki kullanıcı profilinde oluşturulmuş özel hedef kategorileri indirilebilir.

Yön bulma
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▶ Navigasyon

ana menüsünde  → Sürüm bilgileri → Güncelle (çevrimiçi) → Al fonksiyon alanına dokunun.
▶ veya: Bunun için  sensör alanına ve ardından  →  fonksiyon alanına dokunun.

Ana menü

Navigasyon verilerinin ve özel hedef kategorilerinin içe aktarılması/güncellenmesi için bir menü gösterilir.
▶ Fonksiyon alanına

 dokunun ve aşağıdaki menü noktalarından birini seçin.

Tümü - Mevcut tüm navigasyon verilerinin içe aktarılması
Sık kullanılanlar - Tercih edilen ülkelerin/bölgelerin içe aktarılması (Columbus bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir)
■ Özel hedefler - „ŠKODA Connect Portal“ internet sayfalarındaki kullanıcı profilinde oluşturulan özel hedef kategorilerinin içe aktarılması » Sayfa 181
■ Haritalar - İlgili ülke/bölgeler için mevcut navigasyon verilerinin içe aktarılması
(Columbus bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir)

■
■

▶ İstenilen liste girişlerini
▶ Al

seçin.
fonksiyon alanına dokunun ve indirme işlemini onaylayın.

Otomatik güncelleme
Columbus bilgi/eğlence sistemine sahip araçlar için geçerlidir: „Infotainment
Online“ » Sayfa 14 çevrimiçi hizmetleri etkinse ve güncel araç pozisyonu veya
rota hedefi için navigasyon verilerinin güncellemesi mevcutsa bilgi/eğlence sisteminde bununla ilgili otomatik bir bilgi verilir ve ayrıca bir güncelleme seçeneği sunulur.
Güncelleme işlemi sırasında bilgi/eğlence sistemi kısıtlamasız kullanılabilir.
Navigasyon verilerinin güncellemesini tamamlamak için kontak ve ayrıca bilgi/eğlence sistemi min. 30 dak. kapatılmalıdır.
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Şek. 206 Navigasyon: Ana menü

› Gösterim için  sensör alanına dokunun.
› veya: Bunun için  sensör alanına ve ardından  fonksiyon alanına dokunun.

Fonksiyon alanlarının tanımı A » Şek. 206
 Duruma bağlı olarak:
Rota rehberi gerçekleşmiyor - Yeni bir hedef arama/giriş
Rota rehberi gerçekleşiyor - Şu menü gösterilir
▶ Rota planı - Rota planını görüntüleme » Sayfa 188
▶ Haritada rotayı değiştirin - Haritadaki rota değişikliğine yönelik bir menünün
gösterilmesi (Columbus bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir) » Sayfa 189
▶ İleride trafik yoğunluğu - Trafik koşullarını manuel ayarlama » Sayfa 194
▶ Hedef girin - Yeni bir hedef / ara hedef arama/girme » Sayfa 176
▶ Rota rehberini durdur - Hedefe gidişi sonlandırma » Sayfa 188
 Şu menü gösterilir:
▶ Günc. Güncel konumu kaydet - Bayraklı hedef olarak güncel araç konumunu
kaydetme » Sayfa 179
▶ Rotalar - Kaydedilmiş rotaların listesini görüntüleme » Sayfa 190
▶ Hedefler - Kaydedilmiş hedeflerin listesini görüntüleme » Sayfa 179
▶ Son hedefler - Rota rehberi gerçekleştirilen son hedeflerin listesini görüntüleme » Sayfa 179
▶ Ev adresi - Ev adresinize rota rehberi » Sayfa 180
 Kategorilerde özel hedefleri arama ,  ve 
 Harita gösterimi ayarları » Sayfa 182
   Çalma kontrolü Medya/Radyo (Amundsen bilgi/eğlence sistemine ve dijital gösterge tablosuna sahip araçlar için geçerli değildir)



 Navigasyon anonsları / Navigasyon anonsu tekrarının ses seviyesi ayarına
yönelik gösterge » Sayfa 187
 Navigasyon ayarları » Sayfa 135
B Harita gösteriminin dijital gösterge tablosu ve bilgi/eğlence sistemi ekranı
arasında geçiş (Amundsen bilgi/eğlence sistemine ve dijital gösterge tablosuna sahip araçlar için geçerlidir)




Ara hedefe olan tahmini sürüş süresi
Hedefe / ara hedefe tahmini varış saati

Ek pencere
Şek. 208
Ek pencere

Harita
Şek. 207
Harita açıklaması

Amundsen bilgi/eğlence sistemine ve dijital gösterge tablosuna sahip araçlar
için geçerlidir: dijital gösterge tablosunda harita gösterimi gerçekleşirse, ek
pencere her zaman görüntülenir ve kapatılamaz.
Haritada aşağıdaki bilgiler ve fonksiyon alanları görüntülenebilir. » Şek. 207
A
Araç konumu
B
Rota
C
Harita kullanımına yönelik fonksiyon alanları » Sayfa 182
D
Özel hedefe yönelik fonksiyon alanı
E
Özel hedef listesine yönelik fonksiyon alanı
F
Bir trafik engelinin gösterilmesi için fonksiyon alanı » Sayfa 193
G
İzin verilen azami hız ile ilgili bilgiler
Hedef konumu


Ara hedef pozisyonu

Ev adresi hedef konumu

Sık kul. konumu

› Açmak/kapatmak için Navigasyon ana menüsünde  → Ek pencere fonksiyon
›

alanına dokunun.
A ek penceresinin içerik seçimi için » Şek. 208  fonksiyon alanına dokunun ve duruma bağlı olarak aşağıdaki menülerden birini seçin.

Ses - Radyo/Medya çalmayı kullanma
Pusula - Yönlerle bağlantılı olarak güncel araç pozisyonu gösterimi
Sık Rotalar - Sık sürülen üç rotanın gösterilmesi (rota rehberi gerçekleşmediğinde) » Sayfa 188
■ Manevra - Grafiksel sürüş önerilerinin gösterilmesi (rota rehberi gerçekleştiğinde) » Sayfa 187
■ Konum - Güncel araç pozisyonunun coğrafi koordinatlarını gösterme
■ Harita - Ön izleme haritasının gösterimi (dijital gösterge tablosu olmayan Columbus bilgi/eğlence sistemine sahip araçlar için geçerlidir) » Sayfa 184

■

■
■

Durum satırındaki bilgiler

Güncel araç konumu ile ilgili sokak adı / sokak numarası

Hedefe sürüş mesafesi

Ara hedefe sürüş mesafesi

Hedefe tahmini sürüş süresi

Yön bulma
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Hedef arama ve girme
Hedef arama/hedef girişi türünü seçme
Şek. 209
Hedef arama/hedef girişi türünü
seçme

Şek. 211 Aranan hedeflerin listesi: navigasyon verilerinde / çevrimiçi

› Rota rehberi gerçekleşmiyor - Navigasyon ana menüsünde  →  fonksiyon
alanına dokunun.

› Rota rehberi gerçekleşiyor - Navigasyon ana menüsünde  → Hedef girin → 
fonksiyon alanına dokunun.

Fonksiyon alanları » Şek. 209
A İsme göre bir hedef veya özel hedef (POI) arama » Sayfa 176
B Adres üzerinden hedef girişi » Sayfa 177
C Çevrimiçi özel hedefler » Sayfa 176
D Rota boyunca bir özel hedef arama (sadece rota rehberi etkin iken çalışır)
» Sayfa 176
E Harita noktası üzerinden hedef girişi veya GPS koordinatları yardımıyla
» Sayfa 177

Hedef / özel hedef bulma
Şek. 210
Hedef arama menüsü

Fonksiyon, anahtar kelimelerin girilmesiyle hedeflerin veya özel hedeflerin (POI)
tam metin aramasını sağlar.
Menüyü görüntüleme

› Rota rehberi gerçekleşmiyor - Navigasyon ana menüsünde  →  fonksiyon
alanına dokunun.

› Rota rehberi gerçekleşiyor - Navigasyon ana menüsünde  → Hedef girin fonksiyon alanına dokunun.

› Ardından hedef aramaya yönelik

A , C veya D menü noktalarından birine
dokunun » Şek. 209 için bkz. Sayfa 176.

Fonksiyon alanları » Şek. 210 ve » Şek. 211
A Giriş satırı
B Arama moduna bağlı olarak aşağıdaki semboller gösterilir.
 - Harita ve ayrıca navigasyon veri tabanında aranmış hedeflerin gösterimi
 - Harita ve ayrıca çevrimiçi aranmış hedeflerin gösterimi
C  Hedef arama/hedef girişi seçimi » Sayfa 176
D Son hedeflerin listesi (karakter girilmemiş ise) / aranan hedeflerin listesi
E Klavye
F Çevrimiçi hizmetlerin durumu
Hedef arama
hedef adını ya da özel harita kategorisini (POI) gerekirse şehri, sokak
adını ya da kapı numarasını/posta kodunu girebilirsiniz.

▶ Özel

D alanında » Şek. 210 bulunan hedeflerin bir listesi gösterilir.
▶ İstenen

hedefi seçin, hedef ayrıntıları görüntülenir.
» Şek. 210 dokunun.

▶ veya: Fonksiyon alanına B
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Şu sembolleri içeren bir harita ve bulunan hedeflerin bir liste gösterilir.



Hedefi harita noktası ve GPS koordinatları yardımıyla girme

Navigasyon verilerinde bulunan hedefler » Şek. 211 - .
Çevrimiçi bulunan hedefler » Şek. 211 - .

▶ İstenen

hedefi seçin, hedef ayrıntıları görüntülenir.

Hedefi adres üzerinden girme

Şek. 213 Hedef girin: Harita noktası üzerinden / GPS koordinatları yardımıyla
Menüyü görüntüleme

› Rota rehberi gerçekleşmiyor - Navigasyon ana menüsünde  fonksiyon alaŞek. 212 Adres kullanarak hedef girme: Ana menü / Aranan yerlerin listesi
Menüyü görüntüleme

› Rota rehberi gerçekleşmiyor - Navigasyon ana menüsünde  fonksiyon ala-

nına dokunun.
› Rota rehberi gerçekleşiyor - Navigasyon ana menüsünde  → Hedef girin fonksiyon alanına dokunun.
› Ardından  → B » Sayfa 176 fonksiyon alanına dokunun.
Hedef girin
› Hedef adresi girin ve ardından onaylayın » Şek. 212 - .
› Fonksiyon alanına  dokunun, hedef ayrıntıları gösterilir.
Giriş sırasında giriş satırında duruma bağlı ilgili adlar (örn. şehir, sokak adları)
önerilir. Önerilen hedefin yeri Harita fonksiyon alanına dokunularak gösterilebilir.

nına dokunun.

› Rota rehberi gerçekleşiyor - Navigasyon ana menüsünde  → Hedef girin fonksiyon alanına dokunun.
E » Şek. 209 için bkz. Sayfa 176 fonksiyon alanına dokunun.

› Ardından  →

Hedefin harita noktasından girilmesi
› Ekrana dokunarak istenilen hedefi çarpı işaretine kaydırın » Şek. 213 - .
› Fonksiyon alanına  dokunun, hedef ayrıntıları gösterilir.
Hedefi GPS koordinatları ile girme

› GPS koordinatlarının değerlerine sırasıyla dokunun ve ayarlayın » Şek. 213 .

› Fonksiyon alanına  dokunun, hedef ayrıntıları gösterilir.
Bilgi/eğlence sisteminin navigasyon verilerinde girilen noktaya yönelik bilgiler
mevcutsa bunlar GPS koordinatların yerine gösterilir (örn. adres A » Şek. 213).

Bulunan yerlerin sayısına bağlı olarak otomatik olarak bulunan yerlerin listesini
içeren bir harita gösterilebilir » Şek. 212 - .
Bulunan yerlerin listesini içeren harita manuel olarak  fonksiyon tuşuna basılarak da görüntülenebilir.
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Hedefi harita noktası üzerinden girme
Şek. 214
Harita noktasına dokunduktan
sonra menü

Şek. 216 Aranan park yerlerin listesi: navigasyon verilerinde / çevrimiçi
Haritaya dokunulduğunda  sembolü ve aşağıdaki menü öğelerini içeren bir
menü (bağlama bağlı olarak) görünür » Şek. 214.
A
B






C

Hedef ayrıntılarını görüntüleme » Sayfa 186
Özel hedef ayrıntılarının göstergesi / özel hedef listesinin göstergesi ( )
Seçilen noktaya hedef rehberinin başlatılması
Seçilen noktanın sonraki hedef olarak devam eden hedef yönlendirmesine eklenmesi
Sık kullanılana rota rehberini başlatma
Ev adresine rota rehberini başlatma
Seçilen noktanın çevresinde hedef arama » Sayfa 176
Demo modu (açık ise) için başlangıç noktasını tanımlama » Sayfa 187

Akaryakıt istasyonu, restaurant veya park yeri bulma

Bilgi/eğlence sistemi navigasyon verilerinde akaryakıt istasyonların, restaurantların veya park yerlerin hızlı aranmasını ve ayrıca akaryakıt istasyonların ve park
yerlerin çevrimiçi aramasını sağlar.

› Navigasyon ana menüsünde  fonksiyon alanına dokunun.
› İstenilen kategorinin fonksiyon alanına dokunun.
› veya: Bunun için  sensör alanına ve ardından  →  veya  fonksiyon alanına dokunun.

Hedefi navigasyon verilerinde bulma
Aşağıdaki bağlama bağlı olarak aranan seçilen kategoriye ait özel hedeflerin bir
listesi gösterilir.
▶ Rota

rehberi gerçekleşmez - güncel araç pozisyonun 200 km çevresinde bulunan en yakın hedefler gösterilir.
▶ Rota rehberi gerçekleşir - rota üzerindeki hedefler veya rotanın yakınındaki
hedefler gösterilir.

Hedefi çevrimiçi bulma
„Infotainment Online“ » Sayfa 14 çevrimiçi hizmetleri aktifken seçilen kategoriye ait özel hedeflerin bir listesi, rota rehberinin olup olmamasına bağlı olmaksızın güncel araç pozisyonu çevresinde gösterilir.
Hedef arama yapıldıktan sonra A » Şek. 215 veya » Şek. 216 pozisyonundaki
fonksiyon alanlarından birine dokunularak navigasyon verilerinde veya çevrimiçi
aranan hedeflerin listesinde geçiş yapılabilir.
Şek. 215 Aranan akaryakıt istasyonların listesi: navigasyon verilerinde /
çevrimiçi
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 Navigasyon verilerinde aranan hedeflere ait listenin gösterilmesi.
 Çevrimiçi aranan hedeflere ait listenin gösterilmesi.



Not
Fonksiyon  → Depo seçenekleri → Tercih edilen benzin istasyonunu seç fonksiyonu
açıksa akaryakıt istasyonu araması yapılırken tercih edilen akaryakıt istasyonları
ilk üç pozisyonda görüntülenir.

Kayıtlı hedeflerin listesi
› Navigasyon ana menüsünde  → Hedefler fonksiyon alanına dokunun.
› A fonksiyon alanına » Şek. 217 dokunun ve kayıtlı hedeflerin B » Şek. 217 şu
kategorilerinden birini seçin.
Kayıtlı tüm hedefler
▶  - Bayraklı hedef (kaydetme sırasında araç pozisyonu)
▶  - Kayıtlı hedef (manuel kaydedilmiş hedef / vCard biçiminde içe aktarılan hedef)
▶  - Sık kullanılan (ek favori özellikli hedef)
 Sık kul. (sık kullanılan yer haritada  sembolü ile gösterilir).
 Bağlı olan telefonun veya takılı SIM kartın telefondaki kişi adresleri.
 „ŠKODA Connect Portal“ internet sayfalarındaki kullanıcı profilinde veya
„ŠKODA Connect“ uygulamasında oluşturulan hedefler » Sayfa 182


Kayıtlı hedefler
Son hedefler
Son bulunan hedeflerin listesi
› Navigasyon ana menüsünde  → Son hedefler fonksiyon alanına dokunun.
Son hedefin ayrıntıları (Columbus bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir)
› Navigasyon ana menüsünde  sensör alanına dokunun.
Rota rehberi gerçekleşmezse rota rehberinin gerçekleştiği son hedefin ayrıntıları gösterilir. Bir rota rehberi gerçekleşirse nihai seyahat hedefinin ayrıntıları
gösterilir.
Hedef / özel hedef aramaya yönelik menüde son hedefler
Hedef aramaya yönelik menüde D » Sayfa 176 bölümünde son hedeflerin kısa
bir listesi gösterilir.
Son hedef listesindeki fonksiyon alanları
- İsme göre hedef arama (fonksiyon alanı 5'den fazla kayıt varsa gösteriBul
lir)
- Seçilen hedef ayrıntılarının gösterilmesi » Sayfa 186


Hedef hafızası

Kayıtlı hedeflerin listesinde fonksiyon alanları
Bul
- İsme göre hedef arama (fonksiyon alanı listenin sonraki sayfasında birden fazla kayıt varsa gösterilir)
- Hedef ayrıntılarını görüntüleme » Sayfa 186

Hedefi kaydet
ana menüsünde  → Son hedefler fonksiyon alanına dokunun.
▶ Fonksiyon alanına  fonksiyon alanına dokunun, hedef ayrıntıları görüntülenir.
▶ Kaydet fonksiyon alanına dokunun.
▶ Gerekirse hedefi yeniden adlandırın ve kaydı onaylayın.

▶ Navigasyon

„Bayraklı hedefin“ (güncel araç konumunu) kaydedilmesi
▶ Navigasyon ana menüsünde  → Gün. → konumu kaydet fonksiyon alanına dokunun.
▶ Ardından Yeniden adlandır fonksiyon alanına dokunarak bayraklı hedefi yeniden
adlandırılabilir ve hedef hafızasına hedef olarak kaydedilebilir.
Yeni bir bayraklı hedef kaydedildiğinde son kaydedilen bayraklı hedefin üzerine
yazılır. Mevcut bayraklı hedefi korumak için bu hedef bilgi/eğlence sistemi hafızasında kaydedilmelidir.
Hedefin sık kul. olarak kaydedilmesi/kaldırılması
Bir kişi adresini, bir vCard hedefini veya resim hedefini sık kullanılan olarak kaydetmek mümkün değildir.

Şek. 217 Kayıtlı hedeflerin listesinin / kayıtlı hedeflerin kategorilerinin
seçilmesi

menüsünde  → Hedefler fonksiyon alanına dokunun.
alanına  fonksiyon alanına dokunun ve istediğiniz hedef listesini

▶ Navigasyon ana
▶ Fonksiyon

seçin.
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▶ İstenen hedefteki  fonksiyon alanına
▶ Düzenle fonksiyon alanına dokunun.
▶ Sık kul.

dokunarak görüntüleyin.

fonksiyon alanına dokunun.

Kendi hedeflerimin içe aktarılması
Konuya giriş

Hedefin silinmesi
▶ Navigasyon ana menüsünde  → Hedefler fonksiyon alanına dokunun.
▶ Fonksiyon alanına  fonksiyon alanına dokunun ve istediğiniz hedef listesini
seçin.
▶ İstenen hedefteki  fonksiyon alanına dokunarak görüntüleyin.
▶ Düzenle fonksiyon alanına dokunun.
▶ Sil fonksiyon alanına dokunun ve silme işlemini onaylayın.

Şek. 218
ŠKODA internet sayfalarında
MyDestination uygulaması

Ev adresi
Ev adresi tanımlama
Ev adresi girilmediğinde yapılması gerekenler.

Şek. 219
ŠKODA Connect internet sayfaları

› Navigasyon ana menüsünde  → Ev adresi fonksiyon alanına dokunun.
› Ev adresini, güncel araç konumu yardımıyla veya adres girerek tanımlayın.
Ev adresini değiştirme
› Navigasyon ana menüsünde  → Hafızayı yönet → Ev adresini tanımlayın fonksiyon
alanına dokunun.
› Düzenle fonksiyon alanına dokunun.
› Ev adresini düzenleyin ya da güncel araç konumu yardımıyla veya adresini girerek tanımlayın.
Ev adresini silme
› Navigasyon ana menüsünde  → Hafızayı yönet → Kullanıcı verilerini sil → Ev adresi
fonksiyon alanına dokunun.
› Sil fonksiyon alanına dokunun ve silme işlemini onaylayın.

Kendi hedeflerim „MyDestination“ ŠKODA uygulamasıyla, „ŠKODA Connect
Portal“ internet sayfalarının kullanıcı profilinde veya „ŠKODA Connect“ uygulamasında oluşturulabilir.
QR kodunun okutulmasıyla » Şek. 218 veya şu adresin internet tarayıcısına girilmesinden sonra „MyDestination“ uygulamasına yönelik daha ayrıntılı bilgiler
gösterilir.
http://go.skoda.eu/my-destination
„ŠKODA Connect Portal“ erişimi „ŠKODA Connect“ internet sayfalarından bakılmalıdır. Bunlar QR kodunun okutulmasıyla » Şek. 219 veya şu adresin internet
tarayıcısına girilmesiyle açılabilir.
http://go.skoda.eu/skoda-connect
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vCard biçiminde hedefler
Bilgi/eğlence sistemi hafızasına, SD karttan veya bir USB belleğinden kartvizit
(*.vcf) şeklinde kişiye ait hedefler aktarılabilir.
İçe aktarma

› SD kartı harici modüle takın veya kendi hedefin yer aldığı dosyayı içeren bir
USB kaynağını bağlayın.
› Navigasyon ana menüsünde  → Hafızayı yönet → Hedefleri içe aktar (SD/USB)
fonksiyon alanına dokunun.
› Kaynağı seçin ve içe aktarımı onaylayın.

Rota rehberi
› Navigasyon ana menüsünde  → Hedefler →  →  fonksiyon alanına dokunun.
› İstenilen içe aktarılmış hedefi arayın ve seçin.
Kendi hedefinizin silinmesi

Kendi özel kategorilerin silinmesi

› Navigasyon ana menüsünde  → Hafızayı yönet → Özel hedeflerimi sil fonksiyon
alanına dokunun.

› Sil fonksiyon alanına dokunun ve silme işlemini onaylayın.
„ŠKODA Connect Portal“ kullanıcı profilinde oluşturulan özel hedef
kategorileri
„ŠKODA Connect Portal“ internet sayfalarındaki kullanıcı profilinde oluşturulan
kendi özel hedef kategorilerim bilgi/eğlence sistemi hafızasına aktarılabilir.
Bir özel hedef kategorisini içe aktarma koşulu „Infotainment Online“ » Sayfa 14
hizmetlerinin aktifleştirilmiş olmasıdır.
Özel hedef kategorilerinin içe aktarılması
Navigasyon ana menüsünde  → Sürüm bilgileri → Güncelle (çevrimiçi) fonksiyon alanına dokunun.

› Navigasyon ana menüsünde  → Hedefler →  →  fonksiyon alanına doku-

› veya: Bunun için

› Fonksiyon alanına  fonksiyon alanına dokunun.
› Hedef ayrıntılarında Düzenle → Sil fonksiyon alanına dokunun ve silme işlemini

Navigasyon verilerinin ve özel hedef kategorilerinin içe aktarılması/güncellenmesi için bir menü gösterilir.

nun.

onaylayın.

„MyDestination“ uygulamasında oluşturulan özel hedef kategorileri
İçe aktarma/güncelleme
› SD kartı harici modüle takın veya özel hedeflerin yer aldığı USB kaynağını
bağlayın.
› Navigasyon ana menüsünde  → Hafızayı yönet → Özel hedeflerimi güncelle
(SD/USB) üzerine dokunun.
Bilgi/eğlence sistemi hafızasında özel hedeflerin yer aldığı aynı ada sahip bir kategori zaten varsa içe aktarım sırasında üzerine yazılır.
Özel hedef kategorilerin haritada gösterilmesi
› Navigasyon ana menüsünde  → Harita → Özel hedef kategorilerini seç → Özel hedeflerim (kişisel POI) fonksiyon alanına dokunun.
› İçe aktarılan ilgi noktası kategorisini seçin.
İlgi noktasına rota rehberi
› Haritada özel hedef kategorisi sembolüne dokunun.
Seçilen hedefin ayrıntıları gösterilir » Sayfa 186.



kunun.

sensör alanına ve ardından  →  fonksiyon alanına do-

› Fonksiyon alanına  → Özel hedefler → Al fonksiyon alanına dokunun.
Yeni özel hedef kategorileri mevcutsa bunların sayısı ve ayrıca dosya boyutu
bilgi/eğlence sistemi tarafından gösterilir.

› İçe aktarmayı başlatmak için Başlat fonksiyon alanına dokunun.
› İçe aktarmayı tamamlamak için Sonraki fonksiyon alanına dokunun ve içe aktarmayı onaylayın.

Özel hedef kategorilerin haritada gösterilmesi
› Navigasyon ana menüsünde  → Harita → Özel hedef kategorilerini seç → Özel hedeflerim (kişisel POI) fonksiyon alanına dokunun.
› İçe aktarılan ilgi noktası kategorisini seçin.
İçe aktarılmış özel hedef kategorilerinin bir hedefine rota rehberi

› Haritada özel hedef kategorisi sembolüne dokunun.
Seçilen hedefin ayrıntıları gösterilir » Sayfa 186.
Kendi özel kategorilerin silinmesi

› Navigasyon ana menüsünde  → Hafızayı yönet → Özel hedeflerimi sil fonksiyon
alanına dokunun.
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› Sil fonksiyon alanına dokunun ve silme işlemini onaylayın.

ResimGPS koordinatlı

„ŠKODA Connect Portal“ kullanıcı profilinde oluşturulan hedefler

Şek. 220
GPS koordinatlı resim

„ŠKODA Connect Portal“ internet sayfalarındaki kullanıcı profilinde veya
„ŠKODA Connect“ uygulamasında oluşturulan hedefler bilgi/eğlence sistemi
hafızasına aktarılabilir.
Hedeflerin içe aktarma koşulu aktifleştirilmiş „Infotainment Online“ hizmetleridir » Sayfa 14.
Hedefleri içe aktar

› Navigasyon ana menüsünde  → Hedefler →  →  fonksiyon alanına dokunun.

› veya: Bunun için
kunun.



sensör alanına ve ardından  →  fonksiyon alanına do-

› Güncelle fonksiyon alanına dokunun.
› Yeni hedefler mevcutsa bunların içe aktarma işlemini onaylayın.
„ŠKODA Connect Portal“ internet sayfalarındaki kullanıcı profilinde veya
„ŠKODA Connect“ uygulamasında bir hedef oluşturulmuş ve bilgi/eğlence sistemine gönderilmişse, kontağın açılmasından sonra bilgi/eğlence sistemi ekranında içeri aktarma seçeneği ile birlikte yeni bir hedefle ilgili bir mesaj gösterilir.
Bir çevrimiçi hedefe rota rehberi
› Navigasyon ana menüsünde  → Hedefler →  →  fonksiyon alanına dokunun.
› Çevrimiçi hedeflerin gösterilen listesinde istenilen hedefi arayın ve seçin.
Çevrimiçi hedefleri silme
› Navigasyon ana menüsündeki çevrimiçi hedeflerin tümünü silmek için  →
Hafızayı yönet → Kullanıcı verilerini sil → Çevrimiçi hedefler fonksiyon alanına dokunun.
› Navigasyon ana menüsündeki bir çevrimiçi hedefi silmek için  → Hedefler →
 →  →  → Düzenle → Sil fonksiyon alanına dokunun.

Bilgi/eğlence sistemi, resme kayıtlı GPS koordinatlarına gitmeye olanak sağlar.

›  sensör alanına ve ardından Resimler fonksiyon alanına dokunun.
› Bağlı olan kaynağı seçin ve GPS koordinatlı resmi açın.
› Kendinize ait istenilen hedefteki  » Şek. 220 fonksiyon alanına dokunun, rota
rehberini başlatma seçeneği bulunan bir menü açılır.

Resim, resim oluşturma sırasında GPS koordinatların kaydedildiği harici bir cihazdan alınmış olabilir. Gerekirse bu „MyDestination“ uygulamasında oluşturulabilir ve içe aktarılabilir » Şek. 218 için bkz. Sayfa 180.

Harita
Harita gösterimi seçenekleri
Şek. 221
Harita gösterimi seçenekleri

› Navigasyon ana menüsünde  fonksiyon alanına dokunun.
Aşağıdaki fonksiyon alanları gösterilir » Şek. 221.
 2D - İki boyutlu harita görüntüleme
 3D - Üç boyutlu harita görüntüleme
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A
B
C
D

E

Güncel araç konumundan hedefe giden rotanın gösterilmesi
Hedef konumunun veya bir sonraki ara hedefin haritada gösterimi (menü
noktasının ayarına bağlı olarak  → Gelişmiş ayarlar → Durum satırı:)
Gündüz/gece modunda otomatik harita gösterimi (güncel olarak açık araç
aydınlatmasına bağlı)
Gündüz modunda harita görüntüleme
Gece modunda harita görüntüleme
Ek pencere gösteriminin açılması/kapatılması » Sayfa 175 (harita gösterimi
dijital gösterge tablosunda gerçekleşirse Amundsen bilgi/eğlence sistemine sahip araçlar için geçerli değildir)
Seçili özel hedef kategorilerinin gösterimini açma/kapatma » Sayfa 178,
Hedefi harita noktası üzerinden girme

Harita ölçeği 2D harita veya 3D harita gösteriminde 10 km'den küçük ise, harita
otomatik olarak 2D olarak gösterilir ve kuzey yönünde hizalanır. Ölçek bu değerden büyük ayarlanırsa harita başlangıç görünümüne geri alınır.

Şek. 223 Harita ölçeğinin değiştirilmesine yönelik fonksiyon alanları:
Amundsen bilgi/eğlence sistemi
Harita ölçeğini manüel olarak değiştirme veya otomatik ölçeklendirmeyi açma
imkanı mevcuttur.

›

A » Şek. 222 veya » Şek. 223 fonksiyon alanına dokunun.

B » Şek. 222 veya » Şek. 223 fonksiyon alanında harita ölçeği değişikliği için
fonksiyon alanları gösterilir.

Harita ölçeği
Şek. 222
Harita ölçeğinin değiştirilmesine yönelik fonksiyon alanları: Bilgi/eğlence sistemi Columbus

Manuel ölçek değişikliği türleri

▶ Cihaz ekranına iki parmağınızla dokunun ve birbirine çekin veya ayırın.
▶ Ayar düğmesine  çevirin (Columbus bilgi/eğlence sistemi için geçerli

değildir).
▶ A » Şek. 222 fonksiyon alanına dokunun ve ayarlayıcıyı kullanın veya / 
B » Şek. 222 alanında fonksiyon alanına dokunun (Columbus bilgi/eğlence
sistemi için geçerlidir).
Otomatik ölçeklendirmeyi açma/kapatma
Otomatik ölçek etkin ise, harita ölçeği sürülen yol türüne (otoyol - küçük harita
ölçeği / semt - büyük harita ölçeği) ve yapılacak manevraya bağlı olarak otomatik olarak değişir.
▶ Otomatik

ölçek değişikliğini açmak için Navigasyon ana menüsünde  → 
fonksiyon alanına dokunun.

Fonksiyon alanına  yeşil vurgulanır.
Otomatik ölçeklendirme, sadece harita araç pozisyonuna merkezlenmişse etkindir (  gösterilmez).
▶ Trafik

işaretleri göstergesinin kapatılması için Navigasyon ana menüsünde
 →  fonksiyon alanına dokunun.
Yön bulma
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Fonksiyon alanına  beyaz vurgulanır.

Harita merkezleme

Harita kaydırıldığında veya harita ölçeği manüel olarak değiştirildiğinde de kapatılır.

Şek. 225
Harita merkezleme

Küçültülmüş ölçekli harita görünümü
▶ Navigasyon ana menüsünde A  fonksiyon alanına dokunun.
Harita ölçeği birkaç saniye için küçültülür, ardından tekrar oluşturulur.

Harita yönünü değiştirme
Şek. 224
Harita yönünü değiştirme

Kaydırılan harita araç, hedef veya rota konumuna merkezlenebilir.

› Haritayı merkezleme için 

A » Şek. 225 fonksiyon alanına dokunun.

Ek pencerede harita gösteriminin seçenekleri
Dijital gösterge tablosu olmayan Columbus bilgi/eğlence sistemine sahip araçlar için geçerlidir.
Harita yönünün değişikliği şu koşullar altında mümkündür.




Harita 2D gösteriminde bulunur.
Harita merkezlenmiştir (  gösterilmez).
Harita ölçeği maks. 10 km'dir.

› Harita yönünün değiştirilmesi için Navigasyon ana menüsünde 
224 fonksiyon alanına dokunun.

A » Şek.

Kuzeye yönlendirilmiş harita
Araç pozisyonu  sembolü döner, harita ve kutup yıldızı sembolü  dönmez.
10 km'den daha büyük bir harita ölçeğinde harita otomatik olarak Kuzey yönüne doğru hizalanır.
Sürüş yönü odaklı harita
Harita ve ayrıca  kutup yıldızı sembolü döner, araç pozisyonu sembolü  dönmez.

184 Bilgi/eğlence sistemi

Şek. 226 Ek pencerede harita

› Ek pencerede

A » Şek. 226 fonksiyon alanına dokunun.

Duruma bağlı olarak şu fonksiyon alanlarından bazıları B alanında gösterilir.






Güncel araç konumundan hedefe giden rotayı gösteren harita
Harita yönünü değiştirme
2D - İki boyutlu harita görüntüleme
3D - Üç boyutlu harita görüntüleme
Otomatik ölçeklendirmeyi açma/kapatma

Dijital gösterge tablosunda harita gösteriminin seçenekleri
Dijital gösterge tablolu Columbus bilgi/eğlence sistemine sahip araçlar için geçerlidir.
Dijital gösterge tablosundaki harita gösterimi için kontak açık olmalıdır.
Columbus navigasyon sistemi için geçerlidir
Harita dijital gösterge tablosunda ve aynı zamanda bilgi/eğlence sisteminde
gösterilebilir.
Dijital gösterge tablosunda görüntülenen haritanın türü Navigasyon ana menüsünde  → Harita → Gösterge tabl. harita görünt.: menü noktasında seçilebilir.
Harita ölçeği çok fonksiyonlu direksiyondaki ayarlayıcıyla A değiştirilebilir
» Sayfa 39.
Amundsen bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir.
Harita dijital gösterge tablosunda veya bilgi/eğlence sistemi ekranıdna gösterilebilir.
▶ Gösterim

geçişi için Navigasyon ana menüsünde B » Şek. 206 için bkz. Sayfa 174 fonksiyon alanına dokunun.

Dijital gösterge tablosunda görüntülenen haritanın türü Navigasyon ana menüsünde  değiştirilebilir.
Harita ölçeği değişimi şu şekillerden biriyle yapılabilir.
▶ Bilgi/eğlence

sistemindeki fonksiyon alanlarıyla » Sayfa 183.

▶ Ayar düğmesi çevrilerek durumuna geçer.
▶ Çok fonksiyonlu direksiyondaki ayarlayıcıyla A

» Sayfa 39.

Özel hedefleri görüntüle
Bilgi/eğlence sistemi, bilgi/eğlence sistemi ekranındaki haritada özel hede sembollerini görüntüleme imkanını sunar.

› Göstergenin açılması/kapatılması için Navigasyon ana menüsünde  → Özel
hedefler fonksiyon alanına dokunun.

› Gösterilen özel hedefleri seçmek için Navigasyon ana menüsünde  → Harita

→ Özel hedef kategorilerini seç fonksiyon alanına dokunun ve istediğiniz kategoriyi
(maksimum 10) seçin.

Trafik işareti gösterimi
Bilgi/eğlence sistemi, navigasyon verilerine kayıtlı veya ön kamera tarafından
saptanan trafik işaretlerini rota rehberi sırasında bilgi/eğlence sistemi ekranında görüntüme imkanı sunar G » Şek. 207 için bkz. Sayfa 175.

› Trafik işaretleri göstergesinin açılması/kapatılması için Navigasyon ana menüsünde  → Harita → Trafik işaretlerini göster fonksiyon alanına dokunun.

Bazı araçlarda müsaade edilen, trafik işareti ile sınırlanan bir hızın aşılması halinde uyarı verilmesini ayarlanabilir.

› Bunun için

 sensör alanına ve ardından  → Sürüş asistanı → Hız uyarısı: fonksiyon alanına dokunun.

Römork işletimi için römorkla ilgili trafik işaretlerinin algılanmasını açmayı öneriyoruz.

› Bunun için

 sensör alanına ve ardından  → Sürüş asistanı → Römorkla ilgili trafik
işaretlerini göster fonksiyon alanına dokunun.

Hedefe gidiş
Konuya giriş
Bir hedefe rota rehberinin başlatılmasıyla bir rota oluşur. Rotaya başka ara hedefler eklenebilir.
Rota rehberi şu şekilde gerçekleşir
sistemi ekranındaki ve gösterge tablosu ekranındaki grafiksel
sürüş önerileri ile.
▶ Navigasyon anonsları ile.
▶ Bilgi/eğlence

Navigasyon verileri eksik olsa veya ilgili bölge için veri olmasa bile bilgi/eğlence
sistemi hedefe gidişi mümkün hale getirmeye çalışır.
Sürüş önerilerini dikkate almaz veya rotadan saparsanız, rota her defasında yeniden hesaplanır.
ÖNEMLİ
Verilen navigasyon anonsları gerçek durumdan sapabilir (örneğin güncel olmayan navigasyon verileri nedeniyle).

Yön bulma
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Hedef ayrıntıları

Rota hesaplama ve rota rehberini başlatma
Şek. 228
Alternatif rotalar

Şek. 227 Navigasyon verilerinde / çevrimiçi aranan hedefin ayrıntıları
Hedef ayrıntılarında » Şek. 227 aşağıdaki menü noktaları ve bilgiler gösterilir.
A
B
C
D
E

Fonksiyon alanlı bölüm
Ayrıntılı hedef bilgileri
Haritada hedef konum
Detaylı hedef bilgileri (mevcutsa)
Çevrimiçi hizmetlerin durumu

Hedef ayrıntılarını görüntüleme
Hedef ayrıntıları şu şekillerden birinde gösterilebilir.
▶ Hedef girişi sırasında.
▶ Fonksiyon alanına dokunarak

 fonksiyon alanına dokunarak.
ana menüsünde  sensör alanına dokunarak (Columbus bilgi/eğlence sistemi için geçerli değildir) - son hedefin ayrıntıları gösterilir.

▶ Navigasyon

Fonksiyon alanları
A bölümündeki fonksiyon alanlarıyla duruma bağlı olarak şu işlevler yürütülebilir.
▶ Rota rehberinin başlatılması/durdurulması.
▶ Yakındaki bir hedefi arama » Sayfa 176.
▶ Rota seçeneklerinin ayarlanması.
▶ Hedef kaydetme.
▶ Hedef düzenleme

(hedef silinebilir, yeniden adlandırılabilir veya sık kul. olarak
kaydedilebilir).
▶ Özel hedef numarasının seçimi (bilgi/eğlence sistemine bir telefon bağlanmışsa » Sayfa 156, Eşleştirme ve bağlantı).
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Rota hesaplaması, ayarlanan rota seçeneklerine göre gerçekleşir. Rota seçenekleri ayarlanabilir:  → Rota seçenekleri.
Alternatif rotalar
Alternatif rota seçimi etkin olduğunda yeni bir rota hesaplamasından sonra aşağıdaki menü görüntülenir » Şek. 228.
 - mümkün olan en az sürede ve en kısa yol kat edilerek gidilen ekonomik
rota - rota yeşil gösterilir
B  - bunun için dolambaçlı bir yol gerekli olsa bile, hedefinize gidecek en
hızlı rota - rota kırmızı gösterilir
C  - bunun için daha uzun bir sürüş süresi gerekli olsa bile, hedefinize gidecek en kısa rota - rota turuncu gösterilir
A

Alternatif rotaların fonksiyon alanlarında rota uzunluğu ve ayrıca tahmini sürüş
süresi ile ilgili bilgiler ve şu semboller gösterilir (Columbus bilgi/eğlence sistemi
için geçerlidir).






Ücretli otoyol kullanımı
Tren / feribot kullanımı
Bir tünel kullanma
Ücretli şehirler arası yol kullanımı
Pul zorunluluğu olan şehirler arası yol kullanımı

Diğer rotaların hesaplanması tamamlanmadan, önceden hesaplanan bir alternatif rota seçilebilir.
Rota tipi seçilerek hedefe gidiş başlatılır.
Tüm rotaların hesaplanmasından sonraki 30 saniye içinde hiçbir rota seçilmezse, rota rehberi ayarlanan rota tipine göre otomatik olarak başlatılır.

Römork işletimi için rota hesaplama

Grafiksel sürüş önerileri

Römork prizine römork veya başka bir aksesuar bağlıyken yapılan sürüş sırasında römork algılamasını açmanızı, gerektiğinde römork kullanımı için azami hızı
ayarlamanızı.

› Römork işletimine yönelik rota hesaplaması için Navigasyon ana menüsünde
 → Rota seçenekleri →  fonksiyon alanına dokunun.

› Römork işletimi için azami hızın ayarlanması için

 sensör alanına ve ardından  → Sürüş asistanı → Römork algılama → Römork için en yüksek hız fonksiyon
alanına dokunun.

Demo modu
Demo modu, girilen seyahat hedefi için bir sürüş simülasyonudur. Fonksiyon
hesaplanan rotayı, „model durum“ olarak sürme imkanı sunar.
Demo modu açıkken rota rehberi başlatılmadan önce Demo modunda ya da
normal modda rota rehberi menüsü görüntülenir.

Şek. 229 Sürüş önerileri / sürüş önerisi ayrıntıları
Grafiksel sürüş önerileri Manevra ek penceresinde ve gösterge tablosu ekranında görüntülenir.
Manevra ek penceresinde aşağıdaki sürüş önerileri gösterilir » Şek. 229.

› Navigasyon ana menüsünde  → Gelişmiş ayarlar → Tanıtım modu başlangıç noktasını

Güncel araç konumu ile ilgili sokak adı / sokak numarası
Sokak adı / sokak numaralı sürüş önerileri, manevra yerine sürüş mesafesi
ve sürüş süresiyle birlikte
C Sürüş önerisinin ayrıntısı (manevra yakınında görüntülenir)
D Şerit önerisi

› Başlangıç noktasını adres girişiyle veya güncel araç konumuyla tanımlayın.
› Tanıtım modunun başlangıç noktası demo modu açık olduğu sürece, istenilen

Bilgi/eğlence sistemi Manevra ek penceresinde de TMC üzerinden alınan trafik
tıkanıklıkları, otobanlar, park alanları, benzin istasyonları veya restoranlarla ilgili
bilgi verir.

› Açmak/kapatmak için Navigasyon ana menüsünde  → Gelişmiş ayarlar → Tanıtım modu fonksiyon alanına dokunun.

Demo modu açıkken rota başlangıç noktası tanımlanabilir.
tanımla fonksiyon alanına dokunun.

harita noktasına dokunularak ve Tanıtım modu başlangıç noktasını tanımla menü
noktası seçilerek de ayarlanabilir » Sayfa 178, Hedefi harita noktası üzerinden
girme.

A
B

Hız sınırlamaları
Fonksiyon  Gelişmiş ayarlar Bilgi: Ülke sınırı katedildi açıkken, ülke sınırlarından geçerken ülkeye özgü hız limitleri görüntülenir.
Hız sınırlamaları  → Navigasyon ana menüsünde En yüksek hızlar fonksiyon alanına dokunularak görüntülenebilir.

Navigasyon anonsları
Bilgi/eğlence sistemi rota rebheri sırasında navigasyon anonsları verir.
Navigasyon anonsları bilgi/eğlence sistemi tarafından oluşturulur. Anonsun her
zaman net bir biçimde anlaşılır olması (örneğin sokak veya şehir adı) garanti
edilemez.
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Son navigasyon anonsu Navigasyon ana menüsünde  →  fonksiyon alanına
basılarak tekrarlanabilir.
Navigasyon anonsunun zamanı, yola ve sürüş hızına bağlıdır.
Navigasyon anonslarının türü ayarlanabilir:  → Navigasyon anonsları.
Not
En sık kullanılan rotadaki rota rehberi navigasyon anonsları olmadan gerçekleşir.

Sık kullanılan rotalar
En sık kullanılan rotalar bilgi/eğlence sistemi tarafından otomatik olarak kaydedilir. Bunlardan güncel saate, haftanın gününe ve ayrıca araç pozisyonuna en iyi
uyan 3 rota sunulabilir.

Hedefe gidiş iptali
Kontak kapatılıp tekrar açıldığında hedefe gidiş, iptal süresine bağlı olarak aşağıdaki yollardan biri üzerinden devam ettirilir.
▶ 15

dakika içerisinde - hedefe gidiş hesaplanan rota dikkate alınarak devam ettirilir.
▶ 15 dak ile 120 dak arası - mesajın bilgi/eğlence sistemi ekranında mesajın
onaylanmasından sonra rota rehberi hesaplanan rota dikkate alınarak devam
edilir.
▶ 120 dak. sonra - Hedefe gidiş sonlandırılır.

Rota
Rota planı

Rota rehberi gerçekleşmiyorken en sık kullanılan rotalardan birine rota rehberi
başlatılabilir.

› En sık kullanılan rotaların bulunduğu menünün gösterilmesi için ek pencerede
Sık. Rotalar → Haritada göster fonksiyon alanına dokunun.

› İstediğiniz rotayı seçin.

Seçilen rota hesaplanır ve rota rehberi başlatılır.
Ek penceredeki menü göstergesi Navigasyon ana menüsünde  → Rota seçenekleri → Sık Rotalar fonksiyon alanına dokunularak açılabilir/kapatılabilir.
Kayıtlı sık kullanılan rotalar Navigasyon ana menüsünde  → Hafızayı yönet → Kullanıcı verilerini sil → Sık Rotalar fonksiyon alanına dokunularak silinebilir.
Not
En sık kullanılan rotadaki rota rehberi navigasyon anonsları olmadan gerçekleşir.

Rota rehberini sonlandırma
Rota rehberi şu şekillerde sonlandırılabilir.

› Nihai hedefe ulaşıldığında.
› Navigasyon ana menüsünde  → Rota rehberini durdur.
› Kontağı 120 dakikadan daha uzun süre kapatarak.

Şek. 230 Rota planı: bir rota hedefi / birden fazla rota hedefi
Rota rehberi sırasında rota planı (güncel rotayla ilgili bilgiler) gösterilebilir.

› Navigasyon ana menüsünde  → Rota planı fonksiyon alanına dokunun.
Bir rota hedefi
Rota planında hedefte şu bilgiler gösterilir » Şek. 230 - .
Fonksiyon alanlı bölüm
Hedef bilgileri
 Hedefe tahmini varış zamanı / hedefe ulaşmak için kalan süre
 Hedefe kalan mesafe
C Seçilen rota tipi (ekonomik, en hızlı, en kısa)
D Güncel araç konumu (adres / GPS koordinatları)
A
B

Varış süresinin veya kalan sürüş süresinin göstergesi şu şekilde ayarlanabilir.
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▶ Navigasyon

ana menüsünde  → Gelişmiş ayarlar → Zaman göstergesi: fonksiyon
alanına dokunun.

Birden fazla rota hedefi
Rota planında ilgili hedeflerde şu bilgiler gösterilir » Şek. 230 - .
A










Fonksiyon alanlı bölüm
Ara hedef (numaralı)
Nihai seyahat hedefi
Hedefe / ara hedefe tahmini varış saati
Hedefe sürüş mesafesi / ara hedef
Hedeflerin kendi arasında değiştirilmesi
Hedefi silme
Hedef rehberinin seçilen hedeften itibaren devam edilmesi (önceki ara hedefler atlanır)
Hedef ayrıntılarını görüntüleme » Sayfa 186

Hedefi rotaya ekleme
▶ A bölümünde Hedef girin fonksiyon alanına dokunun ve yeni bir hedef girin.
▶ veya: A alanında Hedefler fonksiyon alanına dokunun ve kayıtlı hedefler listesinden bir hedef seçin.
Her yeni hedef listeye takip eden birinci rota hedefi olarak eklenir.

Haritada rota değişikliği
Columbus bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir.

Şek. 231 Haritada rota değişikliği / Rota geçiş noktası
Ara hedefin bulunmadığı bir rota, bir geçiş noktası eklenerek rota rehberi sırasında değiştirilebilir.
Geçiş noktası ekleme

› Navigasyon ana menüsünde  → Haritada rotayı değiştirin fonksiyon alanına dokunun.

› Ekranda rota bölgesine dokunun ve çarpı işaretini haritada istediğiniz noktaya,
(örn. A 'ya » Şek. 231) kaydırın.

Hedefleri kendi aralarında değiştirme
▶ İlgili  fonksiyon alanını basılı tutun ve hedefi istediğiniz konuma kaydırın.

Geçiş noktası B » Şek. 231 rotaya eklenir.

Rotada ulaşılan hedeflerde, hedef adı altında Hedefe ulaşıldı bilgisi görüntülenir.
Bu hedeflerin birbiriyle değiştirilmesi artık mümkün değildir.

Rota yeniden hesaplanır ve rota rehberi başlatılır.

Rotayı kaydet

▶ A bölümünde Kaydet fonksiyon alanına dokunun.
▶ Düzenlenen rotayı yeni rota olarak kaydedin veya

tirin.

Rota, rota listesinde kaydedilir » Sayfa 190.
Rota rehberini durdurma
▶ A bölümünde Dur fonksiyon alanına dokunun.

kayıtlı mevcut rotayı değiş-

› Kendinize ait istenilen hedefteki  fonksiyon alanına dokunun.
Geçiş noktasını uyarlama
› Navigasyon ana menüsünde  → Haritada rotayı değiştirin fonksiyon alanına dokunun.
› Geçiş noktasına B dokunun ve haritada başka bir konuma taşıyın.
› Kendinize ait istenilen hedefteki  fonksiyon alanına dokunun.
Rota yeniden hesaplanır ve rota rehberi başlatılır.
Geçiş noktasını kaldırma
› Navigasyon ana menüsünde  → Haritada rotayı değiştirin fonksiyon alanına dokunun.
› Referans noktasını sil fonksiyon alanına dokunun.
› Kendinize ait istenilen hedefteki  fonksiyon alanına dokunun.
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Rota yeniden hesaplanır ve rota rehberi başlatılır.

Rota listesi
Rota listesinde rotalar oluşturulabilir, içe aktarılabilir, kaydedilebilir, silinebilir
veya rota rehberi başlatılabilir.
Yeni rota

› Navigasyon ana menüsünde  → Rotalar → Yeni rota fonksiyon alanına dokunun.
Aşağıdaki yollardan biriyle bir rota hedefi ekleyin.

› Hedef girin fonksiyon alanına dokunun ve yeni bir hedef girin.
› veya: Hedefler fonksiyon alanına dokunun ve kayıtlı hedefler listesinden bir hedef seçin.
› Oluşturulan rotayı kaydetmek için Kaydet fonksiyon alanına dokunun.
› Rota rehberi başlatmak için Başlat fonksiyon alanına dokunun.

Rota içe aktarma
Rotaların içe aktarma koşulu aktifleştirilmiş „Infotainment Online“ hizmetleridir
» Sayfa 14.
„ŠKODA Connect Portal“ internet sayfalarındaki bir kullanıcı profilinde oluşturulmuş ve bilgi/eğlence sistemine gönderilmiş bir rota kontağın açılmasından
önce bilgi/eğlence sistemi hafızasına aktarılabilir.

Kayıtlı rotaların yönetilmesi
› Navigasyon ana menüsünde  → Rotalar fonksiyon alanına dokunun.
› İstenilen rotayı ve ardından şu fonksiyonlardan birini seçin.
Silme - kayıtlı rotayı silme
Düzenle - Rotayı düzenleme » Sayfa 188, Rota planı
Başlat - Rotayı hesaplama ve rota hedefini başlatma » Sayfa 186, Rota hesaplama ve rota rehberini başlatma

Referans nokta modu
Konuya giriş
Columbus bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir.
Bu mod, haritası olmayan yollar ve bölgelerde kullanım için uygundur.
Bilgi/eğlence sistemi, otomatik veya manuel olarak belirlenen referans noktalar
yardımıyla gidilen referans nokta turunu kaydeder.
Daha sonra, kayıtlı referans nokta turu için rota rehberi başlatılabilir veya referans nokta turu, SD karta kaydedilebilir.

Ana menü

Rota kontak açıkken oluşturulmuşsa ve bilgi/eğlence sistemine gönderilmişse
bu rotanın bilgi/eğlece sistemi tarafından içe aktarılması ancak kontağın kapatılıp (en az 15 dakika) tekrar çalıştırılmasından sonra sunulur.

Şek. 232
Referans nokta modu:
Ana menü

› Kontağı açın. Yeni bir rota mevcutsa bilgi/eğlence sistemi ekranında otomatik
olarak bu rotayı içe aktarmaya yönelik bir mesaj belirir.

Rota içe aktarma işlemi reddedilirse rota daha sonra manuel olarak şu şekilde
içe aktarılabilir.

› Navigasyon ana menüsünde  → Rotalar üzerine bir rotanın mevcut olup ol-

madığını kontrol etmek için dokunun.
 sensör alanına ve ardından  →  fonksiyon alanına dokunun.
› Rotaları içe aktar fonksiyon alanına dokunun.

› veya: Bunun için

Yeni bir rota mevcutsa bilgi/eğlence sistemi tarafından uygun bir mesaj verilir.

› Rota içe aktarma işlemini başlatmak için Al fonksiyon alanına dokunun.
Başarılı içe aktarma işleminden sonra rota kayıtlı rotaların listesinde gösterilir.
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› Navigasyon ana menüsünde  → Referans noktası modu fonksiyon alanına dokunun.

Ana menü gösterilir » Şek. 232.
Rota rehberi devam ederken, referans nokt. modu menüsünün seçilmesinden
sonra sonlandırılır.



Fonksiyon alanlarının tanımı A » Şek. 232
 Duruma bağlı olarak:
▶ Rota rehberi gerçekleşmiyor - Referans noktası kaydının başlatılması /
Kayıtlı referans nokta turlarının yönetimini gösterme / Menüden çıkılması
▶ Bir referans nokta turu kaydı gerçekleşir - Referans nokta turu kaydının durdurulması / Referans noktayı manuel ayarlanması / Menüden çıkılması
▶ Rota rehberi gerçekleşiyor - Rota rehberinin durdurulması / Sonraki referans noktasının atlanması / Menüden çıkılması
 Harita gösteriminin ayarlanması / Ek pencerenin açılması / kapatılması /
Özel hedeflerin haritada açılması/kapatılması
 Radyo/Medya çalmayı kullanma
 Navigasyon ayarı Referans nokt. modu menüsünde mevcut değildir

Referans noktalarını kaydetme

Otomatik ayarlanan referans noktaları
Manuel ayarlanan referans noktaları
C O ana kadar ayarlanan referans noktalarının sayısını / maksimum izin verilen
referans noktası bilgisini içeren Ref. noktal. ek penceresi
A
B

Referans noktasını manuel ayarlama
▶ Referans nokt. modu ana menüsünde  → Referans nokt. manuel ayarla fonksiyon
alanına dokunun.
Kaydı durdur
▶ Referans nokt. modu ana menüsünde  → Kaydı durdur fonksiyon alanına dokunun.
Kayıt referans nokt. modu menüsünden çıkıldığında da sonlandırılır.
Kaydedilen referans noktaları, kayıttan sonra referans nokta turu şeklinde birleştirilir ve referans noktası tur hafızasına kaydedilir.
Bu kayıt tamamlandıktan sonra devam edilemez. Yeni bir kayıt başlatmak gerekir.

Şek. 233
Referans nokta turu
kaydetme

Kayıtlı referans nokta turunu sürme

Referans nokta turu kaydını başlatma
▶ Referans nokt. modu ana menüsünde  → Referans noktası turunu kaydet fonksiyon alanına dokunun.
Aşağıdaki kayıt türlerinden birini seçin.
■
■

Haritadan seç - Hedefi haritaya girme ve referans nokta kaydını başlatma
Kaydı başlat - Hedef girmeden referans nokta kaydını başlatma

Referans nokta turu kaydetme
Referans nokta turu kaydı başladıktan sonra, duruma bağlı olarak aşağıdaki bilgiler görüntülenebilir » Şek. 233.

Şek. 234 Referans nokta turunu görüntüleme / Referans nokta turunu
sürme
Rota rehberini başlatma

› Referans nokt. modu ana menüsünde  → Referans noktası hafızası fonksiyon
alanına dokunun.

› Seçilen listede istenilen rotayı seçin.
› Kendinize ait istenilen hedefteki  fonksiyon alanına dokunun.
› Aşağıdaki menülerden birini seçin A » Şek. 234.
Yön bulma
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Tur yönünü değiştir - referans noktalarının sırasını ters çevirme (referans nokta
turunu ters yönde sürmek için)
■ Sonraki ref. nokta. - Bir sonraki referans noktasına atlama
■ Başlat - Rota rehberini başlatma
■

Rota rehberi
Bir referans nokta turu sürülürken, bilgi/eğlence sistemi tarafından navigasyon
anonsu verilmez.
Sürüş sırasında, bilgi/eğlence sistemi ekranında görüntülenen referans nokta
turuna olabildiğince uyulmalıdır.
Bir referans nokta turu sürülürken, Ref. noktal. ek penceresinde, yön, sonraki referans noktasına uzaklık, sonraki referans noktasının sıra numarası ve toplam
referans nokta sayısı gösterilir B » Şek. 234.






Referans nokta turunu SD karta kaydetme
Referans nokta turunu silme
Referans nokta turunu yeniden adlandırma
Referans nokta turunun göstergesi » Şek. 234 için bkz. Sayfa 191

Referans nokta turunun SD karttan içe aktarılması
▶ Referans nokt. modu ana menüsünde  → Referans noktası hafızası → İçe aktar
fonksiyon alanına dokunun.
▶ Bir referans nokta turunun kayıt kaynağını seçin ve içe aktarımı onaylayın.

Trafik mesajları
Trafik mesajlarının listesi

Refer. nokt. turu, sürüş sırasında araç bulunduğu yerden sonraki refer. Noktasına „yaklaştıkça“ „azalır“ C » Şek. 234.

Şek. 235
Trafik mesajları listesi

Sonraki referans noktanın çok yakınından geçilirse, sonraki referans noktasına
rota rehberi devam eder.
Bir referans noktanın yanından geçildiği halde referans nokta turundan „kaldırılmazsa“ (örn. ilgili noktaya mesafe fazla olduğundan), bu referans noktası „atlanabilir“ ve sonraki referans noktasına doğru rota rehberine devam edilebilir.
▶ Referans

nokt. modu ana menüsünde  → Referans noktasını atla fonksiyon alanına dokunun.

Rota rehberini durdurma
▶ Referans nokt. modu ana menüsünde  → Referans nokt. rota rehberini durdur
fonksiyon alanına dokunun.
Referans nokt. modundan çıkıldığında rota rehberi de sonlandırılır.

Referans nokta tur hafızasını yönetme

› Kayıtlı ve içe aktarılmış referans nokta turlarının gösterilmesi için Referans
nokt. modu ana menüsünde  → Referans noktası hafızası fonksiyon alanına dokunun.

Referans nokta turu fonksiyon alanına referans nokta turunun adı, kayıt tarihi
ve zamanı ve referans nokta sayısı gösterilir.

› İstenilen referans nokta turunu ve ardından şu menü noktalarından birini seçin .
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Bilgi/eğlence sistemi, trafik sıkışıklığı ile ilgili bilgiler içeren trafik mesajlarının
TMC (Traffic Message Channel) veya çevrimiçi („Infotainment Online“ çevrimiçi
hizmetleri aktif olduğunda » Sayfa 14).
ŠKODA AUTO şirketi TMC trafik anonslarının mevcut olması, bunların içeriği,
güncelliği veya değerlendirilmesi ya da üçüncü taraflar tarafından sunulan diğer
veriler konusunda sorumlu değildir. ŠKODA AUTO bu verileri herhangi bir şekilde kontrol etmekle veya uyarlamakla yetkili değildir. Veriler bilgi/eğlence sistemi tarafından mevcut oldukları alanda işlenebilir.

› Trafik mesajları listesinin gösterilmesi için
fonksiyon alanına dokunun.



sensör alanına ve ardından 

Trafik mesajları listesinde ve ayrıca haritada bir harfle ve trafik engelinin sembolüyle düzenlenmiş olan maksimum 6 mesaj gösterilir (örn. , , ) A » Şek.
235.
Rotada mevcut trafik mesajlarına bir navigasyon anonsuyla dikkat çekilir.



Trafik mesajının kaynağı
C » Şek. 235 pozisyonunda şu semboller görüntülenebilir.

Trafik mesajının ayrıntısı

 TMC trafik mesajı (sembolün üzeri çizili olduğunda bilgi/eğlence sistemi
trafik mesajı sağlayıcılarının erişim alanı dışındadır)
 Çevrimiçi trafik mesajı
Görüntüleme seçenekleri
rehberi gerçekleşmez - tüm trafik mesajları gösterilir.
▶ Rota rehberi gerçekleşir - B » Şek. 235 fonksiyon alanına dokunduktan sonra gösterilen menüde Tüm alanlar fonksiyon alanına dokunularak tüm trafik
anonsları, veya Rota fonksiyon alanına dokunularak sadece rota üzerinde mevcut olan trafik anonsları seçilebilir.

Şek. 236
Trafik mesajı ayrıntıları

▶ Rota

Bir trafik mesajı aşağıdaki bilgilerin bazılarını içerebilir.
▶ Trafik tıkanıklığı sembolü
▶ İlgili yolun numarası

▶ İlgili

yerin adı
tıkanıklığının tanımı

▶ Trafik

Bir TMC mesajının trafik engelinin önemi renkli ayırt edilmesi
Trafik tıkanıklığı sembolü (örn. , , ) tıkanıklığın önünde gösterilir ve tıkanıklığın uzunluğu haritada rotanın sağında gösterilir.
Duruma bağlı olarak trafik tıkanıklığı sembolü aşağıdaki şekillerde görüntülenir.
Hedefe gidiş gerçekleşmez
▶ Kırmızı - Tüm trafik tıkanıklıkları
Hedefe gidiş gerçekleşir
- Trafik tıkanıklığı rota üzerinde değil
▶ Kırmızı - Trafik tıkanıklığı rota üzerinde, rota yeniden hesaplanmaz ve rota,
trafik tıkanıklığının içinden geçer
▶ Turuncu - Trafik tıkanıklığı rota üzerinde, rota yeniden hesaplanır ve alternatif
bir rota sunulur

▶ Gri

Trafik mesajının ayrıntısı trafik mesajının kaynağına bağlıdır.

› Bunları göstermek için trafik mesajları listesinden istediğiniz trafik mesajını
seçin.

› veya: Haritada tıkanıklık sembolüne dokunun.
Bağlama bağlı olarak şu bilgiler ve fonksiyon alanları gösterilir » Şek. 236.
A
B
C
D
E

İlgili yerin bulunduğu harita
Trafik tıkanıklığının tanımı
Alım zamanı ve ayrıca trafik mesajı sağlayıcısıyla („ŠKODA Connect“ sağlayıcıysa çevrimiçi trafik mesajı söz konusudur) ilgili bilgiler
Trafik tıkanıklığı sembolü
Trafik tıkanıklığı uzunluğu

Dinamik rota
Bilgi/eğlence sistemi rota rehberi sırasında, alınan trafik mesajlarını değerlendirme olanağı sunar. Şu koşulların yerine getirilmesi sırasında kaçınma mesafesi
hesaplanır ve ilgili anons verilir.
Dinamik rota fonksiyonu açıktır.
Trafik mesajında mevcut olan trafik engeli rotada bulunuyor.
Trafik engeli bilgi/eğlence sistemi tarafından yüksek önemli olarak değerlendirilir.

Bir çevrimiçi mesajının trafik engelinin önemi renkli ayırt edilmesi
Trafik engelinin renkli farklılığı çevrimiçi trafik mesajlarının sağlayıcısına bağlıdır.





Trafik engeli mesajının gösterilmesi için Navigasyon ana menüsünde  → Harita
→ Trafik akışı ayarları fonksiyon alanına dokunun.

› Açmak/kapatmak için Navigasyon ana menüsünde  → Rota seçenekleri → Dina-

Güncelleme
Trafik anonslarının listesi bilgi/eğlence sisteminde otomatik olarak sürekli güncellenir.

mik rota fonksiyon alanına dokunun.

Yön bulma
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Trafik sıkışıklığını rotada manuel girme/çıkarma
Hedefe gidiş sırasında trafik tıkanıklığı (örn. trafik yoğunluğu) tespit edildiğinde
trafik tıkanıklığı rotaya manüel olarak girilebilir.
Giriş yapıldıktan sonra bilgi/eğlence sistemi yeniden bir rota hesaplaması yapar
ve gerektiğinde farklı bir rota sunar.

Araç sistemleri
CAR - Araç ayarları
Konuya giriş

Trafik tıkanıklığı girme

CAR menüsünde sürüş bilgileri ve araç bilgileri görüntülenebilir ve bazı araç sistemleri ayarlanabilir.

nun.
› Trafik engelinin uzunluğunu ayarlayın.

Fabrika ayarlarına sıfırlama
Fabrika ayarları, bilgi/eğlence sisteminde
sünde sıfırlanabilir.

› Navigasyon ana menüsünde  → İleride trafik yoğunluğu fonksiyon alanına dokuTrafik engeli harita sağda rota boyunca kırmızı gösterilir.
Trafik tıkanıklığını kaldırma
Trafik tıkanıklığı, rota rehberi gerçekleştikten sonra rotadan çıkarılır ya da aşağıdaki gibi manüel olarak kaldırılabilir.

› Navigasyon ana menüsünde  → "İleride trafik yoğunluğu" kaldır fonksiyon alanına



→  →  → Fabrika ayarları menü-

Not
Araç sistemlerinin ayarları sadece kontak açık iken gerçekleştirilebilir.

Ana menü

dokunun.

Şek. 237
Ana menüdeki fonksiyon alanları

› Tuş/sensör alanı

 /  →  üzerine dokunun, şu fonksiyon alanlarıyla birlikte ana menü gösterilir » Şek. 237.

 Aşağıdaki menü öğelerini seçme
▶ Dij. gösterge pan.
▶ Sport (Columbus, Amundsen bilgi/eğlence sistemi için geçerlidir)
▶ Konfor tüketicileri
▶ Sürüş bilgileri
▶ DriveGreen
▶ Araç durumu
 Çalmayı kontrol etme - Radyo/Medya
 Manüel klimalı araç donanımına göre: Sabit ısıtma ve havalandırma ayarı /

Ön cam ısıtma kullanımı
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 Direksiyon ısıtmasının kullanımı
 Araç sistemlerinin ayarları

Araç sistemleri
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Sürüş
Sürüş hazırlığı ve sürüş
Motorun çalıştırılması ve durdurulması



Konuya giriş

Donanıma bağlı olarak kontak anahtarındaki anahtarla veya marş düğmesiyle
kontak açılabilir/kapatılabilir ve motor çalıştırılabilir/durdurulabilir.
DİKKAT
■ Araç durmadan önce motoru kesinlikle kapatmayınız - Kaza tehlikesi söz
konusu!
■ Motor çalışmazken sürüşe devam edildiğinde kontak daima açık olmalıdır.
Aksi takdirde direksiyon kilitlenebilir - Kaza tehlikesi söz konusu!
■ Kontak anahtarını, ancak araç tamamen durduğu zaman kontaktan çekilip
çıkarılmalıdır » Sayfa 201, Park etme. Aksi takdirde direksiyon kilitlenebilir Kaza tehlikesi söz konusu!
■ Motor çalışırken aracı asla gözetimsiz bırakmayın - kaza, hırsızlık tehlikesi
vb. söz konusu!
■ Motoru kapalı ortamlarda (örn. garajlarda) asla çalışır vaziyette bırakmayın
- Zehirlenme ve hayati tehlike söz konusu!
ÖNEMLİ
Motoru sadece motor ve araç durduğunda çalıştırın - bir marş ve motor hasar
tehlikesi vardır!
■ Aracı çekerek motoru çalıştırmayın - motor ve katalizatör hasarı tehlikesi söz
konusu! Takviye kablosu ile çalıştırma için bir başka aracın aküsü kullanılabilir.
■ Marş düğmeli araçlarda anahtarın nerede olduğuna dikkat edin. Sistem geçerli
anahtarı, araç tavanında unutulmuş olsa bile algılar - Anahtar kaybolabilir veya
hasar görebilir.
■

Not
Motoru araç dururken ısıtmayınız. Mümkünse motoru çalıştırdıktan sonra aracı
hemen sürünüz. Bu sayede motor daha hızlı çalışma sıcaklığına ulaşır.
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Elektronik immobilizer ve direksiyon kilidiElektronik immobilizer ve
direksiyon kilidi



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 196).

Elektronik immobilizer (bundan sonra sadece immobilizer olarak anılacaktır) ve
direksiyon kilidi ile olası bir hırsızlık veya aracın yetkisiz kullanımı zorlaştırılır.
İmmobilizer
İmmobilizer sadece orijinal araç anahtarıyla motorun çalıştırılmasına izin verir.
İmmobilizerin işlev bozukluğu
İmmobilizerde arıza olduğunda motor çalıştırılamaz. Gösterge panelinin ekranında immobilizerin etkin olduğuna dair bir mesaj belirir.
Çalıştırmak için diğer araç anahtarını kullanın, gerekirse yetkili bir servisten yardım alın.
Direksiyon kilidini kilitleme
› Kontak kilidi olan araçlarda kontak anahtarını çekin ve direksiyon kilidi yerine
oturana kadar direksiyonu çevirin.
› Marş düğmesi olan araçlarda motoru durdurun ve sürücü kapısını açın. Önce
sürücü kapısı açılır ve ardından kontak kapatılırsa, direksiyon kilidi ancak araç
kilitlendikten sonra kilitlenir.
Direksiyon kilidini açma
› Kontak kilidi olan araçlarda anahtarı kontak kilidine takın ve kontağı açın. Bu
mümkün değilse direksiyonu biraz ileri geri hareket ettirin ve bu şekilde direksiyonun kilidini açın.
› Marş düğmesi olan araçlarda araca birin ve sürücü kapısını kapatın. Belirli koşullar altında, direksiyon kilidi ancak kontak açıldıktan veya motor çalıştırıldıktan sonra açılabilir.
DİKKAT
Aracı asla kilitli direksiyon kilidiyle hareket ettirmeyin - kaza tehlikesi söz
konusu!

Kontağı açma/kapatma

Motorun çalıştırılması
› Kontak kilidi olan araçlarda anahtarı 3 konumuna çevirin » Şek. 238 için bkz.
Sayfa 197 - , çalıştırma işlemi gerçekleşir. Sonra anahtarı bırakın, motor otomatik olarak çalışmaya başlar.
Motor 10 saniye içerisinde çalışmazsa, anahtarı 1 konumuna çevirin. Çalıştırma işlemini 30 s sonra tekrarlayın.

› Marş düğmeli araçlarda kısaca düğmeye basın » Şek. 238 için bkz. Sayfa 197 , Motor çalışmaya başlar.

Dizel motorlu araçlarda kontağın açılmasından sonra ön ısıtma kontrol lambası
 yanar. Kontrol lambası söndükten sonra motor çalışır.
Şek. 238 Kontak kilidindeki araç anahtarının konumları / Marş düğmesi



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 196).

Kontak kilidindeki araç anahtarının konumları » Şek. 238 - 
1 Kontak kapalı, motor çalışmaz
2 Kontak açık
3 Motorun çalıştırılması
Marş düğmeli araçlarda kontağın açılması/kapatılması
› » Şek. 238 -  düğmesine basın, kontak açılır/kapatılır.
Manuel şanzımanlı araçlarda kontağın açılması/kapatılması için debriyaja basılmamalıdır, aksi durumda marş işlemi gerçekleşir.
Otomatik şanzımanlı araçlarda kontağın açılması/kapatılması için fren pedalına
basılmamalıdır, aksi durumda marş işlemi gerçekleşir.

Motoru çalıştırma/durdurma



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 196).

Motoru çalıştırmadan önce
› El freni sıkıca çekilmelidir.
› Manuel şanzımanlı araçlarda vites kolunu boş konuma getirin, motor çalışana
kadar debriyaj pedalına basın ve basılı tutun.
› Otomatik araçlarda vites kolunu P veya N konumuna getirin » , motor çalışana kadar fren pedalına basın ve basılı tutun.

Motorun durdurulması
› Aracı durdurun.
› Kontak kilidi olan araçlarda anahtarı 1 konumuna çevirin » Şek. 238 için bkz.
Sayfa 197 - .
› Marş düğmeli araçlarda düğmeye basın » Şek. 238 için bkz. Sayfa 197 - ,
Motor ve kontak aynı anda kapatılır.
Otomatik şanzımanlı araçlarda, kontak anahtarı ancak vites kolu P konumunda
ise çekilebilir.
Uzun süreli motor yüklemesinden sonra motoru hemen durdurmamalı, yaklaşık
1 dakika daha rölantide çalışmasını sağlamalısınız. Böylelikle durmuş olan motordaki ısı yığılması önlenir.
Marş düğmeli araçlarda motorun acil olarak kapatılması
Sistem, istenmeyen durdurmaya karşı bir koruma tertibatıyla donatılmıştır, motor sürüş işletiminde sadece acil durumda kapatılabilir.

› Düğmeyi basılı tutun » Şek. 238 için bkz. Sayfa 197 -  veya 1 saniye içerisinde iki kez basın.

Motorun acil olarak kapatılmasından sonra direksiyon kilidi açık kalır.
ÖNEMLİ
Dış hava sıcaklığı -10 °C'nin altında olduğunda otomatik şanzımanlı bir aracın
çalıştırılması sırasında vites kolu her zaman P modunda bulunmalıdır.

Sürüş hazırlığı ve sürüş
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Not
Soğuk motor çalıştıktan sonra kısa süreli olarak çalışma sesleri duyulabilir.
Ön kızdırma sırasında hiç bir büyük kapasiteli elektrikli tüketici devreye sokulmamalıdır - aksi halde araç aküsü gereksiz yere yüklenir.
■ Kontak kapatıldıktan sonra, radyatör fanı (kesik kesik de olsa) yaklaşık 10 dakika daha çalışmaya devam edebilir.

■
■

Motor çalıştırma problemleri - Marş düğmeli araçlar
Şek. 239
Motorun çalıştırılması - düğmeye anahtarla basın

Sistem, durulduğunda veya beklerken (örn. lambalarda) motorun çalışmasına
gerek olmadığını algıladığında motoru kapatır ve hareket ederken tekrar çalıştırır.
Sistem fonksiyonu birçok faktöre bağlıdır. Bazılarını sürücü yerine getirmek zorundadır, diğerleri sistemseldir ve etki edilemez.
Sistem, bu nedenle sürücüye aynı gibi görünen durumlarda farklı davranabilir.
Sistem, kontak her açıldığında (daha önce  tuşuyla manüel olarak devre dışı
bırakılmış olsa dahi) otomatik olarak etkinleştirilir.
Not
Motor, sistemsel sebeplerle kapatıldıysa, kontak açık kalır.

Çalışma şekli
Şek. 240
Ekran göstergesi



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 196).

Motor çalıştırılamaz ve gösterge panelinin ekranında anahtarın sistem tarafından algılanamadığıyla ilgili bir mesaj belirirse motor şu şekilde başlatılmaya çalışılmalıdır.

› Marş düğmesine doğrudan anahtarla basın » Şek. 239.
Motor çalışmazsa yetkili bir servisten yardım alınmalıdır.
ÖNEMLİ
Anahtardaki pil neredeyse boş veya sinyal sorunluysa anahtar sistem tarafından
algılanamayabilir.

Manuel şanzımanlı araçlar
Araç durunca, vites kolu boşa alınınca ve debriyaj pedalı bırakılınca motor otomatik olarak kapatılır.
Debriyaj pedalına basılınca motor otomatik olarak çalıştırılır.

START-STOPP sistemi

Otomatik şanzımanlı araçlar
Araç durunca ve fren pedalına basılınca motor otomatik olarak kapatılır.



Fren pedalı bırakılınca motor otomatik olarak çalıştırılır.

Konuya giriş

START-STOPP sistemi (bundan sonra sadece sistem olarak anılacaktır) CO2 salınımını ve zararlı emisyonları azaltır ve yakıt tasarrufu sağlar.

198 Sürüş

Sistem fonksiyonu için koşullar
Sistemin doğru bir şekilde çalışması için aşağıdaki temel koşullar gereklidir.
 Sürücü kapısı kapalı.
 Sürücü emniyet kemerini takmış.
 Aracın hızı duruştan beri 4 km/saati aşmıştır.



Sistem durumu
Durulduğu zaman sistem durumu ekranda görüntülenir » Şek. 240.
 Motor otomatik olarak kapatılmıştır, hareket edildiğinde otomatik olarak
yeniden çalıştırma işlemi gerçekleştirilir.
 Motor otomatik olarak kapatılmamıştır.

Sistemin manuel devre dışı bırakılması/etkinleştirilmesi
Şek. 241
ÇALIŞTIRMA-DURDURMA sistemi tuşu

Durma sırasında örn. aşağıdaki nedenler varsa motor kapatılmaz.
▶ Sisteminin sorunsuz fonksiyonu için motor sıcaklığına henüz ulaşılmamıştır.
▶ Araç aküsünün şarj durumu çok düşük.
▶ Elektrik tüketimi çok yüksek.
▶ Yüksek klima/ısıtma gücü (yüksek fan devri, istenilen ve gerçek iç sıcaklık
arasında büyük fark).

› Devre dışı bırakmak/etkinleştirmek için  tuşuna basın » Şek. 241.

Sistem, motor otomatik olarak durdurulmuşken, örn. fren pedalına tekrar tekrar basıldıktan sonra motor çalışması gerektiğini algıladığında, motor otomatik
olarak çalıştırılır.

Sistem devrede olmadığında tuştaki  sembolü yanar.
/

Sistem devre dışı bırakıldığında, kontak kapatılıp açıldıktan sonra otomatik olarak yeniden etkinleşir.

Bir sistem arızasında, gösterge paneli ekranında ilgili bir mesaj gösterilir. Yetkili
bir servisten yardım alın.

Not
Motor otomatik kapatıldığında sistem devre dışı bırakılırsa otomatik çalıştırma
işlemi gerçekleşir.

Güncel sistem durumuyla ilgili diğer bilgiler bilgi/eğlence sistemi ekranında
 →  Araç durumu menüsünde görüntülenebilir.



Not
Otomatik kapatılmış motorda 30 saniyeden uzun süre sürücü kemeri çıkarılırsa veya sürücü kapısı açılırsa, motor manüel olarak çalıştırılmalıdır.
■ Otomatik şanzımanlı bir araç düşük hızda hareket ediyorsa (örn. trafik sıkışmasında) ve fren pedalına hafif basıldıktan sonra araç durursa, motor otomatik
olarak kapatılmaz. Fren pedalına daha kuvvetli basıldığında motor otomatik olarak durdurulur.
■ Otomatik şanzımanlı araçlarda, sistem, direksiyonun çok fazla çevrilmesi nedeniyle manevra işlemi algıladığında motor otomatik olarak kapatılmaz.
■

Frenleme ve park



Konuya giriş

Frenlerin aşınması kullanım koşullarına ve sürüş şekline bağlıdır. Zorlu koşullar
altında (örn. şehir trafiği, sportif sürüş şekli) frenlerin durumu servis aralıklarında da yetkili bir servis tarafından kontrol ettirilmelidir.
Fren etkisi ıslak ya da kışın buzlanmış ya da tuz katmanı ile kaplı frenler nedeniyle gecikebilir. Frenler birkaç kez fren yapılarak temizlenmeli ve kurutulmalıdır » .
Eğer araç uzun süre park halinde bırakılmışsa ve fren sistemi çok fazla kullanılmamışsa, fren disklerinde korozyon ve fren balatalarında kirlenme oluşur. Frenler birkaç kez fren yapılarak temizlenmelidir » .
Uzun veya aşırı meyilli bir yola başlamadan önce hız düşürülmeli ve bir düşük
vitese geçilmelidir. Böylelikle motorun frenleme etkisinden yararlanılır ve frenlerin yükü alınır. Buna rağmen ek olarak fren yapılması gerekli ise bu aralıklı yapılmalıdır.
Sürüş hazırlığı ve sürüş
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Acil fren göstergesi - tam frenleme gerçekleşirse arkadaki trafik için uyarı olarak fren lambalarının otomatik yanıp sönmesi görülebilir.

El freni

İlk başlarda en iyi fren etkisini sağlamadığından yeni fren balataları öncelikle
„alışmalıdır“. Bu yüzden yaklaşık ilk 200 kilometrede çok dikkatli sürülmelidir.

Şek. 242
El freni

Çok düşük fren hidroliği seviyesi fren sisteminde arızalara neden olabilir, gösterge panelinde kontrol lambası  yanar » Sayfa 41,  Fren sistemi. Kontrol
lambası yanmıyorsa ve buna rağmen uzatılmış bir fren yolu algılanıyorsa sürüş
şekli bilinmeyen hata nedeni uyarınca ve ayrıca kısıtlı fren etkisine uydurulmalıdır, mutlaka hemen yetkili bir servisten yardım alınmalıdır.
Fren güçlendiricisi, fren pedalıyla üretilen basıncını arttırır. Fren güçlendiricisi
sadece motor çalıştığı zaman devredir.
DİKKAT
■ Durdurulmuş motorda fren yapmak için, daha fazla kuvvet uygulanmalıdır
- Kaza tehlikesi söz konusu!
■ Manuel şanzımana sahip bir araçta vitesteyken düşük devir sayısı aralığında frenleme yapıldığında debriyaj pedalına basılmalıdır. Aksi halde fren kuvveti güçlendiricisinde fonksiyon kısıtlamaları meydana gelebilir - Kaza tehlikesi söz konusu!
■ Fren yapılması gerekmediğinde fren pedalına basmayın. Bu durum frenlerin aşırı ısınmasına yol açar ve dolayısıyla daha uzun bir fren mesafesine ve
daha fazla aşınmaya neden olur - Kaza tehlikesi!
■ Kuru frenleme ve fren sistemini temizlemek amacıyla yapılan frenlemeler
sadece trafik şartları buna izin veriyorsa yapılmalıdır. Diğer araç kullanıcıları
tehlike altına atılmamalıdır.
■ Yeni fren balatalarına yönelik öneriler dikkate alınmalıdır.
■ Durulduğu veya park edildiği zaman el freni her zaman çekilmelidir, aksi
takdirde araç hareket edebilir - Kaza tehlikesi!
■ Sonradan bir ön spoyler, jant kapağı vs. takıldığında, ön tekerlek frenlerine
giden hava akımının engellenmemesi sağlanmalıdır. Aksi halde ön tekerlek
frenlerinde aşırı ısınma meydana gelebilir - Kaza tehlikesi!



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 200).

El freni, durulduğunda veya park edildiğinde aracın istem dışı hareket etmesini
önler.
Çekme
› El frenini yukarı doğru tam olarak çekiniz.
Çözme
› El freni kolunu biraz yukarı çekin ve aynı anda kilitleme düğmesini » Şek. 242
içeri bastırın.
› Kolu, kilitleme düğmesi basılı iken aşağıya doğru tam olarak bastırınız.
El freni çekilmişken ve kontak açıkken, gösterge panelinde el freni kontrol lambası  yanar.
Eğer farkında olmadan çekilmiş el freni ile hareket ettiyseniz, bir uyarı sesi duyulur. El freni uyarısı, eğer 5 km/saat'lik bir hızın üzerinde yaklaşık 3 saniyeden
uzun bir süre arabayı sürmeniz halinde devreye girer.
DİKKAT
Çekili el frenini tamamen indirin. Kısmen indirilmemiş el freni arka frenlerin
aşırı ısınmasına yol açar. Bu, fren sisteminin çalışmasını ve kullanım ömrünü
olumsuz etkileyebilir - Kaza tehlikesi söz konusu!
Not
El frenini çekmeden önce, kol dayanağını arkaya doğru dayanıncaya kadar itin
» Sayfa 84.
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Park etme



Önce

Manuel vites değiştirme
okuyun ve dikkate alın (Sayfa 200).

Durmak ve park etmek için uygun zeminli bir yer arayın »

Şek. 243
Vites değiştirme şeması

.

Park etme sırasındaki eylemler sadece belirtilen sırada yerine getirin.

› Aracı durdurun, fren pedalına tam basın ve basılı tutun.
› El freni sıkıca çekilmelidir.
› Otomatik şanzımanlı araçlarda vites kolunu P konumuna alın.
› Motor durdurun.
› Manuel şanzımanlı araçlarda 1. vitesi veya R geri vitesini takın.
› Fren pedalını bırakın.
DİKKAT
■ Egzoz sisteminin parçaları çok sıcak olabilir. Bu nedenle aracınızı, araç altının kuru ot, yaprak, dökülmüş yakıt vb. gibi yanıcı malzemeler ile temas edebileceği bir yerde durdurmayın. - Bir yangın tehlikesi söz konusudur ve ciddi
yaralanmalar meydana gelebilir.
■ Araçtan ayrılırken örn. aracı kilitleyebilecek ya da freni indirebilecek kişileri
asla araçta gözetimsiz bırakmayın - kaza ve yaralanma tehlikesi!

Manuel vites değiştirme ve pedaller



Konuya giriş

ÖNEMLİ
Eğer eğimde durursanız, hiçbir zaman aracınızı gaz pedalına basarak yerinde
tutmaya çalışmayın - şanzıman hasarları meydana gelebilir.



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 201).

Vites kolu üzerinde, münferit vites konumları için vites değiştirme şeması gösterilmiştir » Şek. 243.
Vites değişiminde vites önerisi dikkate alınmalıdır » Sayfa 49.
Debriyaj pedalına vites değiştirirken daima sonuna kadar basınız. Bu sayede
debriyajın aşırı ısınması önlenir.
Geri vitesin takılması
› Aracı durdurun.
› Debriyaj pedalına tam basın.
› Vites kolunu N konumuna getirin.
› Vites kolunu aşağıya bastırın, tam sola ve ardından öne R konumuna alın
» Şek. 243.
Geri vites takılı ve kontak açık iken, geri vites lambaları yanar.
DİKKAT
Sürüş sırasında asla geri vitese geçmeyiniz - Kaza veya hasar tehlikesi söz
konusu!
ÖNEMLİ
Güncel olarak vites değiştirmiyorsanız, elinizi sürüş sırasında vites kolundan çekiniz. Elin baskısı vites mekanizmasının aşırı aşınmasına yol açabilir.

Sürüş hazırlığı ve sürüş 201

Pedallar



Önce

Vites kolu konumunu seçme
okuyun ve dikkate alın (Sayfa 201).

Şek. 244
Vites kolu ayarları / Ekran göstergesi

Pedalların kullanılması hiç bir zaman engellenmemelidir!
Sürücünün ayağının altında sadece uygun sabitleme noktalarına sabitlenmiş
(fabrika ya da ŠKODA orijinal aksesuarları tarafından gönderilen) bir paspas kullanılabilir.
DİKKAT
Sürücünün ayağının altında hiçbir eşya bulunamaz, aksi halde pedal kullanımı
olumsuz etkilenebilir - kaza tehlikesi!



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 202).

Otomatik şanzıman

Kaydırılarak vites kolu şu konumlara alınabilir » Şek. 244. Bazı konumlarda kilit
tuşuna basılmalıdır » Sayfa 203, Vites kolu kilidi.



Kontak açık iken şanzıman modu ve güncel olarak takılı vites, ekranda gösterilir
» Şek. 244.

Konuya giriş

Otomatik şanzıman, motor yüküne, gaz pedalına basmaya, sürüş hızına ve ayrıca seçilen sürüş moduna bağlı olarak otomatik vites değiştirir.
Otomatik şanzıman modları vites koluyla ayarlanır.
DİKKAT
Hareket etmeden önce vites koluyla ileri sürüş konumu seçildiyse gaz vermeyin - Kaza tehlikesi söz konusu!
■ Sürüş esnasında vites kolunu hiç bir zaman R veya P konumuna getirmeyin
- Kaza tehlikesi söz konusu!
■ Araç motor çalışırken, seçili olan D, S, R veya Tiptronic konumunda duracaksa, fren pedalı veya park freniyle kaymaya karşı emniyete alınması gerekir. Rölanti devir sayısında bile kuvvet aktarımı tam olarak kesilmediği için araç yavaş yavaş kayar.
■ Aracı terk ederken daima P vites kolu konumuna geçilmelidir. Aksi takdirde araç kendiliğinden hareket edebilir - Kaza tehlikesi söz konusu.

■

ÖNEMLİ
Vites kolu N konumundan D / S konumuna geçilmek istenirse motor rölantide
çalışmalıdır.
■ Eğer eğimde durursanız, hiçbir zaman aracınızı gaz pedalına basarak yerinde
tutmaya çalışmayın - şanzıman hasarları meydana gelebilir.
■
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Park etmek - Konum sadece araç dururken ayarlanabilir.
Tahrik tekerlekleri mekanik olarak kilitlidir.
R Geri vites - Bu konum sadece araç duruyorken ve motor rölanti devrindeyken ayarlanabilir.
N Nötr (rölanti konumu) - Tahrik tekerleklerine güç aktarımı kesildi.
D/S İleri sürüş / Spor programı - Vites S konumunda D modundan daha yüksek devir sayılarında değiştirilir
 (yaylı konum) - D ve S konumları arasında seçim
P

Motor çalışırken Sport sürüş modu seçilirse » Sayfa 237, Sürüş modunun seçimi (Driving Mode Selection), şanzıman otomatik olarak S moduna ayarlanır.
E - Ekonomik sürüş modu
Eco veya Individual (Tahrik - Eco) » Sayfa 237 sürüş modu seçildiğinde ve vites
kolu D/S konumunda bulunuyorsa şanzıman otomatik olarak E moduna getirilir.
Bu moda vites kolu ile geçilebilir.
İleri vitesler D moduna göre E modunda daha düşük motor devirlerinde otomatik olarak büyütülür veya küçültülür.

Vites kolu kilidi

Manuel vites değiştirme (Tiptronic)
Şek. 245
Kilit tuşu



Önce

ve

Şek. 246
Vites kolu / çok fonksiyonlu direksiyon



okuyun ve dikkate alın (Sayfa 202).

Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 202).

İleri sürüş moduna yanlışlıkla geçilmemesi ve aracın bu şekilde hareket etmemesi için vites kolu P ve N modunda kilitlidir.

Tiptronic sayesinde, vitesler vites kolu veya çok fonksiyonlu direksiyonun altında bulunan kontrol düğmeleri yardımıyla manuel olarak değiştirilebilir.

Vites kolu araç dururken veya 5 km/h'ye kadarki hızlarda kilitlenir.

Vites kolu yardımıyla manuel vites değiştirme
› Vites kolunu D/S konumundan sağa (sağdan direksiyonlu araçlarda sola) doğru bastırın. Güncel takılı viteste kalınır.

Vites kolu kilidi kontrol lambasının  yanmasıyla gösterilir.
Vites kolunu P veya N modundan çözme

› Fren pedalına basın ve aynı zamanda kilit tuşunu ok yönüne
bastırın.

1 » Şek. 245

Vites kolunun N modundan D/S konumuna almak için sadece fren pedalına basılmalıdır.
N modu üzerinden yapılan hızlı çevirme işleminde (örn. R konumundan D/S konumuna) vites kolu bloke olmaz. Böylece örn. kara saplanan bir aracın kurtulması mümkün olur. Fren pedalı basılmamış durumda iken, vites kolu 2 saniyeden daha uzun bir süre N modunda bulunursa, vites kolu kilidi devreye girer.
Vites kolu normalde olduğu gibi P modundan çıkmıyorsa acil durumda çıkarılabilir » Sayfa 289.
Not
Vites kolu P modundan D/S moduna alınacaksa veya tersi, vites kolu hızlıca hareket ettirilmelidir. Bu şekilde R veya N moduna geçilmesi önlenir.

Çok fonksiyonlu direksiyon altındaki kontrol düğmeleri yardımıyla manuel
vites değiştirmeye geçme
› Değiştirmek için kontrol düğmelerinden birini - / + kısaca direksiyona doğru çekin » Şek. 246.
› Manuel vites değiştirmeyi kaldırmak için kontrol düğmesini + 1 saniyeden
daha uzun direksiyona çekin.
- / + kontrol düğmelerinden biri belirli bir süre kullanılmazsa, manuel vites değişimi otomatik devre dışı kalır.

Vites değiştirme

› Vitesi büyütmek için vites kolunu ileri doğru

+ dokunun veya kontrol düğmesini + kısaca direksiyona çekin » Şek. 246.
› Vitesi küçültmek için vites kolunu geriye doğru - dokunun veya kontrol
düğmesini - kısaca direksiyona çekin » Şek. 246.

Takılı olan vites M harfiyle gösterge tablosunun ekranında gösterilir.
Vites değişiminde vites önerisi dikkate alınmalıdır » Sayfa 49.
Hızlanma sırasında şanzıman, izin verilen azami motor devrine ulaşmadan kısa
süre önce, bir üst vitese otomatik olarak geçer. Eğer daha düşük bir vites seçilirse, motor artık aşırı dönemiyorsa, şanzıman ancak o zaman vitesi küçültür.
Sürüş hazırlığı ve sürüş 203



Not
Örn. yokuş aşağı sürüşlerde manuel vites kullanımı avantajlı olabilir. Vites küçültülerek fren yükü ve fren aşınması azaltılır.

Kalkış ve sürüş



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 202).

DİKKAT
Ani ivmelenme (örneğin kaygan yollarda) araç kontrolünün kaybedilmesine
yol açabilir - kaza tehlikesi söz konusu!

Motor alıştırma ve ekonomik sürüş
Motoru alıştırma

Sürüş ve geçici olarak durma
› Fren pedalına tam basıp, basılı tutunuz.
› Motoru çalıştırın.
› Kilit düğmesine basın ve vites kolunu istenilen konuma getirin » Sayfa 202.
› Fren pedalını bırakıp gaz veriniz.

İlk 1 000 km boyunca motora müsaade edilen en yüksek motor devir sayısının
3/4'nden daha fazla yük bindirmeyin ve ayrıca römork işletimini tercih etmeyin.

Geçici durmalarda (örn. kavşaklarda) N modunun ayarlanmasına gerek yoktur.
Yine de aracın kaymasını önlemek için fren pedalına basılmalıdır.

1 000 ile 1 500 km arasında motor yükü müsaade edilen en yüksek motor devir sayısına arttırılabilir.

Sürüş sırasında maksimum hızlanma (Kick-down fonksiyonu)
İleri sürüş modunda gaz pedalına basarken Kick-down fonksiyonu açılır.

İlk 1 500 km boyunca sürüş şekli yeni motorda alıştırma sürecinin niteliğini belirler.

Ekonomik sürüş için ipuçları

Vites geçişi, azami ivmeyi hesaplamak için buna uygun olarak uyarlanır.

Yakıt tüketimi sürüş şekline, yol durumuna, hava koşullarına vb. bağlıdır.

Kalkış sırasında maksimum hızlanma (Launch-control fonksiyonu)
Launch-control fonksiyonu S veya Tiptronic modunda mevcuttur.

Ekonomik sürüş şekli için aşağıdaki uyarılar dikkate alınmalıdır.
▶ Gereksiz hızlanma ve fren yapmaktan kaçının.
▶ Vites tavsiyesine dikkat edin » Sayfa 49.
▶ Tam gaz vermekten ve yüksek hızlardan kaçının.
▶ Rölantiyi azaltın.
▶ Kısa mesafelerden kaçının.
▶ Lastik dolum basıncının doğru olmasına dikkat edin » Sayfa 274.
▶ Gereksiz fazla yükten kaçının.
▶ Araç hareket etmeden önce kullanılmayacaksa port bagajını sökün.
▶ Elektrikli tüketicileri (örn. koltuk ısıtması) sadece gerektiği kadar çalıştırınız.
Bilgi eğlence sisteminde  /   → Konfor tüketicileri menüsünde, güncel
olarak yakıt tüketiminin en büyük oranına sahip olan maks. üç tüketici gösterilebilir.
▶ Soğutma sistemini çalıştırmadan önce kısa bir süreliğine havalandırın, soğutma sistemini camlar açıkken kullanmayın.
▶ Yüksek hızla seyrederken camları açık bırakmayın.

› ASR sistemini devre dışı bırakın » Sayfa 207, Fren ve denge sistemleri.
› ÇALIŞTIRMA-DURDURMA sistemini devre dışı bırakın » Sayfa 199, Sistemin
manuel devre dışı bırakılması/etkinleştirilmesi.

› Fren pedalına sol ayağınızla tam basıp, basılı tutunuz.
› Gaz pedalına sağ ayağınızla tam basınız.
› Fren pedalını bırakın - Araç maksimum hızlanmayla hareket eder.
Boş viteste sürüş („serbest sürüş“)
Gaz pedalı bırakıldığında araç motorun fren etkisi olmadan hareket eder.
Çalışma koşulları
▶ Vites kolu D/S konumunda bulunur.
▶ Eco veya Individual sürüş modu (tahrik - Eco) seçili » Sayfa 237, Sürüş modunun seçimi (Driving Mode Selection).
▶ Sürüş hızı 20-130 km/s olmalıdır.
▶ Römork prizine römork ya da başka bir aksesuar bağlı olmamalı.
Gaz veya fren pedalına basılarak ya da - / + kontrol düğmelerinden biri direksiyon simidine doğru çekilerek otomatik olarak tekrar vitese geçilir » Sayfa
203, Manuel vites değiştirme (Tiptronic).
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Çalıştırdıktan sonraki sürüş 30 dakikadan az sürerse, genel bakışa önceki sürüşün ortala yakıt tüketimi eklenir (koyu yeşil gösterilen çubuk).

DriveGreen fonksiyonu
Şek. 247
Bilgi/eğlence sistemi ekranında
gösterim

DriveGreen fonksiyonu (bundan sonra sadece DriveGreen olarak anılacaktır),
sürüş tarzı bilgilerine dayanarak sürüş ekonomikliğini değerlendirir.
DriveGreen bilgi/eğlence sistemi ekranında
sünde gösterilebilir.



/  →  → DriveGreen menü-

A Sürüş akıcılığı göstergesi
Akıcı sürüş şeklinde gösterge ortada (yeşil noktaya yakın) durur. Hızlanırken
gösterge aşağıya fren yaparken yukarı hareket eder.
B „Yeşil yaprak“

Yaprak ne kadar yeşil olursa sürüş şekli de o oranda ekonomikleşir. Daha az
ekonomik sürüş şeklinde yaprak yeşil renkte gösterilmez veya tamamen kapatılabilir.
C Çubuk diyagram
Çubuk yükseldikçe sürüş şekli ekonomikleşir. Her çubuk sürüş ekonomikliğini
5 saniyelik adımlarla gösterir, güncel çubuk solda bulunur.
D Puan değerlendirme (0 - 100)
Değer ne kadar yüksekse sürüş şekli o denli verimlidir. D fonksiyon alanına
bastığınızda, son 30 dakikaya ait sürüş verimliliğinin ayrıntılı bir değerlendirmesi
görüntülenir.

Çalıştırdıktan sonraki sürüş 30 dakikadan az sürerse, genel bakışa önceki sürüşün değerlendirmesi eklenir (koyu yeşil gösterilen çubuklar).
E Başlangıçtan itibaren ortalama yakıt tüketimi
E fonksiyon alanına basıldığında son 30 dakika için ortalama yakıt tüketimine

F Semboller
Ekranda, güncel sürüş şekli hakkında bilgi veren aşağıdaki dört sembol görüntülenebilir.
 Ekonomik sürüş şekli
 Güncel hız, yakıt tüketimine olumsuz etki eder.
 Sürüş akıcı değil, gereksiz hızlanma ve frenleme yapılmamalıdır
 Vites tavsiyesi

Ekonomik sürüş için ipuçları
Yaprağa B dokunulduğunda ekonomik sürüşle ilgili ipuçları gösterilir.
Not
Tekli sürüş hafızası „Başlangıçtan itibaren“ sıfırlandığında, ortalama tüketim E ,
sürüş değerlendirmesi D ve diyagram da C sıfırlanır.

Radyatör paneli
Radyatörün önünde takılı olan radyatör panelleri (bundan sonra sadece panel
olarak anılacaktır) CO2 atımını ve ayrıca zararlı emisyonları azaltmaya ve yakıt
tasarrufu sağlamaya yardımcı olur.
Sistem radyatöre giden hava miktarını azaltmanın mümkün olduğunu algılarsa
sistem paneli kapatır. Bu sayede aracın hava direnci azaltılır.
Panelin fonksiyon kısıtlanması durumunda 150 km/h'lik bir hıza ulaşılırsa gösterge panelinin ekranında panellerin fonksiyon kısıtlamasıyla ilgili bir mesaj belirir.
Bu mesajın gösterilmesinden sonra aracın azami hızı 160 km/h ile sınırlandırılır.
Bu nedenle sürüş şekli bu kısıtlamaya uyarlanmalıdır.
Bu mesaj kışın belirirse paneldeki buz veya kar bunun sebebi olabilir. Bu veya
kar eridikten sonra paneller tekrar işlevsel hale gelir.
Fonksiyon kısıtlaması bu veya kar ile ilgili değilse bir atölyenin yardımına başvurulmalıdır.

ayrıntılı bir genel bakış görüntülenir.
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› Bu nedenle yollardaki su birikintilerinden geçmeden önce su derinliği tespit

Araç hasarlarından kaçınma
Sürüş uyarıları
Sadece aracın parametrelerine » Sayfa 300, Teknik Bilgiler ve sürücü becerilerinize uygun yollarda sürüş yapın.
Sürücü her zaman aracın ilgili sürüş koşullarına uygun olup olmadığı kararını
kendisi verir.
Asfaltlı yollar dışındaki sürüşlerde Offroad modunu etkinleştirmenizi tavsiye
ediyoruz » Sayfa 210.
DİKKAT
Hız ve sürüş tarzını her zaman güncel görüş, hava, yol ve trafik şartlarına
göre uyarlayın. Çok yüksek hız ya da hatalı sürüş manevraları ağır yaralanmalara ve araçta hasarlanmalara neden olabilir.
■ Örn. araç tabanının altına sıkışmış kuru yapraklar veya dal parçaları gibi yanıcı maddeler sıcak olan araç parçaları nedeniyle alev alabilir - Yangın tehlikesi söz konusu!

■

ÖNEMLİ
Aracın yerden yüksekliği dikkate alınmalıdır! Aracın altındaki boşluktan daha
yüksek nesnelerin üzerinden geçilirken araç zarar görebilir.
■ Aracın altına sıkışan nesneler en kısa zamanda çıkarılmalıdır. Bu eşyalar araçta
arızaya (örn. yakıt sisteminin ya da fren sisteminin parçalarında) neden olabilir.
■

Su birikintilerinden geçiş
Şek. 248
Su birikintilerinden geçerken izin
verilen maksimum su seviyesi

Yollardaki su birikintilerinden geçilmesi sırasında (örn. sel basan yollar) araca
gelecek hasarları önlemek için, şunlara dikkat edilmelidir.
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edilmelidir. Su seviyesi en fazla alt tabanlıktaki alt kenara kadar gelebilir » Şek.
248.
› En fazla adım hızında sürün, aksi halde aracın önünde araç sistemlerinin içine
su kaçmasına (örn. motorun hava emme sistemine) neden olabilecek bir dalga
oluşabilir.
› Suyun içinde asla durmayınız, geri sürüş yapmayınız ve motoru asla durdurmayınız.
ÖNEMLİ
Araç sistemlerine su kaçması halinde (örn. motorun hava emme sistemine)
araçta ağır arızalar meydana gelebilir!
■ Karşıdan gelen araçlar, aracınız için uygun olan su yüksekliğini aşabilen dalgalar oluşturabilir.
■ Tuzlu sudan geçmeyin, tuz korozyona yol açabilir. Tuzlu su ile temas eden bir
aracı itinayla tatlı su ile yıkayın.
■

Yardımcı sistemler
Genel bilgiler



Konuya giriş

DİKKAT
Yardımcı sistemler sadece destek vermektedir ve sürücünün araç kullanma mesuliyetini ortadan kaldırmaz.
■ Yardımcı sistemler sayesinde artan güvenlik imkanı ve artan yolcu güvenliği, sizi bir emniyet riskine girme konusunda kışkırtmamalıdır - Kaza tehlikesi
söz konusu!
■ Hızınızı ve sürüş tarzınızı her zaman güncel görüş, hava, yol ve trafik şartlarına göre uyarlayın.
■ Yardımcı sistemlerin fiziksel ve sistemsel sınırları vardır. Bu nedenle sürücü
bazı sistem tepkilerini belirli durumlarda istemeyebilir veya geç olduğunu
düşünebilir. Bu nedenle daima dikkatli ve müdahaleye hazır olunmalıdır!
■ Yardımcı sistemleri sadece araç, her türlü trafik durumunda kontrolünüz
altında olacak şekilde etkinleştirin, devre dışı bırakın ve ayarlayın - Kaza tehlikesi söz konusu!
■

Radar sensörü
Şek. 249
Radar sensörünün montaj yeri

Sensörün işlevi aşağıdaki olaylardan birinde olumsuz etkilenebilir veya hizmet
dışı kalabilir.
▶ Sensör kapağı (örn. çamur, kar vb.) nedeniyle kirlenmişse.
▶ Sensör kapağının önü ve çevresi (örn. etiket, ilave far vb.) tarafından kapatılıyorsa.
▶ Görüş kötü olduğunda (örn. sis, sağanak yağmur, yoğun kar).
▶ İstisnai durumlarda, sensörün kapağın altındaki kısmı (örn. kar) nedeniyle kapanabilir.
Sensör kapağı veya sensör kirli veya kapalı ise gösterge panelinin ekranında
ACC » Sayfa 234, Fonksiyon arızaları veya Front Assist » Sayfa 236, Fonksiyon
arızaları sisteminin ilgili bir mesajı görüntülenir.
DİKKAT
Sensörün hasar gördüğüne dair şüpheniz varsa, ACC ve Front Assist sistemini devre dışı bırakın; » Sayfa 232» Sayfa 236. Sensörün bir yetkili servis
tarafından kontrol edilmesini sağlayınız.
■ Çarpışma veya ön ya da alt araç alanında hasar durumunda sensör fonksiyonu olumsuz etkilenebilir - Kaza tehlikesi söz konusudur! Sensörün bir yetkili servis tarafından kontrol edilmesini sağlayınız.
■ Sensör kapağının önündeki ve etrafındaki alanı kapatmayın. Bu durum sensör işlevinin olumsuz etkilenmesine yol açabilir - Kaza tehlikesi söz konusu!

■

ÖNEMLİ
Sensör kapağındaki karı bir el süpürgesi ile ve buzu çözücü madde içermeyen
bir buz çözme spreyi ile temizleyin.

Fren ve denge sistemleri



Konuya giriş

Fren ve denge sistemleri, aksi belirtilmedikçe kontak her açıldığında otomatik
olarak devreye girer.



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 207).

Radar sensörü (bundan sonra sadece sensör olarak anılacaktır) elektromanyetik
dalgalar yardımıyla araç önündeki trafik durumunu algılar. Radar bir kapağın altında bulunur » Şek. 249.

Hata göstergesi için » Sayfa 39, Kontrol lambaları bölümüne bakın.
DİKKAT
Yardımcı sistemlerin kullanımına ilişkin genel bilgiler dikkate alınmalıdır
» Sayfa 207, Bölümde Konuya giriş.

Sensör, ACC » Sayfa 230 ve Front Assist » Sayfa 234 sistemlerinin bileşenidir.
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Denge kontrolü (ESC)



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 207).

ESC, sürüş dinamiği sınır durumlarında (örn. araç savrulmaya başladığında), sürüş yönünü koruyabilmek için her bir tekerleği frenleyerek araç dengesini iyileştirir.
ESC müdahalesi sırasında gösterge panelindeki kontrol lambası  yanıp söner.

ESC Sport



Önce

Motor çekiş momentinin kontrolü (MSR)



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 207).

MSR, tahrik tekerlerinin vites küçültme sırasında ya da ani gaz alımında blokaj
eğilimi önler (örn. buzlanmış ya da farklı nedenlerle kaygan yol).
Tahrik tekerleri bloke olursa motor devir sayısı otomatik olarak yükseltilir. Böylece, motorun frenleme etkisi azaltılır ve tekerlekler tekrar serbestçe dönebilir.

Çekiş kontrolü (ASR)
okuyun ve dikkate alın (Sayfa 207).

ESC Sport sportif bir sürüşü sağlar. ESC Sport etkinleştirildiğinde aracın hafif
savrulması veya yalpalaması durumunda ESC müdahaleleri gerçekleşmez ve
ASR tahrik tekerlekleri dönecek şekilde sınırlandırılmıştır.
Etkinleştirme

›  » Şek. 250 için bkz. Sayfa 208 tuşunu basılı tutun.
› veya: Bilgi eğlence sisteminde  /  menüsünde  → ESC sistemi: → ESC Sport
fonksiyon alanına dokunun.

Etkinleştirildiğinde gösterge panelinde  kontrol lambası yanar ve gösterge
panelinin ekranında ilgili bir mesaj gösterilir.
Devre dışı bırakma
›  » Şek. 250 için bkz. Sayfa 208 tuşuna basın.
› veya: Bilgi eğlence sisteminde  /  menüsünde  → ESC sistemi: → Etkin
fonksiyon alanına dokunun.
Devre dışı bırakıldığında gösterge panelinde  kontrol lambası söner ve gösterge panelinin ekranında ilgili bir mesaj gösterilir.

Anti blokaj sistemi (ABS)



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 207).

ABS, frenleme sırasında tekerleklerin bloke olmasını önler. Bu şekilde sürücüyü,
araç kontrolünü sağlama konusunda destekler.
Bir ABS müdahalesi fren pedalının titremesiyle ve sesler ile belli eder.
ABS müdahalesinde aralıklı olarak fren yapmayınız ve de fren pedalı basıncını
azaltmayınız.
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Şek. 250 Sistem düğmesi: ESC'li/ESC'siz araç



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 207).

ASR tahrik tekerleklerin dönmesini önler. ASR fazla dönen tekerleklerde tekerleklere aktarılan tahrik kuvvetini azaltır. Bu sayede örn. zemin tutuşu az olan
yollardaki sürüşler kolaylaştırılır.
ASR müdahalesi sırasında gösterge panelindeki kontrol lambası  yanıp söner.
Devre dışı bırakma
›  » Şek. 250 tuşuna basın.
› veya:  » Şek. 250 tuşuna basın.
› veya: Bilgi eğlence sisteminde  /  menüsünde  → ESC sistemi: → ASR kapalı
fonksiyon alanına dokunun.
Devre dışı bırakıldığında gösterge panelinde  kontrol lambası yanar ve gösterge panelinin ekranında ilgili bir mesaj gösterilir.
Etkinleştirme

›  » Şek. 250 tuşuna basın.
› veya:  » Şek. 250 tuşuna basın.



› veya: Bilgi eğlence sisteminde



fonksiyon alanına dokunun.

/  menüsünde  → ESC sistemi: → Etkin

Etkinleştirildiğinde gösterge panelinde  kontrol lambası söner ve gösterge
panelinin ekranında ilgili bir mesaj gösterilir.
ASR, normalde her zaman devrede olmalıdır. Sistemin sadece aşağıdaki durumlarda devre dışı bırakılması mantıklıdır.
▶ Kar zincirleriyle sürüş sırasında.
▶ Derin kar üzerindeki veya çok gevşek zemindeki sürüş sırasında.
▶ Kara/çamura saplanan aracın „kurtarılması“.
Not
ESC sistemi olmayan araçlarda ASR sistemi kapatıldığında kontrol lambası yanmaz  , gösterge panelinde sadece bir mesaj gösterilir.

Elektronik diferansiyel kilidi (EDS ve XDS+)



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 207).

EDS, tahrik edilen akstaki ilgili tekerleğin boşa dönmesini önler. EDS gerektiğinde boşa dönen tekerlekleri frenler ve tahrik kuvvetini diğer tahrik tekerleğine aktarır. Bu sayede tahrik edilen akstaki her bir tekerleğin altındaki farklı zemin tutuşuna sahip yoldaki sürüş kolaylaştırılır.
Frenlenen tekerleğin freninin çok fazla ısınmaması için, EDS otomatik olarak
devreden çıkar. Fren soğuduğunda EDS yeniden etkinleştirilir.
XDS+ fonksiyonu, geliştirilmiş elektronik diferansiyel kilididir (EDS). XDS+ bir
fren müdahalesiyle, tahrik edilen aksın viraj içi tekerleğine hızlı viraj sürüşünde
lastik yükünün azalmasına tepki verir. Her bir tekerleğin frelenmesiyle aracın
aşırı hız veya düşük hız yapmasını önler. Bu aracın sürüş stabilitesine ve direksiyon hakimiyetine pozitif etki eder.

Aktif direksiyon desteği (DSR)



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 207).

DSR sürücüye, aracı kritik durumlarda dengede tutmak için bir direksiyon önerisi verir. DSR, örneğin aracın sağında ve solunda farklı yol yüzeylerinde sert
fren yapılmasıyla etkinleştirilir.

Fren yardımcısı (HBA)



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 207).

HSA fren etkisini arttırır ve fren yolunun kısalmasına yardım eder.
HBA, fren pedalına çok hızlı basıldığı zaman devreye girer. Mümkün olan en kısa
fren yoluna erişmek için, araç durana kadar fren pedalına sert basılmalıdır.
Fren pedalını bıraktıktan sonra, HBA'nın fonksiyonu otomatik olarak devreden
çıkartılır.

Yokuş yukarı çıkma yardımcısı



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 207).

Yokuş yukarı çıkma yardımcısı (bundan sonra sadece sistem), yokuşlarda kalkış
sırasında araç kaymadan ayağın fren pedalından gaz pedalına kaydırılmasına imkan verir.
Araç, fren pedalı bırakıldıktan sonra sistem tarafından yaklaşık 2 saniye daha
frenlenmeye devam edilir.
Sistem sürücü kapısı kapalı ise, % 5 meyilden itibaren devreye girer. Sistem
eğimlerde ileri veya geri yönde kalkışlarda devrededir.

Çoklu çarpışma freni (MCB)



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 207).

MCB, bir çarpışma sonrasında otomatik fren müdahaleleriyle aracı geciktirmeye ve dengelemeye yardımcı olur. Bu sayede kontrolsüz araç hareketi nedeniyle
müteakip bir çarpışmanın riski azaltılır.
Otomatik fren müdahaleleri sadece aşağıdaki temel koşullar yerine getirildiğinde gerçekleşebilir.
 Belirli bir kaza ağırlığında ön veya yan çarpışma meydana geldi.
 Çarpma hızı 10 km/h üzerindeyse.
 Frenler, ESC ve diğer gerekli elektrikli sistemler çarpışma sonrasında işlevsel kaldıysa.
 Gaz pedalına basılmadı.
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Çekilen yük stabilizasyonu (TSA)



Önce

Çalışma şekli

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 207).

TSA, römorkun ve ardından da tüm römorkun sallandığı durumlarda römorku
stabil tutmaya yardımcı olur.
TSA, tüm römorkun sallanan hareketini sönümlemek için çekici aracın her bir
tekerleğini frenler.
Doğru TSA fonksiyonu için, aşağıdaki temel koşullar gereklidir:
 Römork tertibatı fabrika tarafından teslim edildi veya orijinal ŠKODA aksesuarlarından satın alındı.
 Römorkun, römork prizi üzerinden çekici araçla elektrik bağlantısı var.
 ASR etkin.
 Hız 60 km/h'den yüksek.
Diğer bilgiler » Sayfa 246, Römork tertibatı ve römork.

Offroad modu



Konuya giriş

Şek. 251 Sürüş modu seçme tuşu / Bilgi/eğlence sistemi ekranındaki
fonksiyon alanı



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 210).

Offroad modu 30 km/h hızına kadar devreye girer.
Offroad modunu asfalt yolların dışındaki her sürüşte etkinleştirmenizi tavsiye
ediyoruz.

› Etkinleştirmek için  » Şek. 251 tuşuna basın.

Offroad modu, asfalt yolların dışındaki bir sürüşte zorlu mesafelerin aşılmasına
yardım eden bazı fonksiyonlar kapsamaktadır.

Bilgi/eğlence sistemi ekranında sürüş modu menüsü görüntülenir » Şek. 251.

Fakat Offroad modu etkin iken de aracınız gerçek bir arazi aracına dönüşmemektedir.

› Devre dışı bırakmak için  » Şek. 251 tuşuna basın ve bilgi eğlence ekranında

DİKKAT
Yardımcı sistemlerin kullanımına ilişkin genel bilgiler dikkate alınmalıdır
» Sayfa 207, Bölümde Konuya giriş.
ÖNEMLİ
Offroad modu, sıradan yollarda kullanılmak için öngörülmemiştir.
Offroad modunun doğru çalışmasını sağlamak için, dört tekerleğe de
ŠKODA AUTO şirketi tarafından izin verilen aynı lastikler takılmış olmalıdır.

■
■

210 Sürüş

› Bilgi/eğlence sistemi ekranında Offroad fonksiyon alanına dokunun. Gösterge
panelinde kontrol lambası  yanar.

Offroad sürüş modundan farklı bir sürüş modu seçin.

Offroad moduna şu fonksiyonlar entegre edilmiştir.
aşağı iniş yardımcısı » Sayfa 211
▶ ESC Offroad » Sayfa 211
▶ ASR Offroad » Sayfa 211
▶ EDS Offroad » Sayfa 211
▶ ABS Offroad » Sayfa 211
▶ Yokuş

Not
Motor Offroad modundaki sürüş sırasında „boğulursa“, motor yeniden başlatıldıktan sonra Offroad modunun hala etkin olup olmadığı kontrol edilmelidir. Gerekirse yeniden etkinleştirilmelidir.

Yokuş aşağı iniş asistanı



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 210).

Yokuş aşağı iniş asistanı (bundan sonra sadece asistan olarak anılacak), tüm tekerleklerde otomatik frenleme etkisi yaratarak dik yokuşlardaki ileri ve geri sürüşler sırasında sabit bir hızı muhafaza eder.
Bir müdahale sırasında gösterge panelindeki beyaz kontrol lambası yanıp söner.
Asistanın müdahalesi otomatik olarak aşağıdaki koşullar altında gerçekleşir.
 Motor çalışıyor olmalı.
 Manuel şanzımanlı araçlarda vites kolu rölanti konumunda veya 1., 2., 3. vites veya geri vites takılı olmalıdır.
 Otomatik şanzımanlı araçlarda vites kolu R, N, D/S konumunda veya Tiptronic konumunda olmalı.
 Eğim en az % 10 olmalı (eşikleri geçerken sınır kısa süreli % 8'e düşebilir).
 Ne gaz, ne de fren pedalı basılmalı.
Sürüş hızı
Yokuş aşağı sürüşlerde yakl. 2 - 30 km/h hızla seyredin, asistan yokuş aşağı sürüşlerde bu hızı sabit tutar.
Manuel şanzımanlı araçlarda ileri (veya geri vites) takılıysa, hız, „motorun boğulmasını“ önleyecek kadar yüksek olmalıdır.
Sürüş hızı, fren veya gaz pedalına basılarak değiştirilebilir. Bu, vites kolu rölanti
konumunda veya vites kolu N konumunda ise de geçerlidir. Asistanın müdahalesi pedalın bırakılmasından sonra tekrar devreye alınır.
DİKKAT
Asistanın doğru çalışması için, yol yüzeyi yeterli tutuşu sağlamalıdır. Asistan,
kirli zemin (örn. buz, çamur, vb.) üzerindeki fonksiyonunu fiziksel nedenlerden dolayı doğru olarak yerine getiremeyebilir. - kaza tehlikesi söz konusu!

ASR Offroad





Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 210).

ESC Offroad, aracın hafif savrulması/yalpalaması halinde ESC müdahalesi gerçekleştirmeyerek asfalt olmayan yollarda sürüşü kolaylaştırır.

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 210).

ASR Offroad, tekerleklere kısmen patinaj yaptırarak asfalt olmayan zeminde
kalkışı ve sürüşü kolaylaştırır.
Not
ASR » Sayfa 208 devre dışı iken Offroad modu, ASR Offroad desteği olmadan
çalışır.

EDS Offroad



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 210).

EDS Offroad tahrik tekerlekleri altında farklı tutuşa sahip zemin üzerinde sürüş
sırasında veya zemin engebelerini geçerken sürücüyü destekler.
Patinaj yapan tekerlek veya tekerlekler, standart EDS sisteminin müdahalesine
göre daha erken ve kuvvetli frenlenir.

ABS Offroad



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 210).

ABS Offroad sürücüyü tabanı gevşek zeminde (örn. çakıl, kar vs.) frenleme sırasında destekler.
Sistem, tekerlekleri kontrollü bir şekilde bloke ederek frenlenen tekerleğin
önünce birikmiş malzemeden bir „kama“ oluşturur ve bu da fren mesafesini kısaltır.
Maksimum sistem etkisi ön tekerlekler düz konumdayken elde edilir.

Park yardımcısı (ParkPilot)


ESC Offroad

Önce

Konuya giriş

Park yardım sistemi (aşağıda sadece sistem olarak anılmaktadır) akustik sinyaller ve ayrıca bilgi/eğlence sistemiyle manevra sırasında araç yakınında bulunan
engeller hakkında bilgi verir.

Yardımcı sistemler
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DİKKAT
Yardımcı sistemlerin kullanımına ilişkin genel bilgiler dikkate alınmalıdır
» Sayfa 207, Bölümde Konuya giriş.
■ Hareket eden kişi veya nesneler sistem sensörleri tarafından algılanmayabilir.
■ Bazı nesnelerin ve giysilerin yüzeyleri duruma sistem sinyallerini yansıtamaz. Bu gibi cisimlerin ya da kişilerin sistem sensörleri tarafından algılanmaması tehlikesi söz konusu.
■ Dış gürültü kaynakları sistem sensörlerinin sinyallerini etkileyebilir. Sistem
sensörlerinin engelleri algılamama tehlikesi vardır.
■ Manevra işlemine başlamadan önce, aracın önünde ve arkasında, örn. taş,
dar sütun, vb. gibi küçük engellerin olmadığından emin olun. Bu engel, sistem sensörleri tarafından belki algılanmayabilir.

■

ÖNEMLİ
Sistem sensörlerinin » Şek. 252 için bkz. Sayfa 212 temiz, karsız ve buzsuz olmasını sağlayın ve hiçbir cisimle örtmeyin, aksi durumda sistem fonksiyonu kısıtlanabilir.
■ Olumsuz hava koşulları (yağmur, su buharı, çok düşük/yüksek sıcaklıklar vb.)
altında sistem işlevi olumsuz etkileyebilir - „yanlış engel algılaması“.
■ İlaveten aracın arkasına monte edilmiş aksesuarlar (örn. bisiklet taşıyıcı) sistemin çalışmasını olumsuz etkileyebilir.

Arka ton ayarı - Arka tarafta engel tespiti için sinyal sesi yüksekliğinin ayarlanması
■ Sesi azaltma (park ederken) - Park yardım sistemi etkin iken ses seviyesini (örneğin radyo ses seviyesini) azaltma
■ Manevra frenleme fonksiyonu - Otomatik acil frenlemenin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması

■

Fonksiyon şekli

■

Şek. 252 Sensörlerin sol araç tarafındaki montaj yeri: ön/arka
Şek. 253
Taranan bölgeler ve sensörlerin
menzili

Bilgi/eğlence sisteminde ayarlar



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 212).

› Bilgi eğlence sisteminde
alanına dokunun.

■



/  menüsünde  → Park ve manevra fonksiyon

ParkPilot - Park yardım sisteminin ayarlanması
■ Otomatik etkinleştir - Park yardım sisteminin küçültülmüş göstergesinin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması (ileri sürüşte)
■ Ön ses seviyesi - Ön tarafta engel tespiti için sinyal sesi seviyesinin ayarlanması
■ Ön ton ayarı - Ön tarafta engel tespiti için sinyal sesi yüksekliğinin ayarlanması
■ Arka ses seviyesi - Arka tarafta engel tespiti için sinyal sesi seviyesinin ayarlanması

212 Sürüş



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 212).

Sistem ultrason dalgaları yardımıyla tamponla bir engel arasındaki mesafeyi hesaplar. Ultrasonik sensörler araç donanımına göre arka ve ön tamponda bulunur
» Şek. 252.
Donanıma bağlı olarak şu sistem varyantları mevcut olabilir » Şek. 253.
bölgelerindeki engellere karşı uyarır.
, C , D bölgelerindeki engellere karşı uyarır.
▶ Varyant 3: A , B , C , D , E bölgelerindeki engellere karşı uyarır.

▶ Varyant 1: C , D
▶ Varyant 2: A , B





Sensörlerin yaklaşık menzili (cm olarak)
Alan » Şek. 253
A
B
C
D
E

Varyant 1
(4 sensör)

Varyant 2
(8 sensör)

Varyant 3
(12 sensör)

160
60
-

120
60
160
60
-

120
90
160
90
90

Sesli sinyaller
Mesafenin azalmasıyla birlikte duyulan ses sinyallerinin aralığı kısalır. Yaklaşık
30 santimetreden az bir mesafe kaldığında sürekli bir ses duyulur - tehlikeli bölge.
Sesli sinyaller bilgi/eğlence sistemi üzerinden ayarlanabilir » Sayfa 212.
Römork kullanımı
Römork kullanılırken veya römork prizine başka bir aksesuar takılıyken sistemin
sadece A ve B » Şek. 253 bölgeleri etkindir.
Not
Varyant 3 olan araçlarda sistem etkinleştirildikten sonra araç silüeti çevresindeki tüm alanlar gösterilemiyorsa, araç birkaç metre ileri veya geri hareket ettirilmelidir.
■ Engel tanıma sisteminin ön sinyal sesleri, fabrikada arka Engel tanıma sistemine nazaran daha yüksek olarak ayarlanmıştır.
■ Sesli sinyallerin kullanım ayarı (bilgi/eğlence sistemine bağlı) kişiselleştirmenin
etkin kullanıcı hesabında kaydedilir » Sayfa 56.
■

Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 212).

Fonksiyon alanları ve uyarılar » Şek. 254
A
Şerit göstergesi.
   Bilgi/eğlence sistemi tipine bağlı olarak: Park yardım sistemi göstergesini kapatma.

Park yardım sisteminin sesli sinyallerini kapatma/açma.

Otomatik acil frenlemenin devre dışı bırakılması/etkinleştirilmesi.

Arka görüş kamera görüntüsüne geçiş.

Çarpışma alanında bir engel bulunuyor (engele olan mesafe 30 cm'den
küçük).  Engel yönünde sürmeye devam etmeyin!

Yolda bir engel bulunuyor (engele olan mesafe 30 cm'den büyük).

Yolun dışında bir engel bulunuyor (engele olan mesafe 30 cm'den büyük).

Sistem arızası (engeller gösterilmez).
Rota göstergesi
Yol göstergesi A » Şek. 254 aracın güncel direksiyon ve vites/vites kolu konumuyla hareket ettiği yolu gösterir.
Vites kolu rölanti konumundaysa veya vites kolu N modundaysa ön yol göstergesi gerçekleşir.

Etkinleştirme/Devre dışı bırakma
Şek. 255
Sistem tuşu (varyant 2, 3)

Bilgi/eğlence sistemi ekranında gösterim
Şek. 254
Ekran gösterimi



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 212).

Etkinleştirme
Sistem, geri vitesin takılmasıyla ve Varyant 2 ve 3 olan araçlarda ayrıca 
» Şek. 255 tuşuna basılarak etkinleşir.
Yardımcı sistemler
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Etkinleştirildiğinde sesli bir sinyal duyulur ve tuşta  sembolü yanar.
Devre dışı bırakma
Varyant 1 olan araçlarda sistem geri vitesten çıkılarak devre dışı bırakılabilir.
Varyant 2 ve 3 olan araçlarda sistem,  tuşuna basılarak veya 15 km/h üzerindeki bir hızda otomatik olarak devre dışı bırakılır (tuştaki  sembolü söner).
Arıza göstergesi
Varyant 1 olan araçlar
▶ Sistem etkinleştirildikten sonra yaklaşık 3 saniyeliğine sesli bir sinyal duyulur
(aracın yakınında herhangi bir engel yok).
Varyant 2 ve 3 olan araçlar
▶ Sistem etkinleştirildikten sonra tuşta  sembolü yanıp söner.
▶ Gösterge panelinin ekranında (aynı zamanda sesli bir sinyal ile) Park Pilot sistemindeki bir arıza ile ilgili bir mesaj görünür.
Yetkili bir servisten yardım alın.
Not
Sistem,  tuşu üzerinden sadece 15 km/h altında bir hızda etkinleştirilebilir.

ileri sürüşte sistemi otomatik etkinleştirme
Şek. 256
Bilgi/eğlence sistemi ekranı:
Otomatik etkinleştirmede görüntülenen gösterge

Otomatik gösterim, bilgi/eğlence sistemi üzerinden etkinleştirilebilir/devre dışı
bırakılabilir » Sayfa 212.
Not
Otomatik göstergenin (etkinleştirme/devre dışı bırakma) ayarı (bilgi/eğlence
sistemine bağlı) kişiselleştirmenin etkin kullanıcı hesabında kaydedilir » Sayfa
56.

Otomatik acil frenleme



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 212).

Sistem 8 km/saat hızına kadar yapılan geri sürüş sırasında bir çarpışma tehlikesi
algılarsa çarpma sonuçlarını azaltmak için acil bir frenleme gerçekleşir.
Devre dışı bırakma/Etkinleştirme
Fren fonksiyonu bilgi/eğlence sisteminde Park ve manevra menüsünde devre dışı
bırakılabilir/etkinleştirilebilir » Sayfa 212.
Kontağın kapatılmasından ve açılmasından sonra fonksiyon, kapatılmasından
önceki ayara bağlı olarak devre dışı/etkin kalır.
Fren fonksiyonu bir kereliğine  » Şek. 254 için bkz. Sayfa 213 fonksiyon alanıyla devre dışı bırakılabilir.
ÖNEMLİ
Otomatik acil frenleme sadece sistem geri vites takılarak veya  tuşuna basılarak etkinleştirildiyse çalışır.

Parktan çıkma asistanı ve kör nokta „denetim“asistanı




Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 212).

10 km/h altındaki bir hızla giden araç bir engele yaklaştığında sistem otomatik
olarak etkinleşir.
Etkinleştirdikten sonra bilgi/eğlence ekranının sol bölümünde şu gösterilir
» Şek. 256.
Sesli sinyaller engele yaklaşık 50 cm'lik bir mesafe kaldığı zaman başlar.
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Konuya giriş
Şek. 257
Radar sensörlerinin montaj yeri



Parktan çıkma asistanı ve „kör nokta“ denetim asistanı arka tampondaki radar
sensörlerinden gelen bilgilerin temelinde çalışır » Şek. 257. Radar sensörleri dışarıdan görünmez.
Parktan çıkma asistanı
Parktan çıkma asistanı (bundan sonra sadece sistem olarak anılacaktır) enine
bir park boşluğundan çıkarken yandan gelen araçlara karşı uyarır.
Gerektiğinde sistem, otomatik fren yaparak çarpışmayı önlemeye veya sonuçlarını en aza indirgemeye çalışır.

ÖNEMLİ
Bir römork veya benzeri bir aksesuar römork prizine bağlanmışsa her iki sistem kullanılamaz.
■ Olumsuz hava koşulları (yağmur, su buharı, çok düşük/yüksek sıcaklıklar vb.)
altında sistemin fonksiyonu kısıtlanabilir - „yanlış araç algılaması“.
■ İlaveten aracın arkasına monte edilmiş aksesuarlar (örn. bisiklet taşıyıcı) sistemlerin fonksiyonu olumsuz etkileyebilir.
■

Parktan çıkma asistanı - Çalışma şekli

„Kör nokta“ denetim asistan
„Kör nokta“ denetim asistanı (bundan sonra sadece sistem olarak anılacaktır),
yan şeritte aynı yönde seyreden ve kör noktada bulunan araçları bildirir.
„Kör nokta“, ne dikiz aynasından ne aracından içinden görünür.
DİKKAT
Yardımcı sistemlerin kullanımına ilişkin genel bilgiler dikkate alınmalıdır
» Sayfa 207, Bölümde Konuya giriş.
DİKKAT
Çarpışma veya arka araç bölümünde hasar olması durumunda sistemlerin
fonksiyonu olumsuz etkilenebilir - Kaza tehlikesi söz konusudur! Araç, yetkili
servis tarafından kontrol edilmelidir.
■ Sensör çevresini kapatmayın - Sistemlerin fonksiyonu kısıtlanabilir.
■ Kar, buz ve bu tarz engelleri sensör çevresinden derhal temizleyin.

■

DİKKAT
„Kör nokta“ denetim asistanları fiziksel ve sisteme bağlı sınırlara tabidir. Bu
nedenle, sistem yan şeritteki bir aracı aşağıdaki durumlarda gecikmeli bildirebilir veya hiç bildirmeyebilir.
■ Çok hızlı seyreden bir araç yaklaştığında.
■ Çok keskin bir virajda veya kavşakta.

Şek. 258 Bilgi/eğlence sistemi ekranı: Uyarı gösterge / Sürüş durumu



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 215).

Kontak açıkken aracın yanındaki ve arkasında alan sistem tarafından denetlenir.
Yandan aracınızın arkasına yaklaşan bir araç algılandığında » Şek. 258, sistem bu
duruma karşı uyarır.
Uyarı - Park yardım sistemli araçlar
Sürekli bir ses duyulur ve bilgi/eğlence sistemi ekranında iki uyarı düzeyinden
biri görüntülenir » Şek. 258.
Yaklaşan bir araç algılandı. Geriye sürüşe devam etmeyin ve aracın çevresini kontrol edin.
B Çarpışma bölgesinde bir araç algılandı. Geriye sürüşe devam etmeyin .

A

Uyarı - Park yardım sistemi olmayan araçlar
Sesli bir sinyal duyulur ve gösterge panelinin ekranında sürücü için takip eden
trafiği izlemesi konusunda bir uyarı belirir.

Yardımcı sistemler

215



Otomatik acil frenleme
Sürücü uyarıya tepki vermez ve sistem yaklaşan bir çarpışma tespit ederse, sistem 10 km/h hıza kadar otomatik bir frenleme tetikleyebilir. Gösterge paneli
ekranında ilgili bir mesaj gösterilir.

Kör nokta „denetim “asistanı - Çalışma şekli



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 215).

15 km/h üzerindeki bir hızda aracın yanındaki ve arkasında alan sistem tarafından denetlenir. Aynı zamanda, sizin aracınızla denetim alanındaki diğer araçlar
arasındaki mesafe ve hız farkı ölçülür.
Sistem, normal genişlikteki bir yolda sürüş sırasında sol ve sağ yan şeridi denetler.
„Kör noktada“ bir araç algılanınca sistem bu aracı dış aynadaki  kontrol lambası ile bildirir.
Sistem kısıtlaması
Sistem şerit genişliğini algılayamaz. Bu nedenle bu veya sonraki durumlarda
uzak şeritteki bir araca tepki verebilir.
▶ Dar şeritli yollarda veya bisiklet yolunun kenarındaki sürüşlerde.
▶ Bir viraj dönüşünde.
Sistem, yol kenarında bulunan başka nesnelere, örn. bariyerlere, ses bariyerlerine vs. tepki verebilir.

Kör nokta „denetim “ asistanı - Sürüş durumları ve uyarılar

Şek. 260 Sürüş durumu / Sağ dış aynadaki kontrol lambası sürüş durumunu bildirir



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 215).

Aşağıdaki sürüş durumlarında, dış aynadaki kontrol lambası „kör noktada“ araç
algılandığını bildirir.
▶ Aracınız B , A aracı tarafından sollanıyor » Şek. 259.
▶ Aracınız C , D aracını maks. 10 km/h daha yüksek bir hızla solluyor » Şek.
260. Sollama sırasında hız daha yüksekse, kontrol lambası ile uyarı verilmez.
Uyarı göstergesi her zaman aracın „kör noktada“ algılandığı sürücü tarafı dış aynasında gösterilir.
İki araç arasındaki hız farkı ne kadar fazla olursa kontrol lambası aracılığıyla sollandığınız araçla ilgili o oranda daha önce bir ikaz gerçekleşir.
İki uyarı seviyesi
 yanıyor - bir araç „kör açıda“ tespit edildi.
 yanıp sönüyor - bir araç „kör noktada “ algılandı ve sinyal lambası açık.
Lane Assist'li araçlar için geliştirilmiş uyarı
 ayrıca şu durumda direksiyon „kör noktadaki“ aracın olduğu yöne çevrilince
de yanıp söner. Bunun için Lane Assist » Sayfa 240 etkin ve araçlar arasındaki
sınır çizgisi algılanmış olmalı.
Bu durumda aracınız sınır çizgisini geçtiğinde sistem, direksiyonu kısa süreli titreterek sizi uyarır.

Şek. 259 Sürüş durumu / Sol dış aynadaki kontrol lambası sürüş durumunu bildirir

216 Sürüş

Not
Kontrol lambasının  parlaklığı, araç aydınlatma ayarına bağlıdır. Kısa far veya
uzun far açıkken kontrol lambasının parlaklığı daha düşük olur.

Etkinleştirme/devre dışı bırakma



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 215).

Sistemler şu şekillerde etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.
▶ Gösterge panelinin ekranında » Sayfa 54, Asistanlar menü noktası.
▶ Bilgi eğlence sisteminde  /  →  → Sürüş asistanı menüsünde („Kör nokta“ denetim asistanına yönelik asistan için geçerlidir).
▶ Bilgi eğlence sisteminde  /  →  → Park ve manevra menüsü (parktan çıkma
asistanı için geçerlidir).
Kontağın kapatılmasından ve açılmasından sonra sistemler kapatılmasından önceki ayara bağlı olarak etkin/devre dışı kalır.

Geri sürüş kamerası



Geri sürüş kamerası (bundan sonra sadece sistem olarak anılacaktır), park ederken ve manevra yaparken aracın arkasındaki bölgeyi bilgi/eğlence sisteminin
ekranında görüntüleyerek sürücüye destek sağlar (bundan sonra sadece ekran
olarak anılacaktır).
Park ve manevra sırasındaki farklı durumlar için dört mod vardır. Mod değişikliği, ekrandaki fonksiyon alanları vasıtasıyla gerçekleştirilir » Sayfa 218.
DİKKAT
Yardımcı sistemlerin kullanımına ilişkin genel bilgiler dikkate alınmalıdır
» Sayfa 207, Bölümde Konuya giriş.
■ Sistem yardım kutucuklarını ve çizgilerini güncel araç ortamından bağımsız
olarak gösterir. Sürücü seçlen park boşluğunda bir engelin bulunup bulunmadığını ve araç güvenle park edip edemeyeceğini kendisi kontrol etmelidir.
■ Kamera kirli veya üzeri kapalı olmamalı, aksi durumda sistem fonksiyonu
büyük ölçüde olumsuz etkilenebilir - Kaza tehlikesi söz konusudur. Temizleme ile ilgili bilgiler » Sayfa 258.

Not
„Kör nokta“ denetim asistanı etkinleştirildiğinde her iki dış aynadaki  kontrol
lambaları kısaca yanar.

■

Fonksiyon arızaları



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 215).

Sistemler mevcut değilse gösterge panelinin ekranında ilgili mesaj gösterilir.
Sensörün üzeri kapalı/kirli
Sensör kirli ya da üzeri kapalı ise, sensör görünümü olmadığı ile ilgili bir mesaj
belirir. Sensör çevresini temizleyin veya engelleyici cismi giderin » Şek. 257 için
bkz. Sayfa 214.
Sistemler mevcut değil
Sistemler mevcut değilse mevcut olmadıkları konusunda bir mesaj görüntülenir. Aracı durdurun, motoru kapatın ve tekrar çalıştırın. Sistemler hala mevcut
değilse, bir yetkili servisten yardım alın.
Sistem arızası
Bir sistem arızasında, bir hata mesajı görüntülenir. Yetkili bir servisten yardım
alın.

Konuya giriş

ÖNEMLİ
Kamera görüntüsü göz görünümüne göre orantısızdır. Bu nedenle ekran göstergesi, arkadan gelen araçlar ile olan mesafeyi tahmin etmek için sadece kısmen uygundur.
■ Bazı nesneler, (örn. dar sütunlar, örgülü tel çitler veya parmaklıklar veya yol
düzensizlikleri) ekran çözünürlüğü nedeniyle yetersiz gösterilebilir.
■ Bir çarpma veya aracın arkadan hasar görmesi durumunda kamera doğru konumdan sapabilir. Bu durumda sistem bir yetkili servis tarafından kontrol edilmelidir.
■

Not
Kamera bir temizleme sistemi ile donatılmıştır. Püskürtme otomatik olarak arka
veya ön camın püskürtülmesiyle birlikte gerçekleşir.

Yardımcı sistemler

217

Çalışma şekli

Etkinleştirme/Devre dışı bırakma
Şek. 262
Etkinleştirme/Devre dışı bırakma tuşu

Şek. 261 Kameranın montaj yeri / Aracın arkasındaki taranan bölge



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 217).

Aracın arkasındaki alanı denetlemeye yarayan kamera, bagaj kapağının tutamağında bulunur » Şek. 261.
Aracın arkasındaki bölge » Şek. 261
A Kameranın algılama bölgesi
B Kameranın algılama bölgesi dışındaki alan
Sistem, aşağıdaki koşullarda sürücüyü park ve manevra sırasında destekleyebilir.
 Kontak açık.
 Sistem etkinleştirilmiş olmalı.
 Bagaj bölmesi kapağı tamamen kapalı.
 Sürüş hızı 15 km/saatten az.
 Aracın arkasındaki alan açıkça görünebilir olmalı.
 Seçilen park/manevra alanı açıkça görülebilmeli ve düz olmalı.



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 217).

Etkinleştirme
Sistem geri vitese takıldığında veya  » Şek. 262 tuşuna basılarak etkinleştirilir.
Etkinleştirildiğinde sesli bir sinyal duyulur ve tuşta  sembolü yanar.
Ekranda enine park modu görüntülenir.
Devre dışı bırakma
 tuşuna basılarak, kontak kapatılarak, vites kolu P moduna alınarak veya
15 km/saat üzerindeki bir hızdaki ileri sürüşte (tuştaki  sembol söner) kapatılır.

Fonksiyon alanları
Şek. 263
Fonksiyon alanları



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 217).

Fonksiyon alanları yardımıyla park ve manevra modu değiştirilebilir ve bazı ayar
lar yapılabilir.
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Fonksiyon alanları » Şek. 263
A Aracın arkasındaki bölgenin gösterilmesini kapatma
B Mod - Enine Park
C Mod - Boyuna park
D Mod - Bir römorka yaklaşma / mesafe denetimi
E Mod - Aracın arkasındaki bölgeyi izleme (geniş görünüm)
F Ekran ayarları - Parlaklık, kontrast, renk
G Park yardım sistemi (minyatür gösterim)
   Minyatür gösteriminin kapatılması/açılması
 Tam ekran görünüme geçiş

Şerit
Şerit çizgileri D » Şek. 264 direksiyon açısına bağlı olarak değişir ve aracın o
anki direksiyon durumuyla gideceği yolu gösterir.
ÖNEMLİ
Ekranda görüntülenen nesneler, göründüğünden daha yakın veya daha uzak
olabilir. Bu özellikle aşağıdaki durumlarda söz konusudur.
■ Önde duran nesneler, (örn. bir ağır vasıtanın arkası vs.).
■ Yatay bir yüzeyden yokuş aşağı veya yokuş yukarı sürüşte.
■ Yokuş aşağı veya yokuş yukarı sürüşten yatay bir yüzeye geçişte.

Mod - Enine Park

Kılavuz çizgiler ve sürüş yolu
Şek. 264
Kılavuz ve şerit çizgileri

Şek. 265 Ekran gösterimi



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 217).

Enine ve boyuna park modlarında ekranda, mesafenin tahmin edilmesi için kılavuz çizgiler ve şerit çizgileri görüntülenir.
Ekran gösterimi » Şek. 264
A Mesafe yaklaşık 40 cm'dir (emniyet mesafesi sınırı).
B Mesafe yaklaşık 100 cm'dir.
C Mesafe yaklaşık 200 cm'dir.
D Şerit çizgileri aracın yaklaşık 300 cm arkasında biter.
Mesafe aracın yük durumuna ve ayrıca yol eğimine bağlı olarak hafif değişkenlik gösterebilir.
Yan çizgiler arasındaki mesafe ortalama, dış aynalar dahil araç genişliği kadardır.



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 217).

Bu mod, yola enlemesine bir park boşluğuna geri geri giderek park ederken sürücüye destek sağlar.
Park etme işlemi
› Uygun bir park boşluğu seçin.
›  » Şek. 262 için bkz. Sayfa 218 tuşuna basın.
› Yavaşça seçtiğiniz park boşluğunun yanından geçin 1 » Şek. 265 ve aracı
durdurun.
› Geri vitese takın.
› Direksiyon simidini, şerit çizgileri park boşluğuna 2 girecek şekilde çevirin.
› Dikkatlice geri geri gidin ve direksiyonu, sarı çizgiler park boşluğunda kalacak
şekilde çevirin.
› En geç kırmızı çizgi park boşluğunun (örneğin kaldırım taşı) 3 arka sınırına
dokununca aracı durdurun.

Yardımcı sistemler

219

› Ekranda  görünene veya yeşil çizgi

7 park boşluğunun (örn. kaldırım taşı)
yan sınırı 2 ile üst üste gelene kadar dikkatlice geriye gidin.
› Aracı durdurun ve sarı çizgiler 6 kırmızı çizginin 8 üzerine gelene kadar (gerekli yol hizalaması) direksiyonu ters yöne çevirin. Direksiyonu bu pozisyonda
tutun.

Mod - Boyuna park

Ekranda kılavuz çizgileri görüntülenir » Şek. 264 için bkz. Sayfa 219.

› Dikkatlice geriye doğru gidin.
› Ekranda  görününce ya da güvenli bir mesafe kalacak şekilde durun.
Şek. 266 Ekran gösterimi



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 217).

Bu mod, yola paralel bir park boşluğuna geri geri giderek park ederken sürücüye destek sağlar.

Not
Direksiyon simidi uzunca bir süre boyunca gerekli şeridin ters yönünde çevrilirse park boşluğuna kılavuzluk işlemi iptal edilir. Park işlemi yeniden başlatılmalıdır.

Mod - Bir römorka yaklaşma / mesafe denetimi
Şek. 267
Ekran gösterimi

Park etme işlemi
› Bir park boşluğunun yanından geçerken  » Şek. 262 için bkz. Sayfa 218 tuşuna basın.
› C » Şek. 263 için bkz. Sayfa 218 fonksiyon alanına dokunun.
Ekranda her iki yol tarafına yönelik yardımcı kutular gösterilir.

› Park etmek istediğiniz tarafa sinyal verin.
Diğer taraftaki yardımcı kutular gizlenir.

› Aracı, yardımcı kutular arasındaki boşlukta hiçbir engel olmayacak

1 » Şek.
266 ve arka kutu, park boşluğunun (örn. kaldırım taşı) yan sınırından 2 taş-

mayacak şekilde durdurun.
› Trapez çerçevesinin rengi 4 yeşil olana kadar direksiyonu önerilen yönde 3
yavaşça döndürün. Direksiyonu bu pozisyonda tutun.
› Ekranda 5 oku görününce geri gidin (park boşluğuna geri geri girerken ok kısalır).
Ekranda sarı şerit çizgileri 6 ve yeşil çizgi 7 görünür.
Geriye doğru giderken direksiyon açısı değiştirildiğinde kırmızı çizgi 8 (gerekli
yol hizalaması) görünür.

› Bu durumda direksiyonu, sarı çizgiler
şekilde ayarlayın.
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6 kırmızı çizginin 8 üzerine gelecek



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 217).

Bu modda, ekranda aracın arkasındaki bölge üstten gösterilir.
Römork tertibatlı araçlar
Aracınız fabrika çıkışında bir römork tertibatı ile donatılmışsa bu mod, araç bir
römork çeki koluna yaklaşırken sürücüye destek sağlar.
Ekran gösterimi » Şek. 267
A Römork tertibatının çeki topuzu
B Mesafe tahmini için çizgiler (yaklaşık 10 cm mesafede)
C Römork çeki koluna yaklaşma çizgisi
D Römork çeki kolu



Çizgi C direksiyon çevrimine bağlı olarak değişir ve aracın o anki direksiyon
durumuyla geriye doğru gideceği yolu gösterir.

DİKKAT
Yardımcı sistemlerin kullanımına ilişkin genel bilgiler dikkate alınmalıdır
» Sayfa 207, Bölümde Konuya giriş.
■ Park işlemi sırasında, sistem otomatik olarak hızlı direksiyon hareketleri
gerçekleştirir. Bu arada elinizi direksiyon simidi kollarının arasına sokmayın yaralanma tehlikesi söz konusu!
■ Sabit zeminli olmayan veya kaygan zemine (örn. çakıl, kar, buz vb.) park
ederken hesaplanan yoldan sapma söz konusu olabilir. Bu nedenle bu tür durumlarda sistemi kullanmamalıdır.

■

Römork tertibatı olmayan araçlar
Aracınızda fabrika çıkışlı römork tertibatı yoksa ekranda aracın arkasında yaklaşık 40 cm mesafede, engele kalan mesafeyi izleyebilmeniz için kırmızı bir çizgi
gösterilir.

Mod - Aracın arkasındaki bölgeyi izleme



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 217).

Bu modda, ekranda aracın arkasındaki bölge görüntülenir.
Mod, aracın arkasındaki duruma genel bir bakış sağlamaya uygundur.

Park için direksiyon asistanı



Konuya giriş

Park için direksiyon asistanı (bundan sonra sadece sistem olarak anılacaktır) sürücüye boyuna ve enlemesine park boşluklarına park ederken ve boyuna park
boşluklarından çıkarken yardımcı olur.
Sistem sadece park yerine girerken veya park yerinden çıkarken direksiyonu
otomatik olarak çevirir. Sürücü fren, gaz veya debriyaj pedalını ve ayrıca vites
kolunu kontrol eder.
Direksiyon simidinin sistem tarafından kullanıldığı durum aşağıda park işlemi
olarak adlandırılır.
Park için direksiyon asistanı » Sayfa 211 park yardım sisteminin bir uzantısıdır ve
ultrasonik sensörler tarafından toplanan verileri baz alarak çalışır.

ÖNEMLİ
Park boşluğunun doğru değerlendirilmesi ve park işlemi, araç tekerleklerin çevre ölçüsüne bağlıdır.
■ Sistem sadece ŠKODA AUTO tarafından izin verilen ebattaki lastikler takılı ise
doğru çalışır.
■ Kar zincirleri veya acil durum tekerleği monte edilmişse sistem kullanılmamalıdır.
■ ŠKODA AUTO izin verdiği başka lastikler takılırsa, aracın park boşluğuna giriş
pozisyonu normale göre biraz sapma gösterebilir. Yetkili bir serviste sisteme
yeniden ayar yaptırarak bu durum önlenebilir.
ÖNEMLİ
Başka araçlar kaldırım taşının arkasında veya üzerine park ederse sistem aracınızı kaldırım taşının üzerinden veya üzerine yönlendirebilir - Tekerlekler hasar
görebilir. Gerekirse, zamanında müdahale edin.
Not
Park işleminin 5 km/h hıza kadar gerçekleştirilmesini tavsiye ediyoruz.
■ Park etme işlemi her zaman  » Şek. 268 için bkz. Sayfa 222 tuşuna basılarak
veya direksiyon müdahalesiyle sonlandırılabilir.
■

Bu nedenle, park yardım sisteminin açıklandığı bölüm dikkatle okunmalı ve
orada yer alan güvenlik uyarıları dikkate alınmalıdır.

Yardımcı sistemler
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Fonksiyon şekli
Şek. 268
Sistem tuşu

ASR müdahalesi gerçekleşmez.
Römork prizine römork ya da başka bir aksesuar bağlı olmamalı.

Etkinleştirme/devre dışı bırakma
Sistem  tuşuna basılarak etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir » Şek. 268.
Sistem etkin iken tuştaki  sembolü yanar.

Park boşluğu arama




Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 221).

Sistem desteği aşağıdaki şekilde gerçekleşir.
boşluğu ararken, park boşluğunun büyüklüğü ölçülür ve değerlendirilir.
▶ Gösterge panelinin ekranında (bundan sadece ekran olarak anılacaktır) uygun
park boşlukları gösterilir ve bir park modu önerilir.
▶ Park işlemine başlamadan önce ve park etme sırasında ekranda talimatlar ve
bilgiler görüntülenir.
▶ Hesaplanan yol nedeniyle ön tekerlekler park etme işlemi sırasında otomatik
döndürülür.

▶ Park

Sistem fonksiyonu için koşullar
Sistem, ancak aşağıdaki şartların yerine getirilmesi durumunda park boşluğu
arayabilir.
 Sistem etkinleştirilmiş olmalıdır.
 Sürüş hızı 40 km/saatten az (boylamasına park).
 Sürüş hızı 20 km/saatten az (çapraz park).
 Park edilmiş araç sırasına mesafe yakl. 0,5-1,5 m olmalı.
 ASR etkin olmalı » Sayfa 208.
Sistem, ancak aşağıdaki şartların yerine getirilmesi durumunda park işlemini
gerçekleştirebilir.
 Sürüş hızı 7 km/saatten az.
 Park etme işlemi 6 dakikadan az sürmeli.
 Otomatik direksiyon çevirme işlemine sürücü müdahalesi gerçekleşmemeli.
 ASR etkin olmalı » Sayfa 208.
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Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 221).

Sistem ön yolcu veya sürücü tarafında bir sırada paralel veya enine park etmiş
araçlar arasında bir park boşluğu arar.
Park boşluğu ararken işleyiş
› Yavaşça park etmiş bir sıra aracın yanından geçin.
› Sistemi  tuşuna basarak etkinleştirin » Şek. 268 için bkz. Sayfa 222.
Sistem otomatik olarak ön yolcu tarafında bir park boşluğu arar.
Sistem bir park boşluğu bulunca, ekranda önerilen park modu gösterilir » Şek.
270 için bkz. Sayfa 223 -  veya » Şek. 271 için bkz. Sayfa 223 - .
Caddenin o tarafında park boşluğu aramak istiyorsanız sürücü tarafındaki sinyali çalıştırın. Ekrandaki gösterge değişir ve sistem sürücü tarafında bir park boşluğu arar.
Not
Park boşluğu ararken, ekranda  (km/h) sembolü gösterilirse, sürüş hızı
40 km/h'in (boyuna park) veya 20 km/h'in (enine park) altına düşürülmelidir.

Park modunu değiştirme

Şek. 269 Park modları menüsü: Ekran göstergesi



Önce

ve

Park etme

Şek. 270 Boyuna park boşluğuna park etme: Ekran göstergesi

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 221).

Park boşluğu ararken ve park etme işlemi başlamadan önce ekranda uygun olan
başka bir park modunun gösterildiği bir menü görüntülenebilir.
Park modları » Şek. 269
 Boyuna park boşluğuna geri geri park etme
 Enine park boşluğuna geri geri park etme
 Enine park boşluğuna ileri doğru park etme
Park modu,  » Şek. 268 için bkz. Sayfa 222 tuşuna basılarak değiştirilebilir.
Sunulan tüm park modlarından çıktıktan sonra yeniden  tuşuna basılırsa sistem devre dışı bırakılır.
İlk önerilen park moduna dönmek için yeniden  tuşuna basın.

Şek. 271 Enine park boşluğuna park etme: Ekran göstergesi



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 221).

Sistem, boyuna veya enine yönde park etmiş araçlar sırasındaki bir park boşluğuna geriye doğru park ederken sürücüyü destekler.
Ekran göstergesi » Şek. 270 veya » Şek. 271
 Park boşluğu algılandı ve ileriye doğru sür uyarısı verildi
 Park boşluğu algılandı ve geriye doğru sür uyarısı verildi
 Park boşluğunda ileri doğru sür uyarısı
 Park boşluğunda geri doğru sür uyarısı
Geriye doğru park ederken işleyiş
Bulunan park boşluğu ekranda gösterilir » Şek. 270 -  veya » Şek. 271 - .

› Ekranda -  göstergesi görünene kadar ileri doğru sürmeye devam edin.
Yardımcı sistemler 223



› Durun ve aracın, park işlemi başlayana kadar ileri hareket etmemesine dikkat

edin.
› Geri vitese takınız veya vites kolunu R konumuna getiriniz.
› Ekranda şu bilgi gözüktüğünde: Direksiyon müd. açık. Çevreye dikkat et., direksiyonu bırakın, direksiyonu sistem üstlendi.
› Doğrudan araç çevresini dikkate alın ve dikkatli bir şekilde geri sürün.
Eğer gerekli ise, park işlemi başka adımlarla devam ettirilebilir.

› Ekranda ileri doğru olan ok yanıp söndüğünde - , 1. vitesi takın veya vites
kolunu D/S konumuna getirin.

Ekranda  (fren pedalı) sembolü görüntülenir.

› Fren pedalına tam basınız ve direksiyon simidi otomatik olarak gerekli konuma dönene kadar bekleyiniz, sembol  söner.

› Dikkatlice ileri sürün.
› Ekranda geri doğru oku yanıp söndüğünde - , tekrar geri vitese takın veya
vites kolunu R konumuna getirin.

Ekranda  (fren pedalı) sembolü görüntülenir.

› Fren pedalına tam basınız ve direksiyon simidi otomatik olarak gerekli konuma dönene kadar bekleyiniz, sembol  söner.

› Dikkatlice geriye doğru gidiniz.

Bu adımları birçok kere arka arkaya uygulayabilirsiniz.
Park etme işlemi sona erdiğinde bir sinyal sesi duyulur ve ekranda ilgili mesaj
gözükür.

İleriye doğru park etme
Şek. 272
Enine park boşluğuna ileri doğru park etme: Ekran
göstergesi



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 221).

Sistem, enine yönde park etmiş araçlar sırasındaki bir park boşluğuna ileriye
doğru park ederken sürücüyü destekler.
Sistem bir park boşluğu bulunca  » Şek. 268 için bkz. Sayfa 222 tuşuyla ileri
doğru park modunu » Şek. 269 için bkz. Sayfa 223 -  seçin. Bilgi ekranında şu
yazı gösterilir » Şek. 272.
İşleyişin gerisi, geriye doğru parktaki gibidir.

› Ekranda gösterilen sistem talimatlarını izleyin.
Park etme işlemi sona erdiğinde bir sinyal sesi duyulur ve ekranda ilgili mesaj
gözükür.
Araç uygun bir park boşluğuna hareket edilmişse de sistem  tuşuyla etkinleştirilebilir.

Şeride paralel bir park yerinden çıkma



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 221).

Sistem, boyuna bir park boşluğundan çıkarken sürücüyü destekler.
Parktan çıkma işlemi
›  » Şek. 268 için bkz. Sayfa 222 tuşuna basın.
Ekranda şu mesaj görüntülenir: Lütfen sinyali açın ve geri vitesi takın.

› Park yerinden ne tarafa çıkacaksanız o tarafa sinyal veriniz.
› Geri vitese takınız veya vites kolunu R konumuna getiriniz.
İşleyişin gerisi, geriye doğru parktaki gibidir.

› Ekranda gösterilen sistem talimatlarını izleyin.
Park etme işlemi sona erdiğinde bir sinyal sesi duyulur ve ekranda ilgili mesaj
gözükür.
Park boşluğu çok küçükse, sistem yardımıyla park yerinden çıkılamaz. Gösterge
paneli ekranında ilgili bir mesaj gösterilir.
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Otomatik fren desteği



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 221).

Direksiyon simidinin sistem tarafından kullanıldığı durum aşağıda park işlemi
olarak adlandırılır.
DİKKAT
Yardımcı sistemlerin kullanımına ilişkin genel bilgiler dikkate alınmalıdır
» Sayfa 207, Bölümde Konuya giriş.
■ Sistem oryantasyonu araç çevresinden yapmaz, engel tespiti gerçekleşmez.
■ Manevra işlemi sırasında her zaman römorkun hareketini izleyin ve gerekirse kazaları veya araçta ve ayrıca römorkta hasarları önlemek için manevra
işlemini iptal edin.
■ Park işlemi sırasında, sistem otomatik olarak hızlı direksiyon hareketleri
gerçekleştirir. Bu arada elinizi direksiyon simidi kollarının arasına sokmayın yaralanma tehlikesi söz konusu!
■ Sabit zeminli olmayan veya kaygan zemine (örn. çakıl, kar, buz vb.) park
ederken hesaplanan yoldan sapma söz konusu olabilir. Bu nedenle sistemi
bu durumlarda çok dikkatli kullanın.

Hız aşımında otomatik fren desteği
Park işlemi sırasında ilk kez 7 km/saatlik hız aşılırsa, hız sistem tarafından otomatik olarak 7 km/saatin altına düşürülür. Bu şekilde park işleminin iptal edilmesi önlenir.

■

Otomatik acil frenleme
Sistem park sırasında bir çarpma tehlikesi algılarsa, çarpışma etkisini azaltmak
için, otomatik acil durum frenleme gerçekleşir.
Park işlemi acil frenleme ile kesilir.
ÖNEMLİ
7 km/h hız sınırının ikinci kez aşılması nedeniyle park işlemi iptal edildiğinde
otomatik acil frenleme yapılmaz!

Fonksiyon arızaları



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 221).

Sistem bilinmeyen bir nedenle mevcut değilse, gösterge panelinin ekranında ilgili bir mesajı görüntülenir.
Sistem mevcut değil
Araçta bir arıza olduğundan sistem mevcut değilse, mevcut olmadığı konusunda bir mesaj görüntülenir. Yetkili bir servisten yardım alın.
Sistem arızası
Bir sistem arızasında, bir hata mesajı görüntülenir. Yetkili bir servisten yardım
alın.

ÖNEMLİ
Şaftın bükülme açısı nedeniyle römork pozisyonu arka kamera tarafından değerlendirilir ve direksiyon hareketi sistem tarafından yürütülür. Bu nedenle şaft
dış etkenler tarafından örtülmemelidir.
■ Arka kamera lensi kirli olmamalıdır, aksi durumda sistem mevcut olmaz veya
sistem işlevi büyük oranda olumsuz etkilenebilir.
■

Not
Park işleminin 5 km/h hıza kadar gerçekleştirilmesini tavsiye ediyoruz.
■ Park işlemi her zaman  » Şek. 273 için bkz. Sayfa 226 tuşuna basılarak veya
bir direksiyon müdahalesi ile sonlandırılabilir.
■ Doğru sistem işlevi sadece manevra edilebilen aksı olmayan bir veya iki akslı
bir römork bağlıysa yerine getirilebilir.
■

Römork manevra asistanı (Trailer Assist)



Konuya giriş

Römork manevra asistanı (bundan sonra sadece sistem olarak anılacaktır) sürücüyü geri sürüş sırasında ve römorkla manevra yaparken destekler.
Sistemde manevra işlemi sırasında sadece direksiyon hareketini üstlenir. Sürücü fren, gaz veya debriyaj pedalını ve ayrıca vites kolunu kontrol eder.
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Sistemin devre dışı bırakılması için  tuşuna basılmalıdır (tuştaki  sembol
söner).

Çalışma şekli
Şek. 273
Sistem tuşu



Önce

ve

Römork manevrası

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 225).

Römork pozisyonu sistem tarafından arka kameranın bilgileriyle tespit edilir. Direksiyon hareketiyle römork sürücü tarafından ayarlanan yöne manevra edilir.

Şek. 274 Gösterge panelinin ekranı: Römork manevrası

Sistem fonksiyonu için koşullar
 Motor çalışıyor olmalı.
 Sistem etkinleştirilmiş olmalı.
 ASR etkin.
 Sürücü kapısı ve bagaj bölmesi kapağı tamamen kapalıdır.
 Römork römork prizine takılıdır.
 Römor çok fazla yolundan çıkmıyor.



Şaft uzunluğunun tespit edilmesi
Sürücünün, römorkun hedef pozisyonuyla ilgili mümkün olan en büyük ayar açısını seçebilmesi için sistem şaft uzunluğunu bilmelidir.

Ekranda dış aynanın ayar düğmesinin sembolü gösterilir » Şek. 274 - .

› Dış ayna ayar düğmesini » Sayfa 80, Dış ayna istenilen römork sürüş yönüne

Şaft uzunluğunun tespit edilmesi için sistem römork bağlıyken birkaç dönüş işlemine ve virajlı sürüşe ihtiyaç duyar.

Ekranda üstten römorkla birlikte araç arka kısmının silüeti gösterilir » Şek. 274 .

Manevra açı ölçüsü ekranda 5 gösterilir » Şek. 274 için bkz. Sayfa 226.

Römorkun güncel pozisyonu silüet 2 ile gösterilir.

Etkinleştirme/Devre dışı bırakma



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 225).

Sistemin ektkinleşmesi için geri vites takılmalı ve  tuşuna basılmalıdır » Şek.
273 için bkz. Sayfa 226.
Sistem etkin iken tuştaki  sembolü yanar.

Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 225).

Römork manevrası işlemi

› Geri vitese takınız veya vites kolunu R konumuna getirin.
› Bağlantının durduğundan emin olun.
› Direksiyonu bırakın ve  ayar düğmesi üzerine basın.
Direksiyon işlemi sistem tarafından üstlenilir.

bağlı olarak sola veya sağa devirin.

Römorkun hedef pozisyonu kontür 3 ile gösterilir.

› Kontürü 3 hedef pozisyona ayarlamak için dış ayna ayar düğmesini devirin.
› Doğrudan araç çevresini dikkate alın ve dikkatli bir şekilde geri sürün.
Ayarlanan bükülme açısı geri sürüş sırasında, dış ayna ayar düğmesi devrilerek
düzeltilebilir.

› Bağlantıyı istenilen pozisyonda durdurun.
Bir ileri vitese takılır veya D/S modu ayarlanırsa sistem devre dışı bırakılır.
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Bağlantının hizalanması (römork ve araç bir hizada) dış ayna ayar düğmesini ok
yönüne 1 devirin » Şek. 274. Römork kontürü 3 konuma 4 hareket eder.

Çalışma şekli

› Bağlantının istenilen pozisyonuna ulaşılana kadar dikkatlice ileri ve geri hareket edin.

Not
Sistem etkinken dış ayna alanları ayarlanamaz.

otomatik fren müdahalesi



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 225).

Şu durumlarda sistem devre dışı bırakılır ve ayrıca otomatik bir fren müdahalesi
gerçekleşir.
▶ Manevra

işlemi sırasında  tuşuna basılırsa, sürücü kapısı açıksa ve direksiyon
müdahalesi yapılırsa.
▶ Araç ve römork arasındaki açı manevra işlemi sırasında sistem tarafından çok
büyük olarak değerlendirilirse.
▶ Manevra işlemi sırasında araç ve römork arasındaki güncel açı nedeniyle belirli
bir hız çok yüksek olarak algılanır ve sürücü uyarılan bir fren müdahalesine
tepkisiz kalırsa.

Hız ayar sistemi



Konuya giriş

Hız ayar sistemi (GRA), ayarlanmış hızı, gaz pedalına basmanıza gerek kalmadan
sabit tutar. GRA hızı tuttuğu durum aşağıda regülasyon olarak tanımlanır.
DİKKAT
Yardımcı sistemlerin kullanımına ilişkin genel bilgiler dikkate alınmalıdır
» Sayfa 207, Bölümde Konuya giriş.
■ Debriyaj pedalına basıldıktan sonra regülasyon iptal edilmez! Örn. başka
bir vites takılır ve debriyaj pedalı bırakılırsa regülasyona devam edilir.

■

Şek. 275 Gösterge panelinin ekranı: GRA durum göstergeleri için örnekler



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 227).

GRA durum göstergeleri » Şek. 275
 Hız ayarlandı, regülasyon etkin değil (renkli ekranda hız bilgisi değerleri gri
gösterilir).
 Regülasyon etkin (renkli ekranda hız bilgisi değerleri vurgulanır).
 Hız ayarlanmadı.
 Sistem hatası - yetkili bir servisten yardım talebinde bulunun.
Regülasyonu başlatmak için temel koşullar
 GRA etkin.
 Manüel şanzımanlı araçlarda ikinci vites veya daha büyük bir vites takılı olmalıdır.
 Otomatik şanzımanlı araçlarda vites kolu D/S konumunda veya Tiptronic
konumunda olmalıdır.
 Hız 20 km/h üzerindedir.
Bu imkan, ancak motor gücü ya da motor fren etkisi izin verdiği sürece gerçekleşir.
DİKKAT
Motor gücü veya motor fren etkisi, ayarlanan hızı sabit tutmak için yeterli
olmadığında gaz ve fren pedalı kullanılmalıdır!
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Kullanım açıklaması

Hız sınırlayıcı
Şek. 276
Hız ayar sisteminin kullanım elemanları



Konuya giriş

Hız sınırlayıcı, maksimum sürüş hızını ayarlanan hız limiti ile sınırlar.
Bu hız limiti sadece gaza sonuna kadar basılarak aşılabilir.
Hız sınırlayıcının ayarlanan hız limitini aşan bir durumu engellemesi regülasyon
olarak adlandırılmaktadır.



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 227).

GRA kullanım elemanlarına genel bakış » Şek. 276
A 
GRA etkinleştirme (regülasyon devre dışı)

Regülasyonu kesme (yaylı konum)

GRA'yı devre dışı bırakma (ayarlı hızı silme)
B 
Regülasyonu devam ettirme a) / Hızı arttırma
C 
Regülasyonu başlatma / Hızı azaltma
a)

DİKKAT
Yardımcı sistemlerin kullanımına ilişkin genel bilgiler dikkate alınmalıdır
» Sayfa 207, Bölümde Konuya giriş.

Çalışma şekli

Hız ayarlı değilse güncel hız devralınır.

Regülasyon başlatıldıktan sonra GRA, aracı güncel hıza ayarlar, gösterge panelinde  kontrol lambası yanar.
Otomatik regülasyon kesintisi aşağıdaki olaylardan biri mevcutsa gerçekleşir.
pedalına basıldığında.
▶ Freni destekleyen yardımcı sistemlerden birisinin müdahalesi olduğunda (örn.
ESC).
▶ Bir hava yastığı açıldığında.
▶ Fren

DİKKAT
Hız ayar sisteminin yanlışlıkla devreye girmesini önlemek için, kullandıktan
sonra sistemi daima devre dışı bırakınız.
■ Regülasyonu sadece ayarlanmış olan hız, o andaki trafik şartları için çok
yüksekse tekrar devreye almayın.

■

Not
Regülasyoın sırasında hız gaz pedalına basılarak arttırılabilir. Gaz pedalını serbest bıraktıktan sonra, aracın hızı daha önce hafızaya alınmış olan değere düşer.
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Şek. 277 Gösterge panelinin ekranı: Hız sınırlayıcı durum göstergeleri
için örnekler



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 228).

Hız sınırlayıcının durum göstergeleri » Şek. 277
 Hız sınırı ayarlandı, regülasyon etkin değil (renkli ekranda hız bilgisi değerleri gri gösterilir).
 Regülasyon etkin (renkli ekranda hız bilgisi değerleri vurgulanır).
 Hız limiti ayarlanmadı.

 Sistem hatası - Yetkili bir servisten yardım alın.

Regülasyonu başlatmak için temel koşullar
 Hız sınırlayıcı etkin olmalı.
 Güncel hız 30 km/h üzerinde olmalı.
Regülasyon başlatıldığında o anki hız, hız limiti olarak kaydedilir ve gösterge panelinde  kontrol lambası yanar.
Regülasyon sırasında hız limitinin aşılması
Regülasyon sırasında hız limitinin aşılması gerekiyorsa, (örn. sollamak için) gaz
pedalına sonuna kadar basılmalıdır.
Hız limiti aşıldığında (örn. yokuş aşağı sürüşlerde) sesli bir sinyal duyulur ve gösterge panelindeki kontrol lambası  yanıp söner.

C 
D 
a)

Regülasyonu başlatma / Hız limitini azaltma - basma (1 km/h'lik
adımlar halinde), tutma (10 km/h adımlar halinde)
GRA ile hız sınırlayıcı arasında geçiş

Hız limiti ayarlanmamışsa o anki hız, hız limiti olarak ayarlanır.

Not
Regülasyon sırasında D » Şek. 278 tuşuna basıldığında regülasyon kesilir ve
GRA etkinleşir.

Kullanım açıklaması - ACC ile olan varyasyon

Hız, ayarlanan limitin altına düştüğünde regülasyon devam ettirilir.

Kullanım açıklaması - GRA ile olan varyasyon
Şek. 278
Hız sınırlayıcısının kullanım elemanları (GRA ile olan varyasyon)
Şek. 279 Hız sınırlayıcısının kullanım elemanları (ACC ile olan varyasyon)




Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 228).

Hız sınırlayıcı kullanım elemanlarına genel bakış » Şek. 278
A 
GRA'yı etkinleştirme akabinde hız sınırlayıcının etkinleştirilmesi
için gerekli koşul)
Hız sınırlayıcıyı etkinleştirmek için şalteri  konumuna getirin ve
ardından D tuşuna basın.
 Regülasyonu kesme (yaylı konum)

Hız sınırlayıcıyı devre dışı bırakma (ayarlanan limiti silme)
B 
Regülasyonu devam ettirmea) / Hız limitini arttırma - basma (1
km/h'lik adımlar halinde), tutma (10 km/h adımlar halinde)

Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 228).

Hız sınırlayıcı kullanım elemanlarına genel bakış » Şek. 279
1 
ACC'yi etkinleştirme akabinde hız sınırlayıcının etkinleştirilmesi
için gerekli koşul)
Hız sınırlayıcıyı etkinleştirmek için kolu  konumuna getirin ve
ardından B tuşuna basın.
2 
Regülasyonu tekrar devam etmea) / hız limitini 1 km/h'lik adımlar
halinde arttırma (yaylı konum)
3 
Regülasyonu kesme (yaylı konum)
4 
Hız sınırlayıcıyı devre dışı bırakma (ayarlanan limiti silme)
5  
Hız limitini 10 km/h'lik adımlar halinde arttırma
6  
Hız limitini 10 km/h'lik adımlar halinde azaltma
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A 
B 
a)

Regülasyonu başlatma / hız limitini 1 km/h'lik adımlar halinde
azaltma
ACC ile hız sınırlayıcı arasında geçiş

Hız limiti ayarlanmamışsa o anki hız, hız limiti olarak ayarlanır.

Otomatik mesafe ayarı (ACC)



Konuya giriş

Otomatik mesafe ayarı (bundan sonra sadece ACC olarak anılacaktır) ayarlanan
hızı ve aynı zamanda önde giden araca olan mesafeyi, gaz veya fren pedalına
basmaya gerek kalmadan sabit tutar.
Aracın önündeki alan ve ayrıca önde hareket eden araca olan mesafe bir radar
sensörüyle denetlenir » Sayfa 207.
ACC'nin hızı veya mesafeyi tuttuğu durum, bundan sonra regülasyon olarak tanımlanmaktadır.
DİKKAT
Yardımcı sistemlerin kullanımına ilişkin genel bilgiler dikkate alınmalıdır
» Sayfa 207, Bölümde Konuya giriş.
■ Sürücü her zaman gaz ve fren pedalının kullanımını üstlenecek şekilde hazır olmalıdır.
■ ACC bir engele, (örn. trafik sıkışıklığının sonuna, kaza yapmış bir araca veya bir trafik lambasının önünde bekleyen araç) yaklaşıldığında tepki vermez.
■ ACC çapraz gelen veya karşıdan gelen nesnelere tepki vermez.
■ ACC gecikmesi yeterli değilse, araç hemen ayak freni ile frenlenmelidir.

■

DİKKAT
ACC güvenlik nedenlerinden dolayı aşağıdaki koşullarda kullanılmamalıdır.
■ Sapma şeritlerine, otoban çıkışlarına veya şantiyelere girerken, kayıtlı hıza
istem dışı hızlanmayı önlemek için.
■ Görüş kötü olduğunda (örn. sis, yoğun yağmur, yoğun kar).
■ Kötü yol durumunda (örn. buzlanma, kaygan yol, çakıl, tabanı gevşek yol).
■ „Keskin“ virajlarda veya dik yokuş aşağı/eğimde sürüş.
■ Metal nesnelerin söz konusu olduğu yerlerden geçerken (örn. metal hangarlar, tren rayları vb.).
■ Çok düzenli, kapatılmış mekanlardan geçerken (örn. büyük garajlar, feribotlar, tüneller vb.).
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Not
ACC özellikle otobanlarda kullanım için öngörülmüştür.
ACC, otomatik olarak gazı çekerek veya bir fren müdahalesi ile hızı düşürür.
Fren ile otomatik bir hız azaltması gerçekleştiyse, fren lambası yanar.
■ Araçta veya bağlı römorkta birden fazla fren lambası devre dışı kaldığında
ACC hizmet dışı kalır.
■ Regülasyon, fren destekleyici yardımcı sistemlerin müdahalesinde (örn. ESC)
veya izin verilen azami motor devri aşıldığında otomatik olarak devreden çıkar.
■
■

Bilgi/eğlence sisteminde ayarlar



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 230).

› Bilgi eğlence sisteminde
na dokunun.

■



/  menüsünde  → Sürüş asistanı fonksiyon alanı-

ACC (otomatik mesafe ayarı) - ACC ayarı
Sürüş programı: - ACC devrede iken araç hızlanma ayarı (Sürüş modu seçimi
yapılabilen araçlarda bu ayar yapılır » Sayfa 237)
■ Son seçilen mesafe - En son seçilen mesafe kademesinin açılması/kapatılması
■ Uzaklık: - Önde giden araçlara olan mesafe ayarı

■

Fonksiyon şekli

Şek. 280 Gösterge panelindeki ekran: ACC göstergeleri için örnekler



Yan şeritteki araca göre regülasyon
Regülasyon sırasında aracınız yan şeritteki araca göre ayarlanabilir.
Bu durum, aracınız 80 km/h hız üzerinde sürücü tarafındaki bir araçtan daha
hızlı seyrediyorsa gerçekleşir. Ekranda, yan şeritte algılanan araç görüntülenir.
Not
Gösterge paneli ekranındaki bazı ACC göstergelerinin üzerine, başka işlevlerin
göstergeleri gelebilir. Bir ACC göstergesi ACC durumu değiştirildiğinde kısa süreliğine otomatik olarak görüntülenir.
Şek. 281 Gösterge panelinin ekranı: ACC durum göstergeleri için örnekler



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 230).

ACC, 30-160 veya 30-210 km/h (donanıma bağlı) veya önde giden araca mesafeyi ayarlamayı sağlar.
ACC, radar sensörü yardımıyla önde giden bir aracı 120 m'lik mesafeye kadar
algılayabilir.
ACC göstergeleri » Şek. 280
1 Araç algılandı (regülasyon etkin)
2 Ayarlama sırasında mesafe kaymasını gösteren çizgi » Sayfa 233, Mesafeyi
ayarlama
3 Önde giden araca göre ayarlanan mesafe
4 Araç algılandı (regülasyon etkin değil)

Otomatik durma ve kalkış



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 230).

Otomatik şanzımanlı araçlar ACC yardımıyla durana kadar yavaşlatılabilir ve
tekrar harekete geçebilir.
Durana kadar yavaşlatma
Önde giden bir araç durana kadar yavaşlarsa, ACC sizin aracınızı da durana kadar yavaşlatır.
Bir durma aşamasından sonra kalkış
Önde giden araç durduktan hemen sonra tekrar harekete geçerse, sizin aracınız
da harekete geçer ve hız düzenlenmeye devam edilir. Uzun süreli duruştan sonra regülasyon otomatik olarak kesilir.

ACC'nin durum göstergeleri » Şek. 281
 Regülasyon etkin değil (renkli ekranda hız bilgisi değerleri gri gösterilir).
 Regülasyon etkin - araç algılanmadı (renkli ekranda hız bilgisi değerleri vurgulanır).
 Regülasyon devre dışı - hız kaydedilmedi.
 Regülasyon etkin - araç algılandı (renkli ekranda hız bilgisi değerleri vurgulanır).
Hız azaltma uyarısı
ACC'nin önde giden araca göre yavaşlaması yeterli değilse, gösterge panelinde
 kontrol lambası yanar ve ekranda fren pedalının basılması gerektiğine yönelik bir uyarı belirir.

Yardımcı sistemler
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Kullanıma genel bakış

Regülasyonu başlatma



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 230).

Regülasyonu başlatmak için temel koşullar
 ACC etkinleştirildi.
 Manuel şanzımanlı araçlarda ikinci vites veya daha yüksek bir vites takılı ve
güncel hız 30 km/h'den yüksek.
 Otomatik şanzımanlı araçlarda vites kolu D/S konumunda veya Tiptronic
konumunda bulunur ve güncel hız 2 km/saatten yüksek.
Şek. 282 Kullanım kolu



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 230).

Kolla kumanda edilen ACC işlevlerine genel bakış » Şek. 282
1 
ACC etkinleştirme (regülasyon devre dışı)
2 
Regülasyonu başlatma (tekrar devam etme) / hızı 1 km/h'lik
adımlar halinde arttırma (yaylı konum)
3 
Regülasyonu kesme (yaylı konum)
4 
ACC devre dışı bırakma
5  
Hızı 10 km/h'lik adımlar halinde arttırma
6  
Hızı 10 km/h'lik adımlar halinde azaltma
A   Mesafe kademesini ayarlama
B 
Regülasyonu başlatma / hızı 1 km/h'lik adımlar halinde azaltma
Kol  konumundan doğrudan yaylı konuma  ayarlanırsa, güncel hız kaydedilir ve regülasyon başlatılır.

Regülasyonu başlatma
› Düğmeye  » Şek. 282 için bkz. Sayfa 232 ayar düğmesi üzerine basın.
› veya: Kolu yaylı konuma  » Şek. 282 için bkz. Sayfa 232 ayarlayın.
ACC güncel sürüş hızını devralır ve regülasyonu yürütür, gösterge panelinde 
kontrol lambası yanar.
Regülasyon kol  konumuna alınarak başlatılırsa ve bir hız zaten kayıtlıysa
ACC bu hızı devralır ve regülasyonu yürütür.
Not
Otomatik şanzımanlı araçlarda regülasyon, 30 km/h altındaki bir hızda başlatılırsa, 30 km/h'lik hız kaydedilir. Hız otomatik olarak 30 km/h'ye çıkar ve önde giden aracın hızına göre ayarlanır.

Regülasyonu kesme / tekrar başlatma



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 230).

Regülasyonu kesme
› Kolu yaylı konuma  » Şek. 282 için bkz. Sayfa 232 ayarlayın.
› veya: Fren pedalına basın.
Regülasyon kesilir, hız kayıtlı kalır.
Regülasyonu tekrar başlatma
› Regülasyonu başlatın » Sayfa 232, Regülasyonu başlatma.
Not
Regülasyon, debriyaj pedalına 30 saniyeden uzun süre basılı tutulduğunda veya
ASR etkinleştirildiğinde de kesilir.
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İstenilen hızı ayarlama/değiştirme



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 230).

İstenilen hız, kullanım kolu ile ayarlanır veya değiştirilir » Şek. 282 için bkz. Sayfa 232.
Hızı 10 km/h'lik adımlar halinde ayarlama / değiştirme () - Koşullar
 ACC etkinleştirildi.
Hızı 1 km/h'lik adımlar halinde arttırma (/) - Koşullar
 ACC etkinleştirildi.
 Araç regülasyonu gerçekleşiyor olmalı.

Gösterge paneli ekranında, mesafe kaydırmasını gösteren çizgi 2 » Şek. 280
için bkz. Sayfa 230 görüntülenir.

› Koldaki şalter  ile çizgiyi

2 istediğiniz mesafe seviyesine ayarlayın.

Not
Mesafe, bilgi/eğlence sistemi üzerinden değiştirilirse, değişiklik ancak ACC
etkinleştirildiğinde etkili olur.
■ Mesafe ayarı (bilgi/eğlence sistemine bağlı) kişiselleştirmenin etkin kullanıcı
hesabında kaydedilir » Sayfa 56.

■

Özel sürüş durumları

Hızı, güncel hızı devralarak değiştirme () - Koşullar
 ACC etkinleştirildi.
 Araç, kayıtlı hızdan başka bir hızla hareket ediyor.
Not
Regülasyon sırasında hız, gaz pedalına basarak arttırılırsa, regülasyon geçici
olarak kesilir. Gaz pedalını bıraktıktan sonra regülasyon otomatik olarak tekrar
devam ettirilir.
■ Regülasyon sırasında hız, fren pedalına basarak azaltılırsa, regülasyon kesilir.
Regülasyonun devam ettirilmesi için tekrar başlatılmalıdır » Sayfa 232.
■ Araç, kayıtlı hızdan daha düşük bir hızla ayarlanırsa, ilk kez düğmeye  basıldığında güncel hız kaydedilir, yeniden düğmeye  basıldığında hız 1 km/h'lik
adımlar halinde azaltılır.
■

Şek. 283 Viraj sürüşü / dar veya şerit dışında hareket eden araçlar

Mesafeyi ayarlama



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 230).

ACC önde giden araca beş mesafe kademesini ayarlayabilir.
Mesafe 1 ile 3,6 s arasında ayarlanabilir.
Bilgi/eğlence sisteminde mesafeyi ayarlama
› Bilgi/eğlence sisteminde ACC menüsünde Uzaklık: menü noktasını seçin ve
mesafeyi ayarlayın » Sayfa 230, Bilgi/eğlence sisteminde ayarlar.
Mesafeyi kolla ayarlayın
› Şalteri  yaylı konuma  veya  ayarlayın » Şek. 282 için bkz. Sayfa 232.

Şek. 284 Başka araçların şerit değiştirmesi / duran araçlar



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 230).

Şu (ve benzeri) sürüş durumları özel dikkat ve gerektiğinde de sürücünün müdahalesini gerektirir (fren yapma, gaz verme vb.).
Yardımcı sistemler 233



Virah sürüşünde
Uzun virajlara girerken veya çıkarken yan şeritte giden bir araç radar tarafından
taranan alana girebilir » Şek. 283 - . Araç bu araçtan sonra regüle edilir.
Dar veya şerit dışında hareket eden araçlar
Dar veya yanınızda hareket eden bir araç ACC tarafından ancak radar tarafından taranan alanda bulunduğunda algılanabilir » Şek. 283 - .
Başka araçların şerit değiştirmesi
Az mesafede şeride geçen araçlar, » Şek. 284 - , ACC tarafından zamanında
algılanmayabilir.
Duran araçlar
ACC duran nesneleri algılamaz! ACC tarafından tespit edilen bir araç saparsa ve
bu aracın önünde duran bir araç varsa » Şek. 284 - , ACC duran araca tepki
vermez.
Özel yüklü veya özel üst yapılı araçlar
Bir yükü veya başka araçların yanlara, arkaya veya yukarı doğru araç kontürlerini aşan üst yapı parçalarını ACC muhtemelen algılayamaz.

Sollama ve römork işletimi



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 230).

Sollama sırasında
Araç kayıtlı olan hızdan daha düşük bir hızla ayarlanır ve sinyal lambası devreye
alınırsa, ACC bu durumu sürücünün sollama isteği olarak değerlendirir. ACC
aracı otomatik olarak hızlandırır ve bu şekilde önde giden araca olan mesafeyi
düşürür.
Araç sollama şeridine geçtiğinde önde herhangi bir araç tespit edilmezse, ACC
kaydedilmiş hıza kadar hızlanır ve bunu sabit tutar.
Hızlanma işlemi daima fren pedalına basarak veya kullanım kolundaki basınç
noktası  kullanım kolunda » Şek. 282 için bkz. Sayfa 232 iptal edilebilir.
Römork kullanımı
Römork kullanımında veya römork prizine başka bir aksesuar bağlıyken ACC regülasyonu, daha düşük dinamikle devreye girer. Bu nedenle sürüş şekli bu kısıtlamaya uyarlanmalıdır.
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Fonksiyon arızaları



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 230).

ACC mevcut değilse, gösterge panelinin ekranında  kontrol lambası yanar ve
ilgili bir mesajı görüntülenir.
Sensörün üzeri kapalı/kirli
Sensör kapağı ya da sensör kirli ya da üzeri kapalı ise, sensör görünümü olmadığı ile ilgili bir mesaj belirir. Sensör kapağını temizleyin veya engeli kaldırın » Şek.
249 için bkz. Sayfa 207.
Sensör görünümü yoksa, sensörün kapağı altında kar olabilir. ACC, sensördeki
kar eridikten sonra yeniden çalışır.
ACC mevcut değil
ACC mevcut değilse, mevcut olmadığı ile ilgili bir mesaj görüntülenir. Aracı durdurun, motoru kapatın ve tekrar çalıştırın. ACC hala mevcut değilse, bir yetkili
servisten yardım alın.
ACC arızası
Bir ACC arızasında bir hata mesajı görünür. Yetkili bir servisten yardım alın.

Front Assist



Konuya giriş

Front Assist (bundan sonra sadece sistem olarak anılacaktır) bir araçla veya
aracın önündeki engele çarpma tehlikesine karşı uyarır, gerekirse otomatik olarak fren yaparak çarpışmayı önlemeye ve sonuçlarını azaltmaya çalışır.
Aracın önündeki kısım radar sensörü » Sayfa 207 tarafından denetlenir.
DİKKAT
Yardımcı sistemlerin kullanımına ilişkin genel bilgiler dikkate alınmalıdır
» Sayfa 207, Bölümde Konuya giriş.
■ Sistem çapraz gelen veya karşıdan gelen araçlara tepki vermez.

■

ÖNEMLİ
Araçta veya elektrikle bağlı römorkta birden fazla fren lambası devre dışı kaldığında sistem hizmet dışıdır.

Bilgi/eğlence sisteminde ayarlar



Önce

ve

› Bilgi eğlence sisteminde
na dokunun.

■



Fonksiyon şekli
Önce

ve

Şek. 285
Gösterge panelindeki ekran: Mesafe uyarısı

/  menüsünde  → Sürüş asistanı fonksiyon alanı-

Front Assist (çevre inceleme sistemi) - Önde giden araçlara göre mesafe denetimi için yardımcı ayarı
■ Etkin - Asistanın etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması
■ Ön uyarı - Uyarı verilecek mesafe seviyesini ayarlama ve etkinleştirme/devre
dışı bırakma
■ Mesafe uyarısını göster - Mesafe uyarı göstergesini etkinleştirme/devre dışı bırakma



Mesafe uyarısı

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 234).

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 234).

Sistem desteği aşağıdaki şekilde gerçekleşir.
▶ Önde giden araca mesafenin tehlikeli olduğu konusunda uyarır.
▶ Olası bir çarpışmaya karşı uyarır.
▶ Sürücü tarafından devreye alınan frenlemeyi destekler.
▶ Sürücü algılanan tehlikeye tepki vermezse, otomatik frenleme başlatılır.
Sistem, ancak aşağıdaki temel şartların yerine getirilmesi durumunda çalışabilir.
 Sistem etkinleştirildi.
 ASR etkin olmalı » Sayfa 208.
 Araç 5 km/h üzerindeki bir hız ile ileri doğru hareket ediyor olmalı.



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 234).

Öndeki araca olan güvenli mesafeye uyulmadığında ekranda  » Şek.
285durumuna geçer.
Hemen, eğer güncel trafik durumu dikkate alındığında mümkün ise, mesafeyi arttırınız!
Uyarının gösterildiği mesafe, güncel sürüş hızına bağlıdır.
Uyarı, yaklaşık 60 km/h ile yaklaşık 210 km/h arasında bir sürüş hızı aralığında
gerçekleşebilir.

Uyarı ve otomatik frenleme
Şek. 286
Gösterge panelindeki ekran: Düşük hızda ön uyarı veya acil frenleme

Not
Sistem olumsuz etkilenmiş veya hizmet dışı olabilir, örn. „keskin“ virajlarda seyrederken veya ESC müdahalesi sırasında » Sayfa 208.



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 234).

Düşük hızda acil frenleme
5 km/saat ile 30 km/saat hız aralığında bir çarpışma tehlikesinde ekranda 
» Şek. 286 kontrol lambası gösterilir ve sistem otomatik frenleme yapılır.

Yardımcı sistemler 235



Ön uyarı
Sistem, bir çarpışma riski tespit ederse, ekranda kontrol lambası belirir 
» Şek. 286 kontrol lambası belirir ve sesli bir sinyal duyulur.

Düşük hızda acil frenleme
Yaklaşık 5 km/h ile 30 km/h arasındaki bir sürüş hızı aralığında çarpışma tehlikesi olduğunda sistem otomatik frenleme yapar.

Ön uyarı göstergesi şu durumlarda gerçekleşebilir.
▶ Hareketli bir nesneyle 30 km/h ile 210 km/h arasındaki sürüş hızında çarpışma tehlikesi olduğunda.
▶ Sabit bir nesneyle 30 km/h ile 80 km/h arasındaki sürüş hızında çarpışma tehlikesi olduğunda.

Otomatik frenleme yapıldığında ekranda  » Şek. 286 için bkz. Sayfa 235durumuna geçer.

Ön uyarı göstergesi verildiğinde fren pedalına basılmalı veya engelden kaçılmalıdır!
Hemen uyarı ve otomatik frenleme - hareket eden bir engel
Sürücü hareket eden bir cisimle çarpışma tehlikesinde ön uyarıya tepki göstermezse, yeniden olası bir çarpışma tehlikesine karşı uyarmak için sistem otomatik olarak aktif fren müdahalesi ile kısa bir fren hareketi üretir.
Sürücü akut ikaza tepki vermezse sistem aracı otomatik frenlemeye başlar.
Otomatik frenleme - duran bir engel
Sürücü yakl. 30 km/saat ile 60 km/saat aralığındaki hızda duran bir engele bir
çarpma tehlikesi ön uyarısına tepki vermezse sistem otomatik frenleme yapar.
Otomatik frenlemeye yönelik bilgiler
Otomatik fren müdahalelerinde, fren sistemindeki basınç artar ve fren pedalı
olağan pedal yolundan fazla basılamaz.
Otomatik fren müdahaleleri gaz pedalına basılarak veya direksiyon müdahalesi
ile kesilebilir.
Fren desteği
Sürücü yaklaşan bir çarpışmada yeterli fren yapmazsa sistem otomatik olarak
fren gücünü artırır.
Fren desteği sadece fren pedalına kuvvetlice basıldığında gerçekleşir.

Ön uyarı ve otomatik frenleme
Sistem 30 km/saat ile 65 km/saat hız aralığınd bir çarpışma tehlikesi algıladığında ekranda  » Şek. 286 için bkz. Sayfa 235 kontrol lambası belirir ve sesli bir
sinyal duyulur.
Ön uyarı göstergesi verildiğinde fren pedalına basılmalı veya engelden kaçılmalıdır!
Sürücü ön uyarı tepki vermezse sistem aracı otomatik frenlemeye başlar.

Devre dışı bırakma/etkinleştirme



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 234).

▶ Gösterge

tablosunun ekranında Asistanlar menü noktasında.
sisteminde Front Assist (ön bölge asistanı) menüsünde Etkin menü noktasında » Sayfa 235, Bilgi/eğlence sisteminde ayarlar.

▶ Bilgi/eğlence

Fonksiyon her kontak açıldığında otomatik olarak etkinleşir.
Sistem, sadece istisnai durumlarda devre dışı bırakılmalıdır »

.

DİKKAT
Aşağıdaki durumlarda Front Assist, güvenlik nedenlerinden dolayı devre dışı
bırakılmalıdır.
■ Araç çekilirse.
■ Araç hareketli bir test standı üzerinde iken.
■ Gerekçesiz uyarı veya sistem müdahalesi gerçekleştiğinde.
■ Araç bir yük trenine, feribota vb. alınırken.

Yaya algılaması



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 234).

Yaya algılaması, yoldan geçen yayalarla kazaları önleyebilir veya bir kazanın sonuçlarını en aza indirebilir.
Sistem tehdit eden bir çarpışmaya karşı uyarır, aracı acil frenleme durumuna
hazırlar, frenleme sırasında destekler veya otomatik frenleme yapar.
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Fonksiyon arızaları



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 234).

Sistem bilinmeyen bir nedenle mevcut değilse, gösterge panelinin ekranında ilgili bir mesajı görüntülenir.



Sensörün üzeri kapalı/kirli
Sensör kapağı ya da sensör kirli ya da üzeri kapalı ise, sensör görünümü olmadığı ile ilgili bir mesaj belirir. Sensör kapağını temizleyin veya engeli kaldırın » Şek.
249 için bkz. Sayfa 207.
Sensör görünümü yoksa, sensörün kapağı altında kar olabilir. Sistem, sensördeki kar eridikten sonra yeniden çalışır.
Sistem mevcut değil
Sistem mevcut değilse mevcut olmadığı konusunda bir mesaj görüntülenir.
Aracı durdurun, motoru kapatın ve tekrar çalıştırın. Sistem hala mevcut değilse,
bir yetkili servisten yardım alın.

Mod Eco



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 237).

Mod, sakin bir sürüş şekli için uygun ve yakıt tasarrufu sağlar.
Bu mod seçimi özellikle aşağıdaki sistemlerin işleyişi ile ilgili.
Tahrik
Araç hızlanması Normal moddan daha yavaş gerçekleşir.
Vites tavsiyesi, mümkün olduğunca düşük yakıt tüketimi elde edilecek şekilde
kumanda edilir » Sayfa 49.

Sürüş modunun seçimi (Driving Mode Selection)

START-SToP sistemi manuel olarak devre dışı bırakıldıysa » Sayfa 199, otomatik
olarak etkinleştirilir.



Otomatik şanzıman otomatik olarak E moduna ayarlanır » Sayfa 202.

Konuya giriş

Sürüş modunun seçilmesiyle sürüş tutumu istenilen sürüş şekline uyarlanabilir.
Eco, Comfort, Normal, Sport, Individual ve Offroad modları kullanılabilir.
Comfort modu sadece adaptif şasi kontrolü (DCC) olan araçlarda ve Offroad modu sadece Octavia Scout araçlarında mevcuttur.
DİKKAT
Yardımcı sistemlerin kullanımına ilişkin genel bilgiler dikkate alınmalıdır
» Sayfa 207, Bölümde Konuya giriş.

Adaptif yürüyen aksam (DCC)



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 237).

Adaptif yürüyen aksam (bundan sonra sadece DCC olarak anılacaktır), ilgili sürüş modu seçilerek sportif, normal ya da konforlu sürüş için tampon özelliklerini
ayarlama imkanı sağlar.
DCC, sürüş sırasında sürekli direksiyon çevrimini ve yol koşullarını değerlendirir
ve sürüşü seçilen sürüş moduna göre ayarlar.

Otomatik mesafe ayarı (ACC)
Araç hızlanması, mesafe kontrolünde Normal moddan daha yavaş gerçekleşir
» Sayfa 230.
Klima sistemi (Climatronic)
Klima sistemi, enerji tasarrufu sağlanacak şekilde kumanda edilir. Bu nedenle
örn. istenen iç mekan sıcaklığına Normal moda göre daha geç ulaşılır.
Not
Maksimum araç ivmelenmesi (Kick-down fonksiyonu) Eco sürüş modunda da
mümkündür.

Mod Comfort



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 237).

Bu mod, kötü yüzeyli yollarda yapılacak sürüşler veya uzun otoyol yolculukları
için uygundur.

Mod Normal



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 237).

Bu mod günlük sürüş şekli için uygundur.

Yardımcı sistemler 237

Mod Sport



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 237).

Bu mod sportif bir sürüş şekli için uygundur.
Bu mod seçimi özellikle aşağıdaki sistemlerin işleyişi ile ilgili.

Not
Offroad modu, kontak kapatılıp açıldıktan sonra devre dışı bırakılır ve Normal modu otomatik olarak ayarlanır.

Mod seçimi ve bilgi/eğlence sistemi göstergesi

DCC
DCC, şasiyi sportif sürüş için ayarlar.
Direksiyon
Direksiyon kuvvet desteği biraz düşürülür, yani direksiyonu çevirmek için daha
fazla kuvvet gerekir.
Tahrik
Araç hızlanması Normal modundan daha dinamik gerçekleşir.
Ön aks diferansiyel kilidi
Ön tekerlekler arasındaki itici güç dağılımı, sportif sürüş tarzına göre ayarlanır.

Şek. 287 Sürüş modu seçimi için tuş: Varyant 1 / Varyant 2

Otomatik mesafe ayarı (ACC)
Araç hızlanması, mesafe kontrolünde Normal moddan daha hızlı gerçekleşir
» Sayfa 230.

Şek. 288
Bilgi/eğlence sistemi ekranında
gösterim

Proaktif yolcu koruması
İlk koruma düzeyi devre dışı bırakılır » Sayfa 239.
Motor sesi
Motor sesi, aracın içinde Normal moda göre daha yoğun duyulabilir.

Mod Individual



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 237).

Individual modunda her sistem ayrı olarak ayarlanabilir » Sayfa 239, Modun ayarları Individual.

Mod Offroad



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 237).

Offroad modu, asfalt olmayan yollardaki sürüş için uygundur.
Diğer bilgiler » Sayfa 210, Offroad modu.

238 Sürüş



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 237).

Sürüş modu menüsünün gösterimi
›  veya  » Şek. 287 tuşuna basınız.
Bilgi/eğlence sistemi ekranında aşağıdaki fonksiyon alanları gösterilir » Şek.
288.
A Seçili modun ayarına yönelik bilgiler
Individual modunun ayarı
B Sürüş modu menüsü



Sürüş modu seçimi aşağıdaki yollardan biri ile gerçekleşir.
tuşuna tekrar tekrar basara veya. .
▶ Bilgi/eğlence sistemi ekranında ilgili fonksiyon alanına dokunarak » Şek. 288.

DİKKAT
Yardımcı sistemlerin kullanımına ilişkin genel bilgiler dikkate alınmalıdır
» Sayfa 207, Bölümde Konuya giriş.

▶

Kontağın kapatılıp açılmasından sonra tahrik güncel sürüş modunda Normal konumuna ayarlanır. Tahrik ayarını değiştirmek için ilgili sürüş modunu seçin.
Not
Seçili sürüş modu bilgi/eğlence sisteminde durum çubuğunda  sembolünün
yanında gösterilir.
■ Seçilen sürüş modu veya Individual modunun ayarı kişiselleştirmenin etkin kullanıcı hesabında kaydedilir » Sayfa 56.

■

Modun ayarları Individual



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 237).

Individual modunda şu menü noktaları ayarlanabilir.
DCC: - Tampon karakteristiğini ayarlama
Direksiyon: - Servo direksiyon karakteristiğinin ayarlanması
Tahrik: - Tahrik karakteristiğini ayarlama
Ön aks diferansiyel kilidi: - Hidrolik direksiyon karakteristiğini ayarlama
ACC: - Otomatik mesafe ayarı devrede iken araç hızlanma ayarı
Dinam. Viraj farı: - Full LED ön farların karakteristik ayarı
■ Klima sistemi: - Climatronic karakteristiğinin ayarlanması
■ Motor sesi: - Aracın motor sesini ayarlama
■ Modu sıfırla - Tüm menü adımlarının Individual modundan Normal moda ayarlanması
■ İptal - Geçerli ayarın muhafaza edilmesi
■ Geri alma - Tüm menü noktalarının Normal moduna ayarlanması

■

■
■
■
■
■

Proaktif yolcu koruma sistemi (Crew Protect Assist)



Konuya giriş

Proaktif yolcu koruması (bundan sonra sistem olarak anılacaktır), çarpışmaya
veya takla atmaya yol açabilecek durumlarda ön koltuklardaki yolcu korumasını
arttırır.

Not
Sistem bileşenlerinin ömrü elektronik olarak denetlenir. Diğer bilgiler » Sayfa
43,  Emniyet sistemleri.
■ Ön yolcu ön hava yastığı devreden çıkartılmışken kemer gerdirme fonksiyonu
kapatılır.
■

Çalışma şekli



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 239).

Kritik sürüş koşullarında (örn. ani frenlemede veya ani sürüş yönü değiştirmede)
ağır yaralanmaları azaltmak içim aşağıdaki önlemler tek tek veya aynı anda alınabilir.
▶ Takılmış ön yolcu emniyet kemeri ve sürücü emniyet kemeri otomatik olarak
vücut üzerine gerdirilir.
▶ Açık ve elektrikli kumanda edilen kapı camları otomatik olarak kenara 5 cm
kalan bir boşluğa kadar kapatılır.
▶ Sürgülü/açılır tavan kapatılır.
Kritik sürüş koşulu ortak kalktıktan sonra kemerler tekrar serbest bırakılır.
Sistem iki koruma düzeyinde çalışır.
İlk koruma düzeyi
Sistem, dinamik sürüş tarzında meydana gelebilecek durumlara müdahale eder.
Bu şekilde öncelikli olarak sürücü ve ön yolcu doğru koltuk pozisyonunda tutulabilir.
İlk koruma düzeyi aşağıdaki şekillerde devre dışı bırakılabilir.
▶ Bilgi eğlence sisteminde  /  menüsünde  → Sürüş asistanı fonksiyon alanına dokunun.
▶ ASR'nin devre dışı bırakılması » Sayfa 208.
▶ Sport sürüş modu seçimiyle » Sayfa 238.
Sport sürüş modu seçili değilken kontak kapatılıp yeniden açıldıktan sonra sistem, her iki koruma düzeyinde etkinleştirilir.

Yardımcı sistemler 239



İkinci koruma düzeyi
Sistem ancak durum kritik olarak değerlendirildiğinde müdahale eder (örn. yüksek hızda bir panik frenlemesi).

DİKKAT
Sistem sınırlandırma çizgisini örn. şu durumlarda hiç algılayamaz ya da hatalı
algılayabilir.
■ Görüş kötü olduğunda (örn. sis, sağanak yağmur, yoğun kar).
■ „Keskin“ virajlarda.
■ Sensör görüşü güneş veya karşı trafik tarafından kapatılır.
■ Sensörün görüş alanı bir engel veya önde giden bir araç tarafından kısıtlı.

Bu koruma düzeyi devre dışı bırakılamaz.
Front Assist sistemli araçlar
Front Assist sistemli araçlarda aracın önünde bulunan bir engelle bir çarpışma
tehlikesi algılandığında sistem müdahalesi gerçekleştirilebilir.

ÖNEMLİ
Sistemin çalışmasını olumsuz etkilememek için ön camdaki sensörün önüne cisimler yerleştirmeyin.

Şeritte kalma asistanı (Lane Assist)



Konuya giriş
Şek. 289
Lane Assist için sensörü

Not
Sistem yüksek kaliteli uzunlamasına işaretlemelere sahip otoban ve yollarda
sürüş için öngörülmüştür.
■ Sistem kesintisiz ve kesik kesik çizgiler tanıyabilir.

■

Bilgi/eğlence sisteminde ayarlar



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 240).

› Bilgi eğlence sisteminde
Şeritte kalma asistanı (bundan sonra sadece sistem olarak anılacaktır), aracı şerit çizgileri arasında tutmaya yardımcı olur.
Sistem şeridin sınır çizgilerini bir sensör yardımıyla algılar » Şek. 289.
Araç tanınmış bir sınır çizgisine yaklaştığında sistem, sınır çizgisinin tersi yönde
hafif bir direksiyon hareketi yapar. Bu düzeltici direksiyon müdahalesine her zaman manuel olarak karşı konulabilir.
DİKKAT
Yardımcı sistemlerin kullanımına ilişkin genel bilgiler dikkate alınmalıdır
» Sayfa 207, Bölümde Konuya giriş.
■ Sistem aracı şerit içinde tutabilir, aracın direksiyonunu üstlenmez. Direksiyon hareketlerinden her zaman sürücü sorumludur.
■ Yoldaki bazı cisimler veya işaretler sınırlandırma çizgileri olarak algılanabilir
- hatalı bir direksiyon müdahalesi meydana gelebilir.
■

240 Sürüş

na dokunun.

■



/  menüsünde  → Sürüş asistanı fonksiyon alanı-

LLane Assist (şerit takip asistanı) - Şeritte tutma yardımcısı ayarı
■ Etkin - Asistanın etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması
■ Uyarlanır şerit kılavuzu - Uyarlanır şerit kılavuzunun etkinleştirilmesi/devre dışı
bırakılması

Sistem aşağıdaki temel şartların yerine getirilmesi durumunda müdahale
edebilir.
 Sistem etkinleştirildi.
 Sürüş hızı yaklaşık 65 km/h'den yüksek.
 Şeridin en az bir tarafındaki sınır çizgisi algılanıyor.
 Sürücünün elleri direksiyon simidinde.
 Şerit yaklaşık 2,5 metreden geniş olmalı.

Çalışma şekli

Sürüş yönünde sinyal verildiğinde (örn. saparken), sınır çizgisine yaklaşıldığında
direksiyon müdahalesi gerçekleşmez. Sistem durumu bir bilerek şerit değiştirme olarak algılar.
Şek. 290 Gösterge panelinin monokromatik ekranı: Sistem göstergelerine örnekler

Gösterge panelindeki kontrol lambaları
Sistem aktif ancak müdahaleye hazır değil.

Sistem aktif ancak ve müdahaleye hazır veya şu an müdahale ediyor.

Uyarlanır şerit kılavuzu
Uyarlanır şerit kılavuzu, direksiyon müdahaleleri ile sürücü tarafından seçilen
pozisyonu algılanan sınır çizgileri arasında tutmaya yardımcı olur.
Şerit içindeki konum değiştirilirse sistem kısa bir süre içinde kendini uyarlar ve
yeni seçilmiş konumu tutar.

Şek. 291 Gösterge panelinin renkli ekranı: Sistem göstergelerine örnekler



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 240).

Sistem göstergeleri » Şek. 290 ve » Şek. 291
 Sistem aktif ancak müdahaleye hazır değil.
 Sistem aktif ve müdahaleye hazır.
 Sistem, sağ sınır çizgisine yaklaşıldığında müdahale ediyor.
 Adaptif şerit kılavuzu gerçekeleşir.

Direksiyon titreşimleri
Aşağıdaki durumlarda ara sıra sistem direksiyon titreşimleri nedeniyle sürücünün direksiyon müdahalesi gerektiği konusunda uyarabilir.
▶ Sistem aracı direksiyon müdahalesi ile şerit içerisinde tutamıyor.
▶ Yoğun sisteme bağlı direksiyon müdahalesinde sistem sınırlandırma çizgilerini
aniden algılayamıyor.
DİKKAT
Sistem fonksiyonu, örn. tekerlek girintili bir yolda, inişli bir yolda veya yandan rüzgar geldiğinde kısıtlanabilir.

Etkinleştirme/Devre dışı bırakma



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 240).

Sistem şu şekillerde etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir.
▶ Gösterge panelinin ekranında » Sayfa 54, Asistanlar menü noktası.
▶ Bilgi/eğlence sisteminde » Sayfa 240, Bilgi/eğlence sisteminde ayarlar.

Yardımcı sistemler



241

Bilgi/eğlence sistemi üzerinden adaptif şerit kılavuzu de etkinleştirilebilir/devre
dışı bırakılabilir.

DİKKAT
Yardımcı sistemlerin kullanımına ilişkin genel bilgiler dikkate alınmalıdır
» Sayfa 207, Bölümde Konuya giriş.
■ Dikey trafik işaretleri ekranda gösterilen trafik işaretlerine göre her zaman
daha önceliklidir. Trafik durumunun doğru değerlendirilmesinden her zaman
sürücü sorumludur.
■ Gösterilen trafik işaretlerindeki hız bilgileri ülkeye özgü hız birimleriyle ilgilidir. Örn. ekrandaki  göstergesi ülkeye özgü olarak km/h veya mph ile ilgili
olabilir.
■

Kontak kapatılıp açıldıktan sonra, sistem ayarı korunur.
Not
Sistem ayarı (bilgi/eğlence sistemine bağlı) kişiselleştirmenin etkin kullanıcı hesabında kaydedilir » Sayfa 56.

Fonksiyon arızaları



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 240).

DİKKAT
Trafik işaretleri sistem taraflı örn. şu durumlarda hiç veya hatalı gösterilebilir.
■ Görüş kötü olduğunda (örn. sis, sağanak yağmur, yoğun kar).
■ Sensör görüşü güneş veya karşı trafik tarafından kapatılır.
■ Sensörün görüş alanı bir engel veya önde giden bir araç tarafından kısıtlı.
■ Yüksek sürüş hızı.
■ Trafik işaretleri kapalıdır (örn. ağaçlar, kar veya kir nedeniyle).
■ Trafik işaretleri standartlara uygun değil (yuvarlak, kırmızı çerçeveli) veya
hasarlı.
■ Trafik işaretleri yanıp sönen ışıklı levhalara sabitlenmiş.
■ Trafik levhaları değiştirildi (navigasyon bilgileri güncel değil).

Sistem bilinmeyen bir nedenle mevcut değilse, gösterge panelinin ekranında ilgili bir mesajı görüntülenir.
Sensörün üzeri kapalı/kirli
Ön cam sensör alanında kirlenmiş, buzlu veya buğulu ise sensör görüşü olmadığını bildiren bir mesaj belirir. Ön camı temizleyin veya sensör bölgesindeki engeli kaldırın.
Sistem mevcut değil
Sistem mevcut değilse mevcut olmadığı konusunda bir mesaj görüntülenir. Sistemi yeniden etkinleştirmeyi deneyiniz. Sistem hala mevcut değilse, bir yetkili
servisten yardım alın.
Sistem arızası
Bir sistem arızasında, bir hata mesajı görüntülenir. Yetkili bir servisten yardım
alın.
Direksiyon devralma talebi
Sistem direksiyonda ellerin olmadığını algılarsa doğru çalışamaz. Direksiyon
devralma talebi belirir. Ellerinizi direksiyon simidine koyunuz.

Trafik işareti algılama



Konuya giriş

Trafik işareti tanıma sistemi (bundan sonra sadece sistem olarak anılacaktır),
gösterge paneli ekranında çeşitli trafik işaretlerini (örn. hız yasağı) görüntüler
ve gerektiğinde hız aşımı durumunda uyarır.

242 Sürüş

Not
Sistem sadece bazı ülkelerde kullanılabilir.

Bilgi/eğlence sisteminde ayarlar



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 242).

› Bilgi eğlence sisteminde
na dokunun.

■



/  menüsünde  → Sürüş asistanı fonksiyon alanı-

Trafik işareti tanıma sistemi - Trafik işareti tanıma sistemi asistanını ayarlama
Gösterge tablosunda görüntüle - Gösterge tablosu ekranında ilave trafik işareti
gösterimini etkinleştirme/devre dışı bırakma
■ Hız uyarısı: - Müsaade edilen hızın aşılması durumundaki bir uyarının ayarı
■ Hız uyarısı için eşik değer: - Müsaade edilen hızı 0 ile 20 km/h arasında aşmaya
müsaade eden seçenekle birlikte uyarı zamanının ayarı

■



■

Römork algılama
■ Römorkla ilgili trafik işaretlerini göster - Römorkla ilgili trafik işaretlerinin gösterilmesi konusunun etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması
■ Rota hesaplama işlemi için kullan - Navigasyonda rota hesaplama işlemi için römorkun dikkte alınması konusunun etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması
■ Römork için en yüksek hız - Römork işletimi için hız sınırı ayarı

Sistem ekranda algılanan şu trafik işaretlerini (dikey trafik işaretleri) gösterebilir.
▶ Hız limitleri.
▶ Sollama yasakları.
Bunun için ilave işaretler de gösterilebilir; (örn. ıslak yolda veya sınırlı geçerlilik
süresine sahip trafik işaretlerinde).
Sistem sadece sensörün „görüş alanında“ olan trafik işaretlerini gösterir » Şek.
292.

Fonksiyon şekli
Şek. 292
Trafik işareti algılamasına yönelik sensör

Sensörden gelen bilgiler, bilgi/eğlence navigasyon sisteminin bilgileriyle geliştirilir. Bu yüzden, hız sınırı trafik işaretleri trafik işareti bulunmayan yol kısımlarında da görüntülenebilir.
İzin verilen hızı aşınca uyarı
Müsaade edilen hızın aşılması durumunda (algılanan trafik işaretinden) verilen
ikaz bilgi/eğlence sisteminde etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir » Sayfa
242.
Römork kullanım modu
Fabrika çıkışında römork tertibatı takılı olan araçlarda bilgi/eğlence sisteminde,
römork kullanımı için geçerli trafik işaretleri gösterimi etkinleştirilebilir/devre
dışı bırakılabilir ve römork kullanımı için azami hız ayarlanabilir » Sayfa 242, Bilgi/eğlence sisteminde ayarlar.
Not
Örn. hız sınırlaması olmayan bir otobanda bulunulursa gösterge panelinin ekranında tüm sınırlandırmaların sonlandırılmasına yönelik bir trafik işareti gösterilir.

Ek gösterge
Şek. 293 Gösterge panelindeki ekran: Gösterge örnekleri



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 242).

Göstergelerin tanımları ve gösterilen trafik işaretleri
Ekran göstergesi » Şek. 293
 Algılanan trafik işaretlerin göstergesi » Sayfa 51, Sürüş verileri (çok fonksiyonlu gösterge)
 Ek gösterge (monokromatik ekran)
 Ek gösterge (renkli ekran)



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 242).

Trafik işareti menüsü o anda gösterilmezse » Şek. 293 için bkz. Sayfa 243 - ,
hız sınırlı trafik işareti ekranın üst bölümünde gösterilir » Şek. 293 için bkz. Sayfa 243 - , .
Aynı anda birden fazla trafik işareti algılanırsa, renkli ekranda sonraki trafik işareti de kısmen gösterilir » Şek. 293 için bkz. Sayfa 243 - .
Algılanan tüm trafik işaretleri çok fonksiyonlu gösterge ile trafik işaretleri algılaması menü noktasında gösterilebilir » Şek. 293 için bkz. Sayfa 243 - .

Yardımcı sistemler 243



Ek gösterge, bilgi/eğlence sistemi üzerinden etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir » Sayfa 242.
Not
Ek göstergenin (etkinleştirme/devre dışı bırakma) ayarı (bilgi eğlence sistemine
bağlı) kişiselleştirmenin etkin kullanıcı hesabında kaydedilir » Sayfa 56.

Mola önerisi
Gösterge paneli ekranında birkaç saniye için sembol  sembolü ve algılanan
yorgunlukla ilgili bir mesaj belirir. Aynı anda sesli bir sinyal duyulur.
DİKKAT
Yardımcı sistemlerin kullanımına ilişkin genel bilgiler dikkate alınmalıdır
» Sayfa 207, Bölümde Konuya giriş.
■ Trafiğe uygun olmaktan her zaman sürücü sorumludur. Kendinizi yorgun
hissederseniz kesinlikle araç kullanmayınız.
■ Sistem, bir molanın gerekli olduğu tüm durumları algılayamayabilir.
■ Bu nedenle, uzun sürüşler sırasında düzenli, yeterli uzunlukta molalar verilmelidir.
■ Saniyelik bir uykuya dalma durumunda sistem uyarısı gerçekleşmez.
■

İşlev arızaları ve uyarı mesajları



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 242).

Sistem bilinmeyen bir nedenle mevcut değilse, gösterge panelinin ekranında ilgili bir mesajı görüntülenir.
Sensör kirli/üzeri kapalı
Ön camın temizlenmesine yönelik bir uyarı belirdiğinde ön camı temizleyin veya
engeli sensör alanından çıkarın.
Sistem arızası
Bir hata mesajı belirdiğinde yetkili bir servisten yardım alın.
Sistem kısıtlaması
Sistem şu durumlarda sistem sınırlaması hakkında bir mesaj görüntüler.
▶ Harita bilgileri güncel değil.
▶ Araç harita bilgilerinin bulunmadığı bir alanda bulunmaktadır.

Lastik basıncı denetimi



Konuya giriş

Lastik basıncı denetimi (bundan sonra sadece sistem olarak anılacaktır), sürüş
sırasında lastik dolum basıncını denetler.

Yorgunluk algılama asistanı
Yorgunluk algılama asistanı (aşağıda sadece sistem) sürücüde direksiyon tutumu nedeniyle yorgunluk belirtileri algılandığında, sürücüye bir sürüş molası vermesini önerir.
Sistem 60-200 km/h arasındaki hızlarda direksiyon tutumunu değerlendirir.
Sistem tarafından bir sürüş molası algılandığı koşullar

▶ Durulur ve kontak kapatılırsa.
▶ Durulur, emniyet kemeri çıkartılır ve sürücü
▶ 15 dakikadan daha uzun süreyle durulursa.

kapısı açılırsa.

Bu koşullardan hiçbiri sağlanmazsa veya direksiyon tutumu değiştirilmezse, sistem tarafından 15 dakika sonra bir kez daha mola verilmesi önerilir.
/  →  → Sürüş asistanı menüsünde etkinSistem bilgi/eğlence sisteminde
leştirilebilir/devre dışı bırakılabilir.


244 Sürüş

Not
Bazı durumlarda, sistem direksiyon davranışını yanlış değerlendirebilir ve bu
nedenle yanlışlıkla bir mola önerisi verebilir.
■ Sistem özellikle otobanlarda kullanım için öngörülmüştür.

■

Lastik dolum basıncı değiştiğinde gösterge panelindeki kontrol lambası  yanar ve sesli bir sinyal duyulur » Sayfa 43.
Ancak lastikler öngörülen dolum basıncına sahip olduğunda ve bu basınç değerleri sisteme kayıtlı olduğunda sistem doğru çalışır.
Aşağıdaki olaylardan biri meydana gelmişse lastik basıncı değerleri her zaman sisteme kaydedilmelidir.
▶ Lastik dolum basıncının değişikliği.
▶ Bir veya birden fazla tekerleğin değişimi.
▶ Araçtaki bir tekerleğin konum değişimi.
▶ Gösterge panelinde kontrol lambası  yandığında.



DİKKAT
Yardımcı sistemlerin kullanımına ilişkin genel bilgiler dikkate alınmalıdır
» Sayfa 207, Bölümde Konuya giriş.
■ Doğru lastik dolum basınçlarının ayarlanmasından her zaman sürücü sorumludur. Lastik dolum basıncı düzenli olarak kontrol edilmelidir » Sayfa
274.
■ Sistem örn. aniden oluşan bir lastik hasarı gibi çok hızlı lastik basıncı kayıplarında uyaramaz.
■ Basınç değerleri kaydedilmeden önce lastikler öngörülen dolum basıncına
şişirilmelidir » Sayfa 274. Yanlış basınç değerleri kaydedildiğinde sistem, lastik dolum basıncının düşük olması halinde de uyarı vermeyebilir.

■

Ekrandaki bir mesaj lastik basıncı değerlerinin kaydedilmesi hakkında bilgilendirir.
Not
Gösterge panelindeki kontrol lambası  yandığında bilgi/eğlence sisteminde ilgili lastik görüntülenebilir » Şek. 294.

ÖNEMLİ
Doğru sistem işlevini sağlamak için lastik basınç değerleri her 10 000 km'de bir
veya yılda 1 kez kaydedilmelidir.

Lastik basınç değerlerinin ve bilgi/eğlence sisteminin kaydedilmesi
Şek. 294
Kayıt tuşu / Ekran gösterimi örneği: sol öndeki bir lastik basınç
değişimi için uyarı veriliyor



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 245).

Lastik basıncı değerlerini kaydetmek için yapılacaklar
› Tüm lastikleri öngörülen dolum basıncı ile şişirin.
› Kontağı ve ayrıca bilgi/eğlence sistemini açın.
› Bilgi eğlence sisteminde  /  menüsünde  → Araç durumu fonksiyon alanına dokunun.
› Fonksiyon alanlarının yardımıyla   Lastik basınç uyarısı menü noktasını seçin.
› Fonksiyon alanına   dokunun » Şek. 294.
Buna ek olarak, ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin.

Yardımcı sistemler 245

Römork tertibatı ve römork

Açıklama

Römork tertibatı



Konuya giriş

Römork işletiminde maksimum römork destek yükü motora ve ayrıca araç donanımına bağlıdır. Aracınız için geçerli bilgi teknik araç dokümantasyonundan
(örn. Araç ruhsat dokümantasyonu, COC dokümanı) bakılabilir veya bir ŠKODA
partnerine sorulabilir.
Diğer bilgiler (örn. Römork tertibatının tip levhasında gösterilir) sadece tertibatın kontrol değerleri hakkında bilgi verir.
DİKKAT
■ Takılmış çeki topuzuyla her sürüşten önce bunların doğru oturduğunu ve
yuvaya sıkı sabitlendiğini kontrol ediniz.
■ Yuva bölmesinde çeki topuzu doğru yerleştirilmemişse ve sabitlenmemişse veya hasarlı ya da eksikse kullanılmamalıdır, kaza tehlikesi söz konusudur.
■ Römork tertibatı üzerinde herhangi bir değişiklik ve uyarlama işlemi yapmayınız.
■ Römork tertibatının yuvasını her zaman temiz tutunuz. Kir, çeki topuzunun
sıkı sabitlenmesini önler!
Not
Römork tertibatı komple sökülmüşse, bu mutlaka orijinal arka tampon takviyesi
ile değiştirilmelidir. Bunun parçalarından birisi de çekme kancası yuvasıdır.
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Şek. 295 Römork tertibatı taşıyıcısı / Çeki topuzu / Anahtar varyasyonları



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 246).

Çeki topuzu çıkarılabilir ve stepne/acil durum tekerleği bölmesinde bulunur.
Römork tertibatının taşıyıcısı, çeki topuzu ve anahtar seçenekleri (donanıma
bağlı) » Şek. 295
1 13 kutuplu priz
2 Emniyet halkası
3 Yuva
4 Kapak
5 Koruma kapağı
6 Çeki topuzu
7 Kullanım kolu
8 Kilit kapağı
9 Çözme cıvatası
10 Kilit
11 Kilitleme topuzu
12 Anahtar - Varyant 1
13 Anahtar - Varyant 2

2. adım - her iki anahtar varyantı için geçerlidir
› Çeki topuzunu koruyucu kapağın altından tutun.
› Çözme pimini C ok yönünde 3 dayanana kadar içeri bastırın ve aynı zamanda kullanım kolunu D ok yönünde 4 dayanana kadar bastırın » Şek. 297.

Hazır konumunu ayarlama

Kullanım kolu D bu konumunda sabitlenir.

Hazır konumun ayarını kontrol edin

Şek. 296 1. adım: 1. anahtar varyantı / 2. anahtar varyantı
Şek. 297
2. adım: her iki anahtar varyantı
Şek. 298 Hazır konumu: 1. anahtar varyantı / 2. anahtar varyantı / Her iki
anahtar varyantında kolun ve çözme piminin konumu




Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 246).

Çeki topuzu sadece hazır konumdaysa takılabilir.
1. adım - 1. anahtar varyantı için geçerlidir
› Kapağı kilitten çıkarın.
› Anahtarı A yeşil işareti yukarı bakacak şekilde kilide takın.
› Anahtarı A kırmızı işareti yukarı bakacak şekilde ok yönünde 1 döndürün
» Şek. 296.

Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 246).

Doğru ayarlanmış hazır konumu » Şek. 298
 Anahtar varyantı 1 için geçerlidir - anahtardaki A kırmızı işaret yukarı dönük.
 Anahtar varyantı 2 için geçerlidir - anahtar deliği B yukarı dönük.
 Kullanım kolu C alt konumda kilitlenir.
 Çözme pimi D hareket edilebilir.
Anahtar hazır olma konumunda çekilemez veya başka bir konuma çevrilemez.
Bu şekilde ayarlanmış çeki topuzu montaja hazırdır.

1. adım - 2. anahtar varyantı için geçerlidir

› Kapağı kilitten çıkarın.
› Anahtarı B anahtar deliği aşağıya bakacak şekilde kilide takın.
› Anahtar deliği yukarı bakacak şekilde anahtarı B ok yönünde 2
» Şek. 296.

çevirin
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Çeki topuzunun monte edilmesi - 1. adım

Şek. 299 Çeki topuzunun yerleştirilmesi / Çözme pimi dışarı sürülmüş
durumda



Önce

Çeki topuzunun monte edilmesi - 2. adım

Şek. 300 Kilidin kilitlenmesi: 1. anahtar varyantı / 2. anahtar varyantı
Şek. 301
Kapağın kilide geçirilmesi

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 246).

Çeki topuzunun yerleştirilmesi - her iki anahtar varyantı için geçerlidir
› Yuvanın 4 kapağını aşağıya doğru çekin » Şek. 295 için bkz. Sayfa 246.
› Çeki topuzunu hazır konumuna getiriniz » Sayfa 247, Hazır konumunu ayarlama.
› Çeki topuzunu alttan » Şek. 299 tutun ve duyulur şekilde oturuncaya kadar
yuvaya ok yönünde 1 yerleştirin » .
Kullanım kolu A kendiliğinden ok yönünde 2 yukarıya doğru döner ve çözme
pimi B dışarı çıkar (kırmızı ve yeşil kısmı görünür) » .
Kullanım kolu A kendiliğinden dönmezse veya çözme pimi B dışarı çıkmazsa,
kullanım kolunu A aşağı doğru sonuna kadar çevirerek çeki topuzunu yuvadan
çıkartın ve çeki topuzunun ve yuvanın oturma yüzeylerini temizleyin.
DİKKAT
Çeki topuzunu sabitlerken ellerinizi kullanım kolunun dönme aralığının dışında tutun - parmaklarınız yaralanabilir!
■ Anahtarı çevirmek için kullanım kolunu asla zorla yukarı doğru çekmeye
çalışmayınız. Aksi taktirde çeki topuzu doğru sabitlenmez!
■



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 246).

1. anahtar varyantı için geçerlidir
› Anahtarı A yeşil işareti yukarı bakacak şekilde ok yönünde 1 döndürün
» Şek. 300.
› Kapağı ok yönünde 2 çekip çıkartınız.
2. anahtar varyantı için geçerlidir

› Anahtar deliği aşağıya bakacak şekilde anahtarı
» Şek. 300.
› Kapağı ok yönünde 4 çekip çıkartın.

B ok yönünde 3 çevirin

Her iki anahtar varyantı için geçerlidir

› Kapağı C ok yönünde 5 kilide takın ve içeri bastırın » Şek. 301.
› Çeki topuzunun doğru sabitlendiğini kontrol edin » Sayfa 249, Usulüne uygun
sabitlemenin kontrolü.
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DİKKAT
Çeki topuzunu monte ettikten sonra her zaman kilidi kilitleyiniz ve anahtarı
çekin. Çeki topuzu, anahtar takılı iken kullanılmamalıdır.

Usulüne uygun sabitlemenin kontrolü
Şek. 302
Tekniğe uygun sabitlenmiş çeki
topuzu
Şek. 304 Kilidin açılması 1. anahtar varyantı / 2. anahtar varyantı



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 246).

Çeki topuzuna römork veya başka bir aksesuar bağlı olmamalıdır. Çeki topuzunu çıkarmadan önce küresel başlığa koruyucu kapağı takmanızı öneririz.



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 246).

Doğru sabitlenmiş çeki topuzu » Şek. 302
 Çeki topuzu yuvada sıkıca oturmalıdır, aşırı „sarsılma“ olduğunda boşluk olmamalıdır.
 Kullanım kolu A tam yukarıda bulunmalı.
 Çözme pimi B tamamen çıkık olmalı (kırmızı ve yeşil kısmı görünür olmalı).
 Anahtar çekili ve kapak C kilitte takılı.

Her iki anahtar varyantı için geçerlidir
› Kapağı A kilitten ok yönünde 1 » Şek. 303 çıkarın.
1. anahtar varyantı için geçerlidir
› Anahtarı B yeşil işareti yukarı bakacak şekilde ok yönünde kilidin içine 2 sokun.
› Anahtarı B kırmızı işareti yukarı bakacak şekilde ok yönünde 3 çevirin
» Şek. 304.
2. anahtar varyantı için geçerlidir
C anahtar deliği aşağı bakacak şekilde ok yönünde 4 kilidin içine
sokun.
› Anahtarı C anahtar deliği yukarı bakacak şekilde ok yönünde 5 çevirin
» Şek. 304.

› Anahtarı

Çeki topuzunun çıkarılması - 1. adım
Şek. 303
Kilitten kapağı çıkarın
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Çeki topuzunun çıkarılması - 2. adım

Takılı aksesuarlı destek yükü
Şek. 305
Çeki topuzunun çözülmesi



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 246).

Aksesuar kullanıldığında (örn. bisiklet taşıyıcısı) maksimum uzunluğu ve ayrıca
yük de dahil olmak üzere müsaade edilen toplam ağırlığı dikkate alınmalıdır.
Takılı aksesuarın maksimum uzunluğu (römork tertibatının çeki topuzundan ölçülür) 70 cm'i aşmamalıdır.
Yük dahil olmak üzere takılı olan aksesuarın müsaade edilen toplam ağırlık römork işletiminde maksimum römork destek yüküne eşittir.



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 246).

Sökme
› Çeki topuzunu alttan tutun » Şek. 305.
› Çözme pimini A ok yönünde 1 dayanana kadar içeri bastırın ve aynı zamanda kullanım kolunu B ok yönünde 2 dayanana kadar bastırın.
Bu konumda çeki topuzu çözülür ve elinize düşer. Çözdükten sonra elinize düşmezse, çeki topuzunu diğer elinizle üstten bastırınız.

› Kapağı

4 » Şek. 295 için bkz. Sayfa 246 yuvanın üzerine takınız.

Römork işletiminde maksimum römork destek yükü 75 kg’dan fazlaysa, yük dahil olmak üzere takılı olan aksesuarın müsaade edilen toplam ağırlığı 75 kg’yı aşmamalıdır.
Bu değer, yük ağırlık noktası römork tertibatının çeki topuzuna 30 cm mesafede bulunduğunda geçerlidir.
Yükün ağırlık noktası konumunun römork tertibatının çeki topuzuna olan
mesafesi 30 cm’den büyükse, yük dahil olmak üzere aksesuarın müsaade
edilen toplam ağırlığı azalır (örn. çeki topuzuna 60 cm mesafe olduğunda
yarısı kadar).

Kullanım kolu B sabit tutulursa ve dayanma noktasına kadar aşağı bastırılmazsa, çeki topuzunu çıkarttıktan sonra kol tekrar yukarı gider ve hazır konumunda
kenetlenmez. Bu durumda, bir sonraki takma işleminden önce çeki topuzu bu
konuma getirilmelidir » Sayfa 247, Hazır konumunu ayarlama.

ÖNEMLİ
Yük dahil aksesuarın müsaade edilen toplam ağırlığı ve ayrıca aksesuarın maksimum uzunluğunu asla aşmayın - Römork tertibatı ve ayrıca araç hasar görebilir.

Çeki topuzu alet takımıyla birlikte kutuda saklanmadan önce temizlenmelidir.

Not
Orijinal ŠKODA aksesuarı kullanmanızı tavsiye ederiz.

DİKKAT
Çeki topuzunu bagajda asla serbest olarak tutmayınız. Ani frenlemelerde bagaj bölümüne hasar verebilir ve araç içindeki yolcuların güvenliğini tehlikeye
atabilir!
ÖNEMLİ
Çeki topuzunu hazır konumunda anahtar yukarıda olacak şekilde kutuya yerleştirin - aksi takdirde anahtar hasar görebilir!
■ Kullanım koluna aşırı kuvvet uygulamayın (örn. üzerine çıkmayın)!
■
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Römork tertibatını kullanma

Motor kapalıyken araç aküsü açık olan tüketiciler tarafından boşaltılır.

Römork (aksesuar) bağlama ve ayırma

Araç aküsünün şarj seviyesi düşük olduğunda römorkun (aksesuarın) elektrik
beslemesi kesilir.
DİKKAT
Römorkun (aksesuarın) yanlış bağlanmış bir elektronik tesisatı akım çarpması nedeniyle kazalara veya ağır yaralanmalara yol açabilir.
■ Aracın ve ayrıca römorkun (aksesuarın) elektronik tesisatında uyarlama
yapmayın - Akım çarpması nedeniyle kazalara veya ağır yaralanmalara yol
açabilir.
■ Araç ve römork (aksesuar) arasındaki elektrikli bağlantıdan sonra römork/aksesuar lambaları işlevsellik bakımından kontrol edilmelidir.
■ Emniyet kancasını asla çekmek için kullanmayın - Kaza tehlikesi söz konusudur!

Şek. 306
13 kutuplu prizin dışarı doğru
döndürülmesi, emniyet halkası

Bağlama/ayırma
› Çeki topuzunu takın.
› 13 kutuplu prizi A bölgesinden tutun ve ok yönünde dışarı doğru döndürün
» Şek. 306.
› Koruyucu kapağı 5 » Şek. 295 için bkz. Sayfa 246 çıkarın.
› Römorku (aksesuarı) çeki topuzuna takın.
› Prizin kapağını açın ve römorkun fişini (aksesuarın) 13 kutuplu prize A takın
» Şek. 306. (Römork/aksesuar 7 kutuplu bir sokete sahipse, ŠKODA orijinal
aksesuarından bir adaptör kullanın).
› Römorkun kopma halatını emniyet kancasına B asın (kopma halatı tüm römork konumlarında araca karşı asılı olmalıdır).
Ayırma işlemi ters sırada yapılır.
Dış aynalar
Eğer römorkun arkasındaki trafik bölgesini göremiyorsanız, mutlaka ek dış ayna
taktırmalısınız.
Farlar
Aracın ön kısmı römork (aksesuar) takılı iken havaya kalkabilir ve ışık diğer trafik katılımcılarının gözünü alabilir. Farların ışık mesafesini ayarlama » Sayfa 70,
Işık fonksiyonu kullanımı1).
Römork/aksesuar şebekesi akım beslemesi
Araç ve römork (aksesuar) arasındaki elektrikli bağlantıda römork (aksesuar)
araç tarafından akımla beslenir (kontak açıkken ve ayrıca kapalıyken).

1)

■

ÖNEMLİ
Römorkun (aksesuarın) yanlış bağlanmış bir elektronik tesisatı araç elektroniğinin çalışmamasına yol açabilir.
■ Römork/aksesuar gerilim şebekesine bağlı olan tüm tüketicilerin toplam güç
tüketimi maksimum 350 Watt olabilir, aksi durumda aracın elektrik sistemi hasar görebilir.
■

Römork yükleme
Aracınızdaki lastik dolum basıncını „tam yük“ için düzeltin » Sayfa 274.
Yük dağılımı
Römorktaki yükü, ağır nesneler mümkün olduğunca römork aksının yakınına
gelecek şekilde dağıtılmalıdır. Yük kaymaya karşı emniyete alınmalıdır.
Boş araç ve yüklü römork durumunda yük dağılımı hiç elverişli değildir. Buna
rağmen bu durumda sürmeniz gerekiyorsa, özellikle dikkatli sürün.
DİKKAT
Sabitlenmemiş bir yük, sürüş dengesini ve sürüş güvenliğini olumsuz etkileyebilir - kaza tehlikesi söz konusu!

Full LED far olan araçlar için geçerli değildir.

Römork tertibatı ve römork
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Römork yükü
Teknik araç evraklarının, bu kullanım kılavuzundaki verilere göre daima önceliği
vardır.

İzin verilen römork yükü kesinlikle aşılmamalıdır.

İzin verilen römork yükü - Octavia
Motor
1,0 l/85 kW TSI
1,4 l/110 kW TSI
1,5 l/110 kW TSI
1,6 l/81 kW MPI
1,8 l/132 kW TSI
2,0 l/140 kW TSI

1,6 l/85 kW TDI CR

2,0 l/105 kW TDI CR

2,0 l/110 kW TDI CR
2,0 l/135 kW TDI CR
a)

Şanzıman

İzin verilen römork yükü, frenli (kg)
%12 eğime kadar.

İzin verilen römork yükü, frensiz (kg)

MG
DSG
MG
DSG
MG
DSG
MG
AG
DSG
DSG
DSG 4x4
MG
MG 4x4
DSG
MG
DSG
MG
DSG
DSG 4x4
DSG 4x4

1300
1300
1500
1500
1500
1500
1100
1100
1600
1700
1700
1500
1700
1500
1600
1600
1600
1600
2000
1800

620
630
630
640
640
640
610
630
670
690
730
670
730
680
660
670
680
700
730/750a)
730

EU6AG egzoz emisyon standartlarına sahip otomobiller için geçerlidir.

252 Sürüş



İzin verilen römork yükü - Octavia RS
Motor
2,0 l/180 kW TSI
2,0 l/135 kW TDI CR

Şanzıman

İzin verilen römork yükü, frenli (kg)
%12 eğime kadar.

İzin verilen römork yükü, frensiz (kg)

MG
DSG
DSG
DSG 4x4

1600
1600
1600
1800

700
720
730
750

Şanzıman

İzin verilen römork yükü, frenli (kg)
%12 eğime kadar.

İzin verilen römork yükü, frensiz (kg)

MG
DSG
MG
DSG
MG
DSG
MG
AG
DSG
DSG
DSG 4x4
MG
MG 4x4
DSG
MG
DSG
MG
DSG
DSG 4x4
DSG 4x4

1300
1300
1500
1500
1500
1500
1100
1100
1600
1700
1700
1500
1700
1500
1600
1600
1600
1600
2000
1800

630
640
640
650
650
650
620
640
680
700
740
680
740
690
670
680
690
710
740/750a)
730

İzin verilen römork yükü - Octavia Combi
Motor
1,0 l/85 kW TSI
1,4 l/110 kW TSI
1,5 l/110 kW TSI
1,6 l/81 kW MPI
1,8 l/132 kW TSI
2,0 l/140 kW TSI

1,6 l/85 kW TDI CR

2,0 l/105 kW TDI CR

2,0 l/110 kW TDI CR
2,0 l/135 kW TDI CR
a)



EU6AG egzoz emisyon standartlarına sahip otomobiller için geçerlidir.
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İzin verilen römork yükü - Octavia Combi RS
Motor
2,0 l/180 kW TSI
2,0 l/135 kW TDI CR

Şanzıman

İzin verilen römork yükü, frenli (kg)
%12 eğime kadar.

İzin verilen römork yükü, frensiz (kg)

MG
DSG
DSG
DSG 4x4

1600
1600
1600
1800

710
730
740
750

İzin verilen römork yükü - Octavia Combi Scout
Motor

Şanzıman

İzin verilen römork yükü, frenli (kg)
%12 eğime kadar.

İzin verilen römork yükü, frensiz (kg)

2,0 l/140 kW TSI
2,0 l/110 kW TDI CR
2,0 l/135 kW TDI CR

DSG 4x4
DSG 4x4
DSG 4x4

1700
2000
1800

750
750
750

DİKKAT
Maksimum destek yükünü ve ayrıca müsaade edilen römork yükünü aşmayın - Kaza tehlikesi söz konusudur!

Römork kullanımı
Sürüş hızı
Emniyet nedenlerinden dolayı römorkla 100 km/h'den hızlı (çekici araç M1 sınıfı
bir binek araç ise) veya 80 km/h'den hızlı (çekici araç N1 sınıfı bir ağır vasıta ise)
sürülmemelidir.
Römorkun sarkaç hareketini çok az hissetseniz bile hızı düşürün. Asla sallanan
bir römorku hızlanarak „düz tutmaya“ çalışmayın.
Frenler
Zamanında fren yapılmalıdır! Emniyet freni olan bir römorkta önce yumuşak,
daha sonra sıkı bir şekilde fren yapılmalıdır. Böylece bloke olan römork tekerleklerinden gelen fren darbeleri önlenmiş olur.
Motoru ayrıca fren olarak kullanmak için, yokuş aşağı yollarda vitesi zamanında
küçültünüz.
DİKKAT
Römork ile daima dikkatli bir şekilde sürülmelidir.
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ÖNEMLİ
Sık yapılan römork işletiminde araç aşırı yüklenir, bu nedenle servis aralıkları
arasında da kontrol ettirilmelidir.

Hırsızlık alarm sistemi
Hırsızlık alarm sisteminin etkinleştirildiği bir araçta (aşağıda sadece alarm sistemi) alarm römorka (römork) elektrikli bağlantı kesildiğinde verilir.
Bir römork bağlanmadan veya ayrılmadan önce alarm sistemi daima devre dışı
bırakılmalıdır » Sayfa 62.
Bir römorkun (aksesuarın) alarm sistemine dahil edilmesi için koşullar.
 Araç fabrika çıkışlı olarak bir alarm sistemi ve bir römork tertibatı ile donatılmış olmalı.
 Römorkun (aksesuarın) çekici araç ile elektrik bağlantısı römork prizi üzerinden sağlanıyor olmalı.
 Aracın ve römorkun (aksesuarın) elektrik sistemi çalışır durumda olmalı.
 Araç kilitli ve alarm sistemi etkin olmalı.
 Römork (aksesuar) LED arka lambalarla donatılmamıştır.

Kullanım uyarıları
Bakım ve Temizlik
Servis çalışmaları, uyarlamalar ve teknik değişiklikler



Konuya giriş

Aracınızda aksesuar kullanmak ve ayrıca yapılan tüm uyarlama, onarım çalışmaları ve teknik değişiklikler için ŠKODA AUTO talimatları ve yönetmelikleri dikkate alınmalıdır.
Trafik güvenliğini ve aracın teknik olarak iyi durumda olmasını sağlamak için bu
yönetmeliklere ve talimatlara uyulmalıdır.
DİKKAT
Araçtaki uyarlamalar, onarımlar ve teknik değişiklikler sadece yetkili servis
tarafından yürütülebilir. Usulüne aykırı yürütülmüş çalışmalar (elektronik yapı parçalarına ve bunların yazılımına müdahaleler dahil) arızalanmaya neden
olabilir - kaza tehlikesi ve aşırı yüksek parça aşınmasına neden olabilir!
■ Aracınız için sadece izin verilen orijinal ŠKODA aksesuarlarını ve orijinal
ŠKODA parçalarını kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Bu parçalarda güvenirlik,
emniyet ve araca uygunluk garanti edilmektedir.
■ Çalışma iznine sahip veya resmi kontrol enstitüsü tarafından onaylanmış
ürünler olsalar bile ŠKODA AUTO tarafından izin verilmeyen hiç bir ürünü
kullanmayın.
■

Farklı hava koşulları altında araç kullanımı



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 255).

Aracınızı öngörülen hava koşullarından farklı hava koşullarının hakim olduğu ülkelerde çalıştıracaksınız bir ŠKODA bayisine başvurun. Sizi, aracın sorunsuz çalışması ve hasarları önlemek için (örn. soğutma sıvısı, akü değişimi vb.) başka
tedbirler alınması gerekip gerekmediği konusunda bilgilendirecektir.

ŠKODA servis ortağı



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 255).

Tüm ŠKODA servis ortakları ŠKODA AUTO yönetmeliklerine ve talimatlarına
göre çalışmaktadır. Bu sayede tüm servis ve onarım hizmetleri zamanında ve
gerekli kalitede uygulanmaktadır. Bildirilen yönetmeliklere ve talimatlara uyulması, trafik güvenliği ve aracınızın iyi bir teknik konumda olması içindir.
Bu nedenle aracınızla ilgili tüm uyarlama, onarım ve teknik değişiklik çalışmalarını bir ŠKODA servis ortağına yaptırmanızı tavsiye etmekteyiz.

ŠKODA orijinal parçaları



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 255).

Aracınız için ŠKODA orijinal parçaları kullanmanızı tavsiye ederiz, çünkü bu parçalar ŠKODA AUTO tarafından onaylanmıştır. Bu parçalar tam olarak
ŠKODA AUTO yönetmeliklerine uygundur ve seri üretiminde kullanılan parçalarla aynıdır.
Bu parçalarda ŠKODA AUTO emniyetiniz, güvenilirlik ve uzun çalışma ömrü için
sorumluluk kabul eder.
ŠKODA servis ortakları, ŠKODA orijinal parçalarının olası kusurları için, satış
sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe, satış tarihinden itibaren 2 yıl süre ile sorumludur.

ŠKODA orijinal aksesuarı



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 255).

Aracınıza aksesuar taktırmak istiyorsanız, aşağıdaki hususlara dikkat etmeniz
gerekmektedir.
Aracınız için ŠKODA orijinal aksesuarları kullanmanızı tavsiye ederiz. Bu aksesuarların sağlamlığı, güvenilirliği ve uyumu araç tipiniz için ŠKODA AUTO tarafından tespit edilmiştir. Başka ürünlerde, sürekli pazar araştırmasına rağmen,
bunlar çalışma iznine sahip veya kamu yararına çalışan bir teknik denetim ve
gözetim kurumu tarafından onaylanmış olmasına rağmen aracınız için uygunluk
konusunda değerlendirme yapamıyor ve garanti veremiyoruz.

Bakım ve Temizlik 255



ŠKODA servis ortakları, ŠKODA orijinal parçalarının olası kusurları için, satış
sözleşmesinde veya başka düzenlemeler ile aksi belirtilmedikçe, satış tarihinden
itibaren 2 yıl süre ile sorumludur.

Spoyler



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 255).

DİKKAT
Aracınız bagaj kapağındaki spoylerle kombine olarak ön tamponunda orijinal
spoyler ile donatılmışsa aşağıdaki talimatlara uyulmalıdır, aksi halde kaza ve
ağır yaralanma tehlikesi vardır!
■ Araç, ön tamponda daima bagaj kapağındaki ilgili spoylerle kombine olarak
donatılmalıdır.
■ Sadece ön tamponda bağımsız orijinal spoyler olamayacağı gibi bagaj kapağı üzerinde uygun olmayan bir spoyler ile birlikte de olamaz.
■ Olası onarımları, spoylerlerin değiştirilmesi, eklenmesi veya çıkarılması gibi
işlemleri bir ŠKODA servis ortağı ile görüşülmelidir.
■ Aracınızın spoylerlerinde usulüne uygun yürütülmemiş çalışmalar fonksiyon arızalarına neden olabilir.

Bileşen koruması



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 255).

Bazı elektronik araç bileşenleri (örn. gösterge paneli) fabrika çıkışı olarak bir bileşen koruması ile donatılmıştır. Bu bir başka araca meşru olmayan bir montajı
(örn. hırsızlık sonrasında) veya araç dışında çalıştırılması durumunda bu bileşenlerin fonksiyonlarının kısıtlanmasına yol açar.
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Hava yastıkları



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 255).

DİKKAT
Usulüne uygun yapılmamış uyarlamalar, onarımlar ve teknik değişiklikler
hasarlara, fonksiyon bozukluklarına yol açabilir ve hava yastığı sistemlerinin
etkisini büyük ölçüde olumsuz etkileyebilir - Kaza ve ölümcül yaralanma tehlikesi söz konusu!
■ Araç tekerlek süspansiyonunun değiştirilmesi, izin verilmeyen jant-lastik
kombinasyonlarının kullanımı dahil olmak üzere, hava yastığı sisteminin işlevine olumsuz etki edebilir - Kaza ve ölümcül yaralanma tehlikesi söz konusu!

■

DİKKAT
Hava yastığı sisteminin parçalarında, ön tamponda ayrıca kaportada asla
değişiklik yapılmamalıdır.
■ Hava yastığı sistemindeki bütün çalışmalar ve diğer onarım çalışmalarından (örn. direksiyonun sökülmesi) dolayı sistem parçalarının takılması ve sökülmesi sadece bir yetkili servis tarafından yapılmalıdır.
■ Hava yastığı sisteminin münferit parçalarını kurcalamak yasaktır, hava yastıkları açılabilir.
■ Hava yastığı tetiklenmişse hava yastığı sistemi değiştirilmelidir.

■

DİKKAT
Hava yastığı sistemi, ön kapılara yerleştirilmiş olan basınç sensörleri ile çalışır. Bu nedenle hem kapılarda hem de kapı kaplamalarında herhangi bir uyarlama (örneğin ek hoparlörlerin monte edilmesi) yapılmamalıdır. Bu sırada
oluşan hasarlar hava yastığı sisteminin fonksiyonuna olumsuz etki edebilir Kaza ve ölümcül yaralanma tehlikesi! Aşağıdaki bilgiler bu nedenle dikkate
alınmalıdır.
■ Ön kapılar ve kaplamalarındaki tüm çalışmalar yalnız yetkili servis tarafından yapılmalıdır.
■ Asla iç kapıların kaplamaları olmadan ya da kaplamalarda açıklık varken
aracı sürmeyin.

Temizlik ve bakım



Konuya giriş

Düzenli ve derinlemesine bakım aracınızın değerini korumak içindir.
Bakım maddeleri kullanılırken ambalaj üzerindeki uygulama yönetmeliklerine
uyulmalıdır. Orijinal ŠKODA aksesuarı olan koruma maddesi kullanmanızı tavsiye ederiz.
DİKKAT
■ Yanlış kullanma durumunda bakım maddeleri sağlığa zararlı olabilir.
■ Araç bakım malzemelerini çocuk gibi hareket bilinci yeterli olmayan kişilerden uzak tutun - Zehirlenme tehlikesi vardır!
ÖNEMLİ
Boyalı yüzeyler için böcek süngerleri, sert mutfak süngerleri veya benzerleri
kullanılmamalıdır - Boya yüzeyine zarar verme tehlikesi söz konusu.
■ Aşındırıcı temizlik maddeleri ya da kimyasal çözelti maddeleri kullanmayın Temizlenen malzemede hasarlanma tehlikesi vardır.

Araç yıkandıktan sonra iyice durulanmalı ve sonunda bunun için öngörülmüş bir
bez ile kurulanmalıdır.
Otomatik yıkama tesisleri
Aracı yıkanmadan önce bilinen önlemler (örn. sürgülü/açılır tavan dahil camların
kapatılması vb.) dikkate alınmalıdır.
Eğer aracınızda (örn. spoyler, port bagaj, telsiz anten gibi özel parçalar mevcut
ise) en iyisi öncesinde yıkama tesisini çalıştıran kişi ile konuşulmasıdır.
Korumalı otomatik yıkamadan sonra cam sileceği lastikleri bunun için öngörülmüş temizlik maddeleri ile gresten arındırılmalı ve temizlenmelidir.
Yüksek basınçlı temizleyici
Yüksek basınçlı temizleme cihazı ile araç yıkama durumlarında, yüksek basınçlı
temizleme cihazı kullanma talimatına dikkat edilmelidir. Bu özellikle araç yüzeyinin basınç ve püskürtme mesafesinin uyarıları için geçerlidir.
DİKKAT
Kış mevsiminde aracın yıkanması: Fren sistemindeki ıslaklık ve buz, fren
etkisini olumsuz yönde etkileyebilir - Kaza tehlikesi söz konusu!
■ Alt tabanın ya da tekerlek kasalarının iç kısmının temizliğini dikkatli bir şekilde yapın - Keskin kenarlı metal parçalar nedeniyle yaralanma tehlikesi!

■

Not
Aracın temizlik ve bakımını ŠKODA servis ortağında yaptırmanızı öneririz.

Önce

ve

ÖNEMLİ
Aracı güneşin altında yıkamayın, yıkama sırasında kaportaya basınç uygulamayın. Bu sırada yıkama suyunun sıcaklığı maks. 60 °C olabilir, aksi halde araç cilasının zarar görme tehlikesi vardır.
■ Otomatik yıkama tesisine girmeden önce dış aynalar içeri katlanmalıdır - hasar riski vardır.
■

Aracı yıkama



■

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 257).

Aracı zararlı çevre etkilerine karşı korumanın en iyi yolu sık yıkamaktır.
Böcek kalıntıları, kuş pislikleri, serpilen tuz ve diğer aşındırıcı kalıntılar araç üzerinde ne kadar uzun süre kalırsa, bunların zarar verici etkisi o denli yüksek olur.
Yüksek sıcaklıklar, örn. yoğun güneş ışığı, aşındırıcı etkiyi güçlendirir.
Soğuk kış mevsiminden sonra aracın alt kısmı da iyice temizlenmelidir.
Elle yıkama
Aracı yukarıdan aşağıya, yumuşak bir sünger ya da yıkama eldiveni ve saf su
gerekirse bunun için öngörülmüş temizlik maddeleri ile yıkayın. Sünger veya yıkama eldiveni kısa aralıklarla iyice yıkanmalıdır.
Tekerlekler, marşbiye ve aracın altı için başka bir sünger kullanın.

ÖNEMLİ
Aracı yüksek basınçlı temizleyici ile yıkama
■ Filmler hiçbir yüksek basınçlı temizleme cihazı ile yıkamayın - hasar riski vardır.
■ Araç kışın yıkandığında, su huzmesi direkt olarak kilitlere veya kapı ya da tavan aralıklarına doğrultulmamalıdır - Donma tehlikesi söz konusu.
■ Temizlik sırasında özellikle park yardım sisteminin sensörlerine, geri sürüş kamera nesnesine, dış süs ve koruma plastik parçalarına (örn. portbagaj, spoyler,
koruyucu çıtalar vb.) ve ayrıca lastik hortumlar veya yalıtım materyalleri gibi
metal olmayan diğer materyallerden oluşan araç parçalarına yeterli sıçrama mesafesi bulundurun - hasar tehlikesi mevcut.
Bakım ve Temizlik 257

Aracın dıştan bakımı



Önce

ve

Araç bileşenleri

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 257).
Gerekçeler

Giderme yöntemi

Temiz su, bez, (en kısa sürede temizleyin)
Cilada küçük su Sert balmumu ile koruyun (en az yılda
damlacıkları olu- iki kere), balmumunu temiz ve kuru kaşumu
portaya uygulayın
Cila kullanın, sonra koruyucu sürün (cila,
Matlaşmış boya
koruyucu madde içermiyorsa)
temiz su, bez/sünger, bunun için öngöKirlilik
rülmüş temizleyiciler
Temiz su, bez gerekirse bunun için önKirlilik
görülen temizlik maddesi, sonra yumuşak bir bez ile cilalayın
Yumuşak sünger ve hafif sabun çözeltiKirlilik
sia)
Temiz su ile yıkayın ve bunun için öngöKirlilik
rülen kurulama bezi ile kurulayın
Yumuşak sünger ve hafif sabun çözeltiKirlilik
sia)
temiz su ile yıkayın ve kuru bir bezle kuKirlilik
rulayın
El süpürgesi/bunun için öngörülen buz
Kar/buz
çözme maddesi
Akan yakıt

Cila

Plastik parçalar
Kromlu
ve anodize parçalar
Filmler
Camlar
ve dış aynalar
Far/lambalar
Geri sürüş kamerası
Kapı kapatma silindiri
Silecek / silecek
lastikleri
Tekerlekler
a)

Kar/buz

Bunun için uygun buz çözücü

Kirlilik

Cam temizleyici, sünger ya da bez

Kirlilik

Temiz su, sonra uygun maddelerle koruyun

Yumuşak sabun çözeltisi 2 yemek kaşığı nötr sabunun 1 litre ılık suya eklenmesiyle meydana gelir.

Kriko bakım gerektirmez. Gerekirse, krikonun hareketli parçaları, uygun bir
madde ile yağlanmalıdır.
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Römork tertibatı bakım gerektirmez. Gerekirse römork tertibatının çeki topuzuna uygun bir yağlama gresi sürün.
Oyuk bölgelerin korunması
Aracın paslanma riski altında olan her boşluk bölgesi, fabrika çıkışında zaten koruma mumu ile sürekli şekilde korunmuştur.
Eğer yüksek sıcaklıklarda boşluk bölgelerinde dışarıya doğru biraz balmumu çıkıyorsa, bu bir plastik sıpatula ile temizlenmeli ve lekeler temizleme benzini ile
temizlenmelidir.
Alt taban koruması
Aracın altı fabrikada kimyasal ve mekanik etkilere karşı sürekli olarak korunmalıdır.
Koruma tabakasını soğuk mevsimlerin başında ve sonunda kontrol ettirmenizi
tavsiye ederiz.
Filmlerin kullanım ömrü
Çevresel etkiler (örn. güneş ışığı, nem, hava kirliliği, taş çarpması) filmlerin ömrünü etkiler. Filmler eskir ve kırılganlaşır, bu çok normaldir ve hatalı olduğunu
göstermez.
Güneş ışığı aynı zamanda film rengini bozabilir.
Port bagaj üzerinde eşya taşırken (örn. tavan kutusu vb.), filmin hasar görme
riski artar (örn. sabitlenen yükün çarpması nedeniyle).
ÖNEMLİ
Araç cilası
■ Hasarlı noktaların mümkün olan en kısa sürede onarılmasını sağlayın.
■ Mat cilalı parçalarda ne cila maddesi ne de sert balmumu kullanmayın.
■ Tozlu ortamlarda cilalamayın - Boyada çizikler oluşabilir.
■ Kapı contalarına ve pencere kılavuzlarına boya bakım maddesi sürmeyiniz.
■ Plastik parçalar
■ Cila bakım maddesi kullanmayın.
■ Krom kaplı ve andozide parçalar
■ Tozlu ortamlarda cilalamayın - Yüzeyde çizikler oluşabilir.
■ Filmler
Aşağıdaki uyarılara uyulmalıdır, aksi halde filmlerde hasarlanma olabilir.
■ Temizlik için kirli bez ya da sünger kullanmayın.
■ Buz ve karı çıkarmak için buz kazıyıcı ya da diğer malzemeler kullanmayın.
■ Filmleri cilalamayın
■ Filmleri yüksek basınçlı temizleyici ile temizlemeyin.
■



Kauçuk contalar
■ Kapı contaları ve pencere kılavuzlarında asla madde kullanmayın, koruyucu
cila tabakası zarar görebilir.
■ Camlar ve dış aynaların camları
■ Camların iç tarafı keskin kenarlı cisimlerle temizlenmemelidir - Rezistans veya cam anten hasar görebilir.
■ Kaportanın cilalanmasında kullanılan bezleri kullanmayın, bunlar camları kirletebilir ve görüşü kötüleştirebilir.
■ Far/lambalar
■ Farları/lambaları kuru bezle silmeyin, keskin kenarlı maddeler kullanmayın Koruyucu cilada hasar ve far camlarında çatlak oluşturma tehlikesi vardır.
■ Geri sürüş kamerası
Aşağıdaki talimatlara uyulmalıdır, aksi duruma kamera hasar görebilir.
■ Karı/buzu ılık/sıcak su ile gidermeyin.
■ Yıkamak için asla basınçlı su veya buhar püskürtmeyin.
■ Temizlemek için aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.
■ Kapı kapatma silindiri
■ Aracı yıkarken olabildiğince az suyun kilit silindirlerine ulaşmasına dikkat
edin - kilit silindiri donabilir!
■ Tekerlekler
■ Tekerleklerin aşırı kirlenmesi tekerleklere balanssızlık olarak etki edebilir,
bunun sonucunda zamanından önce direksiyon aşınmasına neden olabilecek
titreşimler meydana gelebilir.
■

Buz ve karların camlardan temizlenmesi

› Depo kapağını açın ve buz kazıyıcısını ok yönünde dışarı itin » Şek. 307.
ÖNEMLİ
Buz kazıyıcısını sadece bir yönde hareket ettirin, aksi durumda cam yüzeyi hasar görebilir.
■ Kaba kir (örn. ince çakıl, kum, tuz) nedeniyle kirlenmiş yüzeyden karı/buzu gidermeyin - Yüzey hasar görebilir.
■ Karı/buzu dikkatlice giderin, aksi durumda fabrikada uygulanmış etiketler hasar görebilir.
■

İç alanın bakımı



Önce

ve

Araç bileşenleri

Doğal deri /
Suni deri /
Alcantara® /
Suedia /
Kumaş

Şek. 307
Buz kazıyıcının montaj yeri, buz
kazıyıcıyı çıkarma

Plastik parçalar



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 257).

Camlar

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 257).
Gerekçeler

Giderme yöntemi

Toz, yüzey kirliliElektrik süpürgesi
ği
Su, hafif nemlendirilmiş pamuklu/yün
Kirlilik (yeni)
bez, gerektiğinde sabun çözeltisia), ardından yumuşak bez ile silin
Bunun için özel olarak hazırlanmış teİnatçı lekeler
mizlik maddesi
düzenli olarak bir deri koruma maddesi
Bakım (doğal
uygulayın / her temizlikten sonra ışık
deri)
korumalı ve emme etkili bir bakım kremi kullanın
İnatçı saçları bir „temizlik eldiveni“ kullaBakım (Alcantanarak temizleyin
ra® / Suedia /
Kumaştaki topaklanmaları bir fırça yarkumaş)
dımıyla giderin
Su, hafif nemli bez ya da sünger gerekirKirlilik
se bunun için hazırlanmış temizlik maddesi
Temiz su ile yıkayın ve bunun için öngöKirlilik
rülen kurulama bezi ile kurulayın

Camlardaki ve aynalardaki buzların temizlenmesi için sadece plastik bir kazıyıcı
kullanılmalıdır. Depo kapağının iç tarafında bulunabilir.

Bakım ve Temizlik 259



Araç bileşenleri

Gerekçeler

Elektrikle ısıtılan
Kirlilik
koltuk kılıfları
Emniyet kemerleri
Kirlilik
»
a)

Giderme yöntemi
Bunun için hazırlanmış temizlik maddeleri
Yumuşak bez ve hafif sabun çözeltisia)

Yumuşak sabun çözeltisi 2 yemek kaşığı nötr sabunun 1 litre ılık suya eklenmesiyle meydana gelir.

DİKKAT
■ Emniyet kemerleri hiç bir zaman kimyasal olarak temizlenmemeli, aksi halde kimyasal temizlik maddeleri kemerin dokusuna zarar verebilir.
■ Yüksek iç mekan sıcaklıklarında araç içindeki kokular ve hava temizleyiciler sağlığa zararlı olabilir.
ÖNEMLİ
Doğal deri / Suni deri / Alcantara® / Suedia / Kumaş
■ Güneş ışığının altında uzun süre kalmasından kaçının gerekirse bu malzemelerin solmasını önlemek için bu malzemeleri kapatarak koruyun.
■ Taze lekeleri (örn. tükenmez kalem, ruj, ayakkabı boyası ve benzerinden kaynaklanan) en kısa sürede çıkarın.
■ Temizlik sırasında doğal derinin fazla ıslanmamasına ve dikiş yerlerinden su
girmemesine dikkat edilmelidir - Deriye hasar açma tehlikesi!
■ Tavan kaplaması fırçayla temizlenmemelidir - Kaplama yüzeyinde hasarlanma tehlikesi vardır.
■ Alcantara®- / Suedia koltuk kılıfları için deri temizleyicisi, yer cilası, ayakkabı
boyası, leke çıkarıcı vb. kullanılmamalıdır.
■ Bazı kaplama kumaşları (örn. koyu kot kumaş) yeterli renk dayanıklılığına sahip değildir, bu nedenle oturulan yerlerde gözle görülür renk değişiklikleri olabilir. Kaplama kumaşında bir kusur yoktur.
■ Kıyafet parçalarındaki keskin kenarlı nesneler (örn. fermuar, perçin, keskin
kenarlı kemer) aracın kaplama kumaşlarına zarar verebilir. Bu tür bir hasar
haklı bir şikayet olarak kabul edilemez.
■ Plastik parçalar
■ Kokular ve hava temizleyiciler kumanda paneline takılmamalıdır - Kumanda
panelinde hasar görme tehlikesi vardır.
■ Camlar
■ Isıtma tellerine veya cam antenine etiket yapıştırmayın - hasar tehlikesi söz
konusu.
■
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Elektrikle ısıtılan koltuk kılıfları
■ Ne su ne de diğer sıvılarla temizlemeyin - Kalorifer sisteminde hasarlanma
tehlikesi vardır.
■ Kaloriferi açarak kurutmayın.
■ Emniyet kemerleri
■ Kemerler temizlendikten sonra yuvasına yerleştirmeden önce kurutun.
■

Not
Kullanım sırasında deri, Alcantara® ve Sueadia malzemelerinde gözle görülür hafif değişiklikler (örn. katlanma, solma) görülebilir.

Kontrol etme ve ilave etme
Yakıt



Konuya giriş

ÖNEMLİ
Araç asla yakıt deposu tamamen boşalıncaya kadar kullanılmamalıdır! Düzensiz yakıt beslemesi yüzünden hatalı ateşlemeler meydana gelebilir - motor parçaları ve egzoz sistemi hasar görebilir.
■ Taşan yakıt aracın boyasından derhal silinmelidir - Boya hasarı tehlikesi söz
konusu.
■ Aracınızı araç işletimi için öngörülen ülkeden farklı bir ülkede çalıştıracaksınız
bir ŠKODA ortağına başvurun. İlgili ülkede üretici tarafından belirlenen yakıtın
olup olmadığını gerekirse aracı başka bir yakıtla işletmeye izin verilip verilmeyeceği üretici tarafından bildirilir.
■

Benzin ve dizel doldurma

Şek. 308 Öngörülen yakıtın bulunduğu etiket / Yakıt türlerinin grafik tanımı
Yakıt deposu kapağının iç tarafında aracınız için öngörülen yakıt belirtilmiştir
» Şek. 308.
Yakıt deposu hacmi önden çekişli araçlarda yaklaşık 50 litre, tüm tekerleklerden çekişli araçlarda yaklaşık 55 litredir, bunun yaklaşık 6 litresi yedektir.
Yakıt türlerinin grafik tanımı » Şek. 308
A Kurşunsuz benzin
B Dizel
C CNG (sıkıştırılmış doğal gaz)
D Yüzde olarak bio oranı

Şek. 309 Depo kapağının açılması / Vidalı depo kapağının çıkarılması /
Vidalı depo kapağının depo kapağına takılması



DİKKAT
Yakıtlar ve yakıt buharları patlayıcıdır - Hayati tehlike söz konusu!

Kontrol etme ve ilave etme
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Şek. 310
Dizel motorlu araçlardaki yakıt
dolum ağzı

Kurşunsuz benzin



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 261).

Yakıt deposu kapağının iç tarafında araç için öngörülen yakıt belirtilmiştir » Şek.
308 için bkz. Sayfa 261.
Araç sadece maksimum %10 biyoetanol (E10) içeren kurşunsuz benzinle çalıştırılabilir.



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 261).

Şu koşullarda yakıt doldurun.
 Aracın kilidi açıldığında.
 Kontak kapalı olduğunda.
 Sabit ısıtma ve havalandırma kapalı olmalıdır.

› Depo kapağını ok yönünde 1 bastırın ve ok yönünde 2 açın » Şek. 309.
› Vidalı depo kapağını ok yönünde 3 çevirin.
› Vidalı depo kapağını çıkartın ve ok yönünde 4 depo kapağındaki yuvaya ta-

Kurşunsuz benzin EN 228 Avrupa standardına (Almanya'da 95 veya 91 oktan
sayılı kurşunsuz benzin için DIN 51626-1 veya E10 95 ve 98 oktan sayılı kurşunsuz benzin için DIN 51626-2 veya E5) uygun olmalıdır.
Öngörülen benzin 95/min. 92 veya 93 RON/ROZ
95 ROZ benzinini kullanmanızı öneriyoruz.
İsteğe bağlı olarak 92 veya 93 ROZ benzini de kullanılabilir (düşük güç kaybı, az
miktarda daha fazla yakıt tüketimi).
Acil durumda 91 ROZ benzini de kullanılabilir (düşük güç kaybı, az miktarda daha fazla yakıt tüketimi)» .

kın.

Kurşunsuz benzin min. 95 RON/ROZ
Benzin min. 95 ROZ kullanın.

doldurun.

Acil durumda benzin 91, 92 ya da 93 ROZ kullanılabilir (düşük performans kaybı, az miktarda artan yakıt tüketimi) » .

› Yakıt tabancasını yakıt dolum ağzına dayanma noktasına kadar sokun ve yakıt
Yakıt tabancası ilk durduğunda yakıt deposu dolmuştur. Yakıt doldurmaya devam etmeyin.

› Yakıt tabancasını yakıt dolum ağzından çıkartınız ve tekrar yakıt pompasına

Öngörülen benzin 98/(95) RON/ROZ
98 ROZ benzinini kullanmanızı öneriyoruz.

› Vidalı depo kapağını yakıt dolum ağzına takın ve yerine oturana kadar ok yö-

İsteğe bağlı olarak 95 ROZ benzini de kullanılabilir (düşük güç kaybı, az miktarda daha fazla yakıt tüketimi).

› Depo kapağını, yerine emniyetli bir şekilde oturana kadar kapatın.

Acil durumda benzin 91, 92 ya da 93 ROZ kullanılabilir (düşük performans kaybı, az miktarda artan yakıt tüketimi) » .

takınız.

nünün tersine döndürün 3 .

Dizel motorlu araçlardaki yanlış yakıt doldurma koruması
Dizel motorlu araçlardaki yakıt doldurma ağzı bir yanlış yakıt doldurma korumasıyla donatılabilir » Şek. 310.
Dizel tabancası yakıt dolum ağzına kolayca girmiyorsa, doğru sokuluncaya kadar hafifçe bastırarak ileri geri hareket ettirilmelidir.
Dizel yakıt tabancasının çapı bazı ükelerde benzin yakıt tabancasının çapı ile aynı olabilir. Bu tür ülkelerde seyahat ederken yanlış yakıt dolum koruması yetkili
bir servis tarafından sökülmelidir.
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ÖNEMLİ
Aşağıdaki uyarılara uyulmalıdır, aksi halde motorda arızalanma ayrıca egzoz sisteminde hasar alma tehlikesi vardır.
■ Belirtilenden düşük oktanlı benzin kullanılırsa sürüş sadece orta devir sayısı ve
motora minimum yüklenerek yapılmalıdır. En kısa sürede öngörülen oktan sayılı

benzin doldurulmalıdır.

91den düşük oktanlı benzin acil durumlarda da kullanılamaz!
Yukarıdaki standartlara uygun kurşunsuz benzinden farklı bir yakıt (örn. kurşunlu benzin) doldurulduysa ne motoru çalıştırın ne de kontağı açın.

■
■

ÖNEMLİ
Benzin katkıları (katkı)
■ Standartlar doğrultusundaki kurşunsuz benzin, problemsiz motor çalışmasına
yönelik belirtilen tüm koşulları yerine getirmektedir. Bu nedenle benzine yakıt
katkısı (katkı) karıştırılmamasını öneririz - Motor arızası ya da egzoz sisteminde
hasarlanma tehlikesi vardır.
■ Aşağıdaki katkılar ve ekler kullanılamaz - Motor arızası ya da egzoz sisteminde hasarlanma tehlikesi vardır!
■ Özellikle mangan ve demir muhtevalı metal içerikli katkılar (metal katkı).
■ Metal içerikli yakıtlar (örn. LRP - lead replacement petrol).
Not
Öngörülenden daha yüksek bir oktan sayısı olan kurşunsuz benzin hiçbir kısıtlama olmadan kullanılabilir.
■ 95/min 92 veya 93 ROZ benzin öngörülen araçlarda 95 ROZ'dan daha yüksek oktan sayılı benzin kullanımı ne bir güç artışı, ne de daha düşük yakıt tüketimi sağlar.
■ Min. 95 ROZ benzin öngörülen araçlarda 95 ROZ'dan daha yüksek oktanlı
benzin kullanımı performans artışı ve daha düşük yakıt tüketimi sağlayabilir.
■

Farklı hava koşullarında işletim
Güncel veya beklenen hava koşullarına uygun bir dizel yakıt kullanın. Akaryakıt
istasyonu personeline sunulan dizel yakıtın bu koşullara uygun olup olmadığı sorulmalıdır.
ÖNEMLİ
Aşağıdaki uyarılara uyulmalıdır, aksi halde motorda arızalanma ayrıca egzoz sisteminde hasar alma tehlikesi vardır.
■ Yukarıdaki standartların dışında dizel yakıtından başka bir yakıt (örn. benzin)
doldurmuş iseniz, kontak açılmamalı ve motor katiyen çalıştırılmamalıdır!
■ RME bio yakıtın kullanılması yasaktır!
ÖNEMLİ
Dizel yakıt katkıları (katkı maddeleri)
■ Normlar doğrultusundaki dizel yakıt problemsiz motor çalışmasına yönelik
belirtilen tüm koşulları yerine getirmektedir. Bu nedenle dizele yakıt eklemesi
(katkılar) karıştırılmamasını öneriyoruz - motor veya egzoz sistemi hasar görebilir.

CNG (sıkıştırılmış doğal gaz) doldurma

Dizel yakıt



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 261).

Yakıt deposu kapağının iç tarafında araç için öngörülen yakıt belirtilmiştir » Şek.
308 için bkz. Sayfa 261.
Araç sadece, EN 590 Avrupa standardına (Almanya'da DIN 51628, Avusturya'da ÖNORM C 1590, Rusya'da GOST R 52368-2005 / EN 590:2004, Hindistan'da IS 1460/Bharat IV veya acil durumda IS 1460/Bharat III) uygun olan dizel
yakıtla çalıştırılabilir.
Dizel yakı maksimum %7 bio dizel (B7 - Almanya’da DIN 52638, Avusturya’da
ÖNORM C 1590, Fransa’da EN 590 standartı uyarınca) içerebilir.

Şek. 311 Doğal gaz doldurma bağlantısı



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 261).

Doğal gazı şu koşullarda doldurun.
 Aracın kilidi açıldığında.
 Motor ve kontak kapalı olmalıdır.
 Sabit ısıtma ve havalandırma kapalı olmalıdır » Sayfa 116.
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Her doğal gaz doldurma benzinliklerinin kullanımı farklı olabilir. Doğal gaz ikmalinde bilmediğiniz benzinliklerde yakıt tankını doldururken yardım almalı ya da
benzinlik çalışanının benzini doldurmasına izin vermelisiniz.
Yakıt doldurma işlemi

› Yakıt deposu kapağını açın.
› A » Şek. 311 kapağını ok yönünde çıkarın ve yakıt dolum tesisinin doldurma

Not
Yakıt doldurma işlemi sırasında dikkate alınmayacak sesler meydana gelir. Emin
değilseniz istasyon personelini bilgilendirin.

CNG

pompasını doldurma ağzına B takın.

Yakıt deposu, yakıt dolum tesisinin kompresörü otomatik olarak kapandığında
dolmuştur.

› Contanın

C » Şek. 311 dolum ağzına B takılı olup olmadığını kontrol edin. Bu
conta dolum bağlantısı üzerine kaymışsa, bu yeniden dolum ağzına yerleştirilmelidir.
› Kapağı A dolum ağzına takın ve bu emniyetli bir şekilde yerine oturana kadar
tank kapağını kapatın.

Doğal gaz doldurma tesisleri, dış sıcaklığa bağlı aşırı dolum korumasına sahiptir.
Çok yüksek dış sıcaklıklarda doğal gaz deposunun tam olarak doldurulamayabilir.
Araç yakıt ikmalinden sonra hemen park edildiyse, gaz seviyesi göstergesi yeniden çalıştırıldığında yakıt ikmalinden sonraki ile tam olarak aynı doluluk seviyesini göstermeyebilir. Burada sistemde bir sızıntı söz konusu değildir, yakıt ikmalinden hemen sonraki soğuma aşamasından sonra doğal gaz deposunda basınç
düşüşü söz konusudur.
Doğal gaz deposunun maksimum kullanım ömrü 20 yıldır.
Doğal gaz yakıt deposunun kapasitesi yaklaşık 17,5 kg'dir.
DİKKAT
Doğal gaz yüksek derecede patlayıcı ve kolay yanıcıdır.
Yakıt dolumu sırasında asla araca binmeyin. İstisnai durumlarda araca binilmesi gerektiğinde doldurma bağlantısına tekrar dokunmadan önce metal bir
yüzeye dokunun. Aksi halde elektrostatik boşalmalar açığa çıkabilir - Yangın
tehlikesi!

■
■

ÖNEMLİ
LNG (Liquefied Natural Gas), LPG (Liquefied Petroleum Gas) ve ayrıca hitan
(hidrojen ve metan karışımı) kullanılmamalıdır - motor ve ayrıca egzoz sistemi
hasar görebilir.
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Şek. 312 CNG etiketinin yeri / CNG etiketi



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 261).

Bir G-TEC aracı CNG ve kurşunsuz benzin ile çalıştırılabilir .
Doğal gazlı araçlarda CNG etiketinin yeri » Şek. 312.
Doğal gazdan benzinli işletime otomatik geçiş
Araç örn. aşağıdaki durumlar meydana geldiğinde otomatik olarak doğal gazdan benzin işletimine geçer.
▶ Doğal gaz deposu boşaldığında veya depoda yeterli basınç olmadığında.
▶ Doğal gaz doldurulduktan sonra (benzinli yakıt sisteminin korunması için).
▶ Çok düşük ortam sıcaklıklarında.
Benzin deposu asla boşaltılmamalıdır.  kontrol lambası yandıktan sonra en yakın akaryakıt istasyonundan benzin doldurun.
Yakıt sisteminin düzgün çalışması için yakıt deposu her 6 ayda bir  kontrol
lambası yanana kadar bitirin.
Gaz kaçağı
Bir gaz kaçağı şüphesi varsa (belirgin koku) aşağıdaki gibi hareket edilmelidir.
▶ Aracı durdurun.
▶ Kontağı kapatın.
▶ Sigaraları söndürün, kıvılcım ya da yangın tetikleyebilecek nesneleri kapatın
ve araçtan çıkarın.



▶ Aracı yeterince havalandırmak için kapıları ve
▶ Koku devam ederse sürüşe devam etmeyin.

bagaj kapağını açın.

▶ Gaz

kaçağı olan araçla kapalı alandan (örn. tünel, alt geçit, garaj, feribot vb.)
çıkılamıyorsa derhal acil yardım çağrılmalıdır.

Gaz sistemindeki arızayı gidermek için yetkili bir servisten yardım talep edin.
Bir trafik kazasında
Bir trafik kazasında bir gaz kaçağı şüphesi varsa şu şekilde hareket edin.
▶ Kontağı kapatın.
▶ Sigaraları söndürün, kıvılcım ya da yangın tetikleyebilecek nesneleri kapatın
ve araçtan çıkarın.
▶ Araçtaki herkesi indirin.
▶ Herkesi araçtan uzak tutun. Araca yaklaşık 10 metrelik bir mesafede durulması önerilir.
▶ Kurtarma ekiplerini doğal gazlı bir aracın söz konusu olduğundan haberdar
edin.
Düzenli gaz sistemi kontrolleri
Doğal gazla çalışan araçlarda düzenli gaz sistemi kontrolleri uzman bir atölyede
yapılmalıdır. Kurallara uygun olarak gerçekleştirilmiş olan kontrollerden araç sahibi sorumludur.

ÖNEMLİ
Araç tabanının bir engele temas etmesi veya bir kaza durumunda doğal gaz deposu hasar görebilir. Bu durumda araç derhal sistem bir yetkili servis tarafından
kontrol edilmelidir. Gaz kokusu alırsanız,  Sürüşe devam etmeyin! Motoru
durdurun ve yetkili bir servisten yardım alın.

AdBlue® ve dolumu



SCR katalizörlü ve dizel motorlu araçlarda zararlı madde salınımını azaltmak
amacıyla egzoz sistemine otomatik olarak bir üre çözeltisi - AdBlue® püskürtülmektedir.
Sadece ISO 22241-1 standardına uygun AdBlue® kullanın. AdBlue® sıvısına katkı
karıştırmayın.
AdBlue® tüketimi, sürüş tarzına, sistemin çalışma sıcaklığına ve hava koşullarına
bağlıdır.
AdBlue® dolum miktarı yaklaşık 12 litredir.
DİKKAT
AdBlue® ciltte, gözde ve solunum yollarında tahrişe neden olabilir. AdBlue®
çözeltisi göze veya cilde temasa ederse, temas eden yeri suyla durulayın.
Gerekirse tıbbi yardım alın.

Her 2 yılda bir

▶ Vidalı depo kapağını kontrol edin.
▶ Dolum ağzını ve dolum boğazındaki

contayı kontrol edin, gerekiyorsa contayı
temizleyin.
▶ Gaz sistemini sızdırmazlık bakımından kontrol edin ve doğal gaz deposunu
gözle kontrol edin.

Her 20 yılda bir
▶ Doğal gaz deposunu değiştirin.
DİKKAT
Araçtaki veya yakıt ikmali sırasındaki gaz kokusunu hafife almayın - yangın, patlama ve yaralanma tehlikesi söz konusudur.
■ Doğal gaz depoları istenmeyen ısı kaynaklarının etkisine maruz bırakılmamalıdır.

■

Konuya giriş

ÖNEMLİ
AdBlue® bazı materyallerin (örn. boyalı parçalar, plastikler, kumaşlar) yüzeylerine zarar verir. AdBlue® ile temas eden yerleri nemli bez ve bol soğuk su ile temizleyin. Kuruyan AdBlue®'yu sıcak su ve sünger kullanarak temizleyin.
Not
AdBlue® çözeltisi, -11° C ve daha düşük bir sıcaklıkta donar. Sistem düşük sıcaklıklarda işlerliğini sağlamak için otomatik bir ısıtıcıya sahiptir.
■ AdBlue® ilave dolum şişelerini orijinal ŠKODA parçalarından almanızı öneririz.
■ AdBlue® çözeltisinin kullanım ömrü 4 yıldır. Depo içeriği bu zaman zarfında tüketilmezse bir uzman işletme tarafından değiştirilmesi sağlanmalıdır. İlave etmek için son kullanım tarihi geçmiş AdBlue® kullanmayın.
■ AdBlue®, VDA'nın tescilli bir ticari markasıdır. AdBlue®, ayrıca AUS 32
(Aqueous Urea Solution) veya DEF (Diesel Exhaust Fluid) olarak bilinir.
■
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Dolum seviyesi kontrolü



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 265).

AdBlue® seviyesi otomatik olarak denetlenir.
Mevcut AdBlue® dolum miktarıyla kat edilebilecek mesafe ve ayrıca minimum
ve maksimum AdBlue® ilave dolum miktarı sürüş bilgilerinden görüntülenebilir
» Sayfa 51.

AdBlue® sıvısını aşağıdaki koşullarda doldurun.
 Araç düz bir yüzeyde durmalı.
 Kontak kapalı olmalı.
Dolum

› Depo kapağını ok yönünde 1 bastırın ve ok yönünde 2 açın » Şek. 313.
› Vidalı depo kapağını ok yönünde 3 çevirin.
› Vidalı depo kapağını çıkartın ve ok yönünde 4 depo kapağındaki yuvaya takın.

Mevcut AdBlue® dolum miktarı ile kat edilebilecek mesafe 2400 km'ye düşünce, gösterge panelinde  kontrol lambası ve AdBlue® doldurulması gerektiğini
bildiren bir mesaj belirir.

› AdBlue® sıvısını bağlantı ağzına

Mevcut AdBlue® dolum miktarı ile kat edilebilecek mesafe 0 km'ye düşünce,
motor çalıştırılamaz. Bu durumda mümkünse maksimum dolum seviyesine kadar AdBlue® doldurun.

İlave dolum şişesinden AdBlue® akmadığında veya dolum tabancası ilk kez attığında, AdBlue® deposu dolmuştur. AdBlue® doldurmaya devam etmeyin.

AdBlue®

doldurma

A bir doldurma bidonu veya yakıt pompasıyla
doldurun (ambalaj üzerindeki veya akaryakıt işletmecisinin uyarılarını dikkate
alın).

› AdBlue®'yu doldurduktan sonra kapağı yakıt dolum ağzına takın ve güvenli bir
şekilde yerine oturana kadar ok yönünün 3 tersine çevirin.

› Depo kapağını, yerine güvenli oturana kadar kapatın.

Sürüşe devam etmeden önce, dolumun sistem tarafından algılanabilmesi için
kontağı 30 s açın. Ancak o zaman motoru çalıştırın.
ÖNEMLİ
AdBlue® ilave ederken gösterge panelinde belirtilen maksimum ilave dolum
miktarını aşmayın - AdBlue® sistemi hasar görebilir.

Motor bölmesi
Şek. 313 Depo kapağının açılması / Vidalı depo kapağının çıkarılması /
Vidalı depo kapağının depo kapağına takılması



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 265).

AdBlue® maddesini kendiniz de akaryakıt istasyonundaki pompadan veya ilave
dolum şişesinden doldurabilirsiniz, gerekirse de uzman işletme tarafından doldurulabilir.
Dolum şişesi ile dolum yapacağınız zaman orijinal ŠKODA parçası bir dolum şişesi kullanmanızı öneririz.
AdBlue® ilave ederken,  kontrol lambasıyla birlikte gösterge panelinde görüntülenen minimum ve maksimum AdBlue® dolum miktarı dikkate alınmalıdır.
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Konuya giriş

DİKKAT
Motorun üstü asla ilave yalıtım maddeleriyle (örn. bir örtü) örtülmemelidir Yangın tehlikesi söz konusu!
DİKKAT
Motor bölmesindeki çalışmalarda aşağıdaki uyarılara uyulmalıdır - Yaralanma
veya yangın tehlikesi vardır. Aracın motor bölmesi tehlikeli bir bölgedir!



DİKKAT
Motor bölmesindeki çalışmalara başlamadan önceki bilgiler
■ Motoru durdurun ve kontak anahtarı çekin, KESSY sistemli araçlarda sürücü kapısını açın.
■ El freni sıkıca çekilmelidir.
■ Manuel şanzımanlı araçlarda vites kolunu boşa alın. Otomatik şanzımanlı
araçlarda vites kolunu P konumuna alın.
■ Motorun soğuması beklenmelidir.
■ Motor bölmesinden buhar veya soğutma sıvısı çıktığında motor kaputunu
kesinlikle açmayın - Haşlanma tehlikesi söz konusu! Buhar/soğutma sıvısı
çıkmayıncaya kadar bekleyin.

Not
Doğru spesifikasyonlara sahip işletme sıvıları orijinal ŠKODA aksesuarlarından
veya orijinal ŠKODA parçalarından edinilebilir.
■ İşletim sıvılarının yetkili bir servis tarafından değiştirilmesini tavsiye ederiz.
■

Motor kaputunu açma ve kapatma

DİKKAT
Motor bölmesindeki çalışmalar ile ilgili bilgiler
■ Herkesi motor bölmesinden uzak tutun.
■ Sıcak motor parçalarına dokunmayınız - yanma tehlikesi söz konusu!
■ Asla elinizi radyatör fanına sokmayın. Soğutucu fan, kontak kapandıktan
yaklaşık 10 dakika sonra aniden çalışabilir!
■ Motor yakınlarında sigara içmeyin ve çevresinde açık ateş ya da kıvılcım
kaynaklarından kaçının.
■ Motor bölmesinde nesne (örn. temizlik bezi veya alet) bırakılmamalıdır. Bir
yangın tehlikesi ve motor hasar riski vardır.
■ Çalışma sıvısı kaplarının üzerindeki bilgi ve uyarıları okuyunuz ve bunlara
uyunuz.
DİKKAT
Motor çalışırken motor bölmesindeki çalışmalar ile ilgili bilgiler
■ Motor bölmesinde motor açıkken çalışılması gerektiğinde dönen motor
parçalarına ve elektronik sistemlere dikkat edilmelidir - Ölüm tehlikesi!
■ Ateşleme sisteminin elektrik kablolarına hiç bir zaman dokunulmamalıdır.
■ Elektrik sisteminde ve özellikle de aküde kısa devre olmasını önleyin.
ÖNEMLİ
Sadece doğru özellikteki işletme sıvıları doldurun - Araçta hasarlanma tehlikesi
vardır!

Şek. 314 Motor kaputunun açılması



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 266).

Kaputun açılması
› Silecek kollarının ön camdan aşağı katlanmamasını sağlayın - Motor bölmesi
kapağında hasarlanma tehlikesi vardır.
› Ön kapıyı açın ve kumanda panelinin altındaki kilit açma kolunu ok yönünde
1 çekin » Şek. 314.
› Kilit açma kolunu ok yönünde 2 bastırın, kapağın kilidi açılır.
› Motor kapağını ok yönünde 3 kaldırın.
› Kapak desteğini ok yönünde 4 tutucudan çıkarın.
› Açık olan kapağı, desteğin ucu delikte ok yönünde 5 yerleştirerek emniyete
alın.
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Kaputun kapatılması
› Motor kaputunu kaldırın.
› Kaput desteğini yerinden çıkarın ve bunun için öngörülen tutucuya bastırın.
› Motor kapağını yaklaşık 20 cm yükseklikten hafif bir hamle ile emniyetli bir
şekilde yerine oturana kadar çarpın.

E
F

Araç aküsü
Cam yıkama sıvısı haznesi

271
268

Cam yıkama suyu

Kaput güvenli şekilde kapatılmamışsa gösterge panelinin ekranında grafiksel
olarak motor kaputu açık bir araç görüntülenir.

Şek. 316
Cam yıkama sıvısı haznesi

DİKKAT
Asla yeteri kadar kapanmamış motor kapağı ile aracı sürmeyin - Kaza tehlikesi!
■ Motor kaputunun kapatılması sırasında vücut uzuvlarının sıkışmamasına
dikkat edin - yaralanma tehlikesi söz konusu!
■

ÖNEMLİ
Kaputu kapatırken „üzerine bastırmayın“ - kapak hasar görebilir.



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 266).

Cam yıkama suyu haznesi A , motor bölmesinde bulunur » Şek. 316.

Motor bölmesine genel bakış

Hazne içeriği 3 litredir, far yıkama sistemi olan araçlarda 4,7 litredir (bazı ülkeler
için her iki varyasyon için 4,7 litre geçerlidir).
O anki ya da beklenen hava durumuna göre uygun bir silecek suyu kullanın. Silecek suyunu orijinal ŠKODA aksesuarlarından kullanmanızı tavsiye ederiz.
ÖNEMLİ
Sadece polikarbonatlara zarar vermeyen sıvılar kullanın - aksi durumda far zarar görebilir.
■ Sıvı ikmali yaparken, haznenin ağzındaki süzgeç çıkartılmamalıdır, aksi halde
sıvı iletim sistemi kirlenir ve cam yıkama sisteminde fonksiyon bozuklukları
meydana gelebilir.
■

Motor yağı
Şek. 315 Motor bölmesinin düzenine örnek



Önce

ve

Özellik

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 266).

Soğutma sıvısı genleşme kabı
Motor yağı ölçme çubuğu
C Motor yağı dolum ağzı
D Fren hidroliği haznesi
A
B
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Aracınız için hangi motor yağı tipini kullanabileceğinizi öğrenmek istiyorsanız
uzman işletmenize başvurun.
Bu yağ mevcut değilse başka yağlar da ilave edilebilir. Motorun zarar görmesini
önlemek için bir sonraki yağ değişimine kadar sadece bir kereliğine aşağıda belirtilen özelliklere sahip maks. 0,5 l motor yağı ilave edilebilir:



▶ Benzinli motorlar:

VW 504 00, VW 502 00, VW 508 00, ACEA A3/ACEA B4
veya API SN, (API SM);
▶ Dizel motorlar: VW 507 00, ACEA C3 veya API CJ-4.
Partikül filtresi olmayan dizel motorlarda isteğe bağlı olarak motor yağı VW
505 01 kullanılabilir.

› Doğru özelliklere sahip yağ 0,5 litrelik miktarlarda ilave edilmelidir » Sayfa
268.

› Yağ seviyesini kontrol edin.
› Motor yağ dolum deliğinin kapağını tekrar itinayla kapatın.
DİKKAT
Motor bölmesindeki çalışmalarda aşağıdaki uyarılar dikkate alınmalıdır
» Sayfa 266.

Kontrol ve doldurma

ÖNEMLİ
Yağ seviyesi hiçbir zaman A » Şek. 317 aralığının dışında olmamalıdır - aksi
durumda motor ve egzoz sistemi hasar görebilir.
■ Motor yağının doldurulması mümkün değilse ya da yağ seviyesi A ,  alanının
dışındaysa aracı sürmeye devam etmeyin! Motoru durdurun ve yetkili bir servisten yardım alın.
■ Motor yağına katkı karıştırılmamalıdır - Motor arızası tehlikesi vardır.
■

Şek. 317 Yağ seviyesini ölçme çubuğu varyasyonları
Motor, sürüş şekline e işletim koşullarına bağlı olarak biraz yağ tüketir (1 000
km'de/0,5 l). İlk 5 000 kilometredeki tüketim bu değerin de üzerinde olabilir.

Not
Düşük motor yağı seviyesi gösterge panelinde  kontrol lambasının yanması
ve ayrıca ilgili bir mesajla gösterilir » Sayfa 46. Buna rağmen yağ seviyesinin düzenli aralıklarla yağ ölçüm çubuğuyla kontrol edilmesini öneririz.
■ Orijinal ŠKODA parçalarından yağları kullanmanızı tavsiye ederiz.

■

Yağ değişimini uzman bir işletme tarafından inceleme çerçevesinde yaptırın.
Yağı aşağıdaki koşullarda kontrol edin ve doldurun.
 Araç düz bir yüzeyde durduğunda.
 Motor çalışma sıcaklığına ulaşıldığında.
 Motor kapalı olduğunda.
Seviyeyi kontrol edin
› Motor yağı yağ kabına geri akana kadar birkaç dakika bekleyiniz.
› Yağ ölçüm çubuğunu çıkarın ve temiz bir bezle silin.
› Yağ ölçüm çubuğunu son noktasına kadar içeri sokun ve yeniden dışarı çıkarın.
› Yağ seviyesini okuyun ve ya ölçüm çubuğunu tekrar takın.

Soğutma sıvısı



Konuya giriş

Soğutma sıvısı motorun soğutulması içindir ve sudan ve soğutma sıvısı katkısından oluşur (soğutma sistemini korozyona karşı koruyan ve kireç oluşumunu
önleyen katkı maddeleri).
Soğutma sıvısındaki soğutma sıvısı katkı oranı % 40 ile 60 arasında olmalıdır.
Su ve soğutma sıvısı katkı maddesi arasındaki doğru karışım oranı, gerektiğinde

yetkili bir servise kontrol ettirilmeli ve gerektiğinde yeniden ayarlanmalıdır.

Yağ seviyesi A aralığında olmalıdır » Şek. 317. Yağ seviyesi A aralığının altında
ise yağ doldurulmalıdır.
Dolum
› Motor yağı dolum ağzı kapağı C çıkarılmalıdır » Şek. 315 için bkz. Sayfa 268.
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DİKKAT
Motor bölmesindeki çalışmalarda aşağıdaki uyarılar dikkate alınmalıdır
» Sayfa 266.
■ Motor sıcak olduğu sürece, soğutma sıvısı genleşme kabı vidalı kapağı hiçbir zaman açılmamalıdır. Soğutma sistemi basınç altında olduğunda soğutma sıvısı sıçraması nedeniyle haşlanma ya da yaralama tehlikesi söz konusudur!
■ Soğutma sıvısı sıçramalarına karşı korunmak için kapatma kapağını açarken bir bezle kapatın.
■ Soğutma sıvısı ve soğutma sıvısı incelticileri sağlığa zararlıdır - Soğutma
sıvısı ile teması önleyin. Soğutma sıvısı göze veya cilde temas ederse, temas
eden yeri birkaç dakika boyunca bol suyla durulayın gerekirse tıbbi yardım
talep edin.

■

ÖNEMLİ
Soğutucunun üstünü örtmeyin ve hava giriş deliklerinin önüne hiçbir parça (örn.
yedek far) monte etmeyin - Motorda aşırı ısınma tehlikesi vardır.

Soğutma sıvısı seviyesini kontrol etme - Soğutma sıvısı seviyesini A ve B
işaretleri arasında olmalıdır » Şek. 318. Soğutma sıvısının seviyesi B işaretinin
altındaysa soğutma sıvısı doldurun.
Dolum
Haznede her zaman az miktarda soğutma sıvısı mevcut olmalıdır »

.

› Soğutma sıvısı genleşme kabının tapasına bir bez yerleştiriniz ve kapağı dikkatlice çıkarınız.

› Doğru özelliklere sahip yeni soğutma sıvısı doldurun.
› Vidalı kapağı, emniyetli bir şekilde oturuncaya kadar çevirerek kapatın.
Soğutma sıvısının spesifikasyonu soğutma sıvısı dengeleme haznesinde belirtilmiştir » Şek. 318.
Belirtilen soğutma sıvısı yoksa sadece damıtılmış ya da minerallerinden arındırılmış su doldurun ve su ile soğutma sıvısı katkı maddesi arasındaki karıştırma
oranını mümkün olan en kısa sürede bir yetkili servis tarafından düzelttirin.
ÖNEMLİ
Genleşme haznesi boş olduğunda soğutma sıvısı ilave etmeyin. Sisteme hava
girebilir - Motor hasarı riski vardır!  Sürüşe devam etmeyin! Motoru durdurun
ve yetkili bir servisten yardım alın.
■ Soğutma sıvısı A işaretini geçmeyecek şekilde doldurulmalıdır » Şek. 318.
Soğutma sıvısı ısındığında soğutma sistemi tarafından bastırılabilir - Motor bölmesi parçalarında hasarlanma tehlikesi vardır.
■ Soğutma sıvısı ikmali mümkün değilse  sürüşe devam etmeyin! Motoru durdurun ve yetkili bir servisten yardım alın.
■ Uygun özelliğe eşdeğer olmayan soğutma sıvısı katkısı soğutma sisteminin
korozyona karşı koruma etkisini azaltabilir - Soğutma sisteminde ve ayrıca motorda hasarlanma tehlikesi vardır.
■ Damıtılmış (minerallerinden arındırılmış) sudan farklı bir şey ikmal edilmişse
soğutucu sıvı yetkili servis tarafından değiştirilmelidir - Motorda arızalanma
tehlikesi söz konusudur.
■ Soğutma sıvısı kaybı soğutma sisteminde sızıntılara neden olabilir - Motorda
arızalanma tehlikesi söz konusudur. Soğutma sıvısı ikmal edin ve yetkili bir servisten yardım alın.
■

Kontrol ve doldurma
Şek. 318
Soğutma sıvısı genleşme kabı



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 270).

Soğutma sıvısını aşağıdaki koşullarda kontrol edin ve doldurun.
 Araç düz bir yüzeyde durmalı.
 Motor sıcak olmadığında (işletim sıcaklığındaki motor kontrol sonucunu
belirsizleştirebilir).
 Motor kapalı olmalı.
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Not
Düşük soğutma sıvısı seviyesi gösterge panelinde  kontrol lambasının yanması ve ayrıca ilgili bir mesajla gösterilir » Sayfa 45. Yine de soğutma sıvısı seviyesinin düzenli olarak doğrudan genleşme kabında kontrol edilmesini tavsiye ediyoruz.

Fren hidroliği

Araç aküsü
Şek. 319
Fren hidroliği haznesi

Fren hidroliği aşağıdaki koşullarda kontrol edilir.
 Araç düz bir yüzeyde durmalı.
 Motor kapalı olmalı.
Fren hidroliği seviyesini kontrol etme - Fren hidroliği seviyesi „MIN“ ve
„MAX“ işaretleri arasında olmalıdır » Şek. 319.
Özellik - Fren hidroliği VW 501 14 normuna uygun olmalıdır (bu norm FMVSS
116 DOT4 normunun taleplerine uygundur).
Fren sıvısı değişimi inceleme çerçevesinde gerçekleşir.
DİKKAT
Fren sıvısı değişimi tarihi aşılırsa kuvvetli fren yapıldığında fren sisteminde
buhar kabarcığı oluşumu meydana gelebilir. Bunun sonucunda frenler tutmayabilir - Kaza tehlikesi söz konusu!
■ Motor bölmesindeki çalışmalarda aşağıdaki uyarılar dikkate alınmalıdır
» Sayfa 266.
■ Hidrolik seviyesi kısa süre içinde belirgin bir biçimde düşerse, veya
„MIN“ » Şek. 319 işaretinin altına düşerse, o zaman fren sistemi sızdırıyor
demektir.  Sürüşe devam etmeyin - kaza tehlikesi! Yetkili bir servisten yardım alın.
■

Not
Düşük fren hidroliği seviyesi gösterge panelinde  kontrol lambasının yanması
ve ayrıca ilgili bir mesajla gösterilir » Sayfa 41. Yine de fren hidroliği seviyesinin
düzenli olarak doğrudan genleşme kabında kontrol edilmesini tavsiye ediyoruz.



Konuya giriş

Araç aküsü motorun çalıştırılması ve ayrıca araçtaki elektrikli tüketicilerin beslenmesi için bir akım kaynağını oluşturur.
Otomatik tüketici kapatma - Araç aküsünün otomatik boşalma emniyeti
Araç elektrik sistemi, bunlara aşırı yüklenildiğinde aşağıda belirtildiği gibi araç
aküsünün boşalmasını önlemeye çalışır.
▶ Motor rölanti devrini artırarak.
▶ Bazı tüketicilerin performansını sınırlandırarak.
▶ Bazı tüketicileri gerekli olduğu süre boyunca kapatarak (örn. koltuk ısıtıcı, arka cam ısıtıcı).
Araç aküsü üzerindeki uyarı sembolleri
Sembol
Anlamı







Daima koruyucu gözlük kullanın!
Akü asidi, çok kuvvetli dağlayıcıdır. Daima koruyucu eldiven ve göz
koruması kullanın!
Araç aküsünden ateş, kıvılcım, açık ışık uzak tutun ve sigara içmeyin!
Araç aküsünün şarj edilmesi sırasında yüksek patlayıcı bir gaz karışımı meydana gelir!
Çocukları aküden uzak tutun!

DİKKAT
Akü asitleri aşırı aşındırıcıdır - Yaralanma, tahriş ya da zehirlenme tehlikesi
vardır! Havadaki tahriş edici dumanlar solunum yollarını ayrıca gözleri tahriş
eder ve zarar verir. Aşağıdaki uyarı ikazlarını dikkate alın.
■ Aküyle çalışırken koruyucu eldiven, göz ve deri koruması kullanılmalıdır.
■ Elektrolit sıvı göze veya cilde temasa ederse, temas eden yeri birkaç dakika boyunca bol suyla durulayın. Derhal yetkili servisten yardım alın.
■ Araç aküsünü hareket bilinci yetersiz kişilerden (örn. çocuklardan) uzak tutun.
■ Araç aküsü yana yatırılmamalı, zira akünün gaz çıkış deliklerinden akü asidi
dışarı akabilir.
Kontrol etme ve ilave etme
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DİKKAT
Araç aküsündeki çalışmalarda patlama, yangın, yaralanma ya da asit yanığı
tehlikesi vardır! Aşağıdaki uyarı ikazlarını dikkate alın.
■ Sigara içmekten, açık ateş ya da ışıkla uğraşmaktan ve kıvılcım çıkaran eylemlerden kaçının.
■ Boşalmış bir araç aküsü kolayca donabilir. Asla donmuş ya da buzu çözülmüş araç aküsünü şarj etmeyin. Donmuş bir akü değiştirilmelidir.
■ Hasar görmüş bir akü asla kullanılmamalıdır.
■ Akü kutupları birbirine bağlanmamalıdır, iki kutup arasında köprü kurulursa
kısa devre oluşur.
ÖNEMLİ
Akü asitlerinin araç ile temas etmemesine dikkat edilmelidir - Araçta hasarlar
meydana gelebilir.
Not
Araç aküsü ile ilgili tüm çalışmaların yetkili bir servis tarafından yapılmasını
tavsiye etmekteyiz.
■ 5 yaşından eski araç aküleri değiştirilmelidir.

■

Durum kontrolü

Asit seviyesini kontrol etme
Asit seviyesi göstergeli araç aküleri, asit seviyesinin bu göstergelerindeki renk
değişimler yardımıyla kontrol edilebilir. „AGM“ işareti olan araç akülerinde asit
seviyesi kontrolü yapılmaz.
Araç aküsü donanıma bağlı olarak bir kapakla donatılmış olabilir, bu ok yönünde
açılabilir » Şek. 320 - .
Hava kabarcıkları göstergenin rengini etkileyebilir. Bu nedenle kontrol öncesinde dikkatlice göstergeye vurun » Şek. 320 - .
Siyah Renk- Asit seviyesi iyi durumda.
Renksiz veya açık sarı renk - çok düşük asit seviyesi, akünün değiştirilmesi gerekir.
Akü boşalması
Kısa mesafe trafiğine sık çıkıldığında araç aküsü yeterince dolmaz.
Düşük sıcaklıklarda akü kapasitesi azalır.
Araç 3 ile 4 hafta kullanılmazsa akünün eksi kutbu  ayrılmalı ya da akü sürekli
çok düşük akımla şarj edilir.

Akünü şarj edilmesi



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 271).

Araç aküsünü sadece kontak ve tüm tüketiciler kapalı iken şarj edin.
Şarj cihazı üreticisinin uyarıları dikkate alınmalıdır.

Şek. 320 Araç aküsü: Kapağı açın / asit seviyesi göstergesi



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 271).

Akü durumu düzenli olarak kontrol çerçevesinde yetkili serviste kontrol edilir.

Şarj işlemi
› START-STOP sistemli ya da bağımsız kaloriferli araçlarda, şarj cihazının  klemensini akünün  kutbuna takın, şarj cihazının  klemensini motorun şase
noktasına takın » Sayfa 285.
› BAŞLAT-DURDUR sistemi olmayan araçlarda ya da standart kaloriferlerde
şarj cihazının mengenelerini ilgili akü kutuplarına ( - ,  - ) takın.
› Şarj cihazının şebeke kablosunu prize takınız ve cihaz devreye sokunuz.
› Şarj işlemi tamamlandıktan sonra: Önce şarj cihazı kapatılmalı ve şebeke kablosu prizden çekilmelidir.
› Şarj cihazının klemenslerini araç aküsünden çıkarın.
Akünün tam olarak şarj edilmesine kadar akü kapasitesinin 0,1'i kadar (veya daha düşük) bir şarj akımı ayarlanmalıdır.
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DİKKAT
Araç aküsü şarj edilirken hidrojen açığa çıkar - Patlama tehlikesi vardır.
Örn. kablo soketinin sökülmesi durumunda meydana gelen kıvılcım da bir
patlamaya neden olabilir.
■ Bir akünün „hızlı şarj edilmesi“ tehlikelidir, bu işlem özel bir şarj cihazı ve
mesleki bilgi gerektirir. Bu nedenle „Hızlı şarjın“ yetkili servis tarafından yaptırmanızı öneriyoruz.

■

Not
Araç aküsünün bağlantısının ayrılıp tekrar bağlanmasından sonra aracın işlevselliğinin sağlanması için aracın yetkili bir serviste kontrol edilmesini öneriyoruz.

Sökme/takma ve değiştirme



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 271).

Akünün yetkili servis tarafından değiştirilmesini öneririz.
Yeni araç aküsü eski akü ile aynı kapasiteye, gerilime, akım gücüne ve ebada
sahip olmalıdır.
Ayırm/Bağlama
› Aküyü sökmek için kontağı kapatın ve önce akünün eksi kutbunu , daha
sonra artı kutbunu  sökün.
› Akünün takılması için önce akünün artı kutbunu , daha sonra eksi kutbunu
 takın.
Araç aküsünün ayrılmasından ve tekrar bağlanmasından sonra aşağıdaki fonksiyonlar veya tertibatlar kısmen veya tamamen devre dışı olabilir.
Fonksiyon / Tertibat

İşletmeye alma

Elektrikli camlar
Panoramik sürgülü/açılır tavan
Güneş perdesi
Saat ayarları

» Sayfa 68
» Sayfa 69
» Sayfa 70
» Sayfa 49

ÖNEMLİ
Araç aküsünün bağlantılarını sadece kontak kapalıyken ve tüketiciler kapalıyken ayırın - Aracın elektrik tesisatı hasar görebilir.
■ Aküyü ayırmadan önce elektrikli bagaj bölmesi kapağını, elektrikli camları,
sürgülü/açılır tavanı ve ayrıca elektrikli güneş perdesini kapatın - aksi durumda
bu donanım elemanlarının fonksiyon arızaları meydana gelebilir.
■ Bağlantı kabloları hiç bir zaman birbiriyle karıştırılmamalıdır - yanma tehlikesi
söz konusu.
■
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Tekerlekler
Jantlar ve lastikler
Tekerlek kullanımına yönelik uyarılar

Belirtilen hareket yönüne mutlaka uyulmalıdır, aksi halde aşağıdaki lastik özellikleri olumsuz etkilenebilir.
▶ Sürüş dengesi.
▶ Zemin tutuşu.
▶ Lastik gürültüsü ayrıca lastik aşınması.
DİKKAT
Asla hasarlı ve 6 yaşından büyük lastiklerle sürmeyin - Kaza tehlikesi söz konusudur.

Yeni lastikler ilk 500 km'de henüz mümkün olan en iyi yol tutuş kabiliyetine
sahip değildir, bu bakımdan uygun şekilde dikkatli olarak sürülmelidir.
Profil derinliği daha büyük olan lastikler daima ön tekerleklerde kullanılmalıdır.
Jantlar ve bijonlar yapısal olarak birbirlerine göre ayarlanmıştır. Bu nedenle,
ŠKODA orijinal aksesuarlarındaki jantların ve bijonların kullanılmasını tavsiye
ederiz.
Tekerlekler veya lastikler daima serin, kuru ve mümkünse karanlık bir yerde
muhafaza edilmelidir. Lastikler kendileri ayakta durur şekilde muhafaza edilmelidir.
Lastiklerin kullanım ömrü
Lastikler eskir ve kullanılmazlarsa bile asıl özelliklerini kaybeder. 6 yaşından büyük lastik kullanılmamalıdır.

ÖNEMLİ
Lastikler, hasar görmelerine neden olabilecek (örn. yağ, gres ve yakıt) maddelerle temas etmekten korunmalıdır. Lastikler bu tür maddelere temas ederse
bunları bir serviste kontrol ettirmenizi öneririz.
■ Parlatılmış ya da polisajlı yüzeye sahip hafif alaşımlı jantları kış hava şartlarında
kullanmayın - Jantın hasar görme tehlikesi vardır (örn. toz tutma malzemesi).
■

Lastik dolum basıncı

Üretim tarihi lastiğin yan yüzeyinde (gerekirse iç tarafında) belirtilmiştir. Örn.
DOT ... 10 18... anlamı: Bu lastik 2018 yılının 10. haftasında üretilmiştir.
Lastik hasarları
Lastiklerin ve jantların düzenli olarak hasarlara karşı (örn. yarıklar, deformasyonlar vb.) kontrol edilmesini tavsiye ediyoruz.
Lastik profiline sıkışan cisimleri (örn. küçük taşlar vb.) hemen çıkartın.
Lastiğin içine kadar girmiş olan yabancı cisimleri (örn. tırnak vb.) çıkartmayın
ve yetkili bir servisten yardım alın.
Yeni lastiklerin montajı
Tüm dört tekerlekte sadece aynı yapı türünde, aynı ebatta (yuvarlanma çevresi)
ve bir aksta aynı profil modelindeki izin verilen radyal lastikler kullanılmalıdır.
Yeni lastikler monte edilirken lastikler aksa göre değiştirilmelidir.
Dönüş yönüne bağlı lastikler
Bazı lastikler hareket yönüne bağlı olabilir. Dönüş yönü lastik yan yüzündeki
oklarla işaretlenmiştir.
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Şek. 321 Lastik dolum basıncı değerlerini içeren bir tablonun yer aldığı
etiket / Lastikleri şişirme
Öngörülen lastik dolum basıncı değerleri etikette piktogramlarla A » Şek. 321
belirtilmiştir (bazı ülkelerde piktogram yerine metin vardır).
Lastik dolum basıncı her zaman yüke göre ayarlanmalıdır.
B Yarım yük için dolum basıncı
C Çevreyi koruyan işletim için dolum basıncı (düşük yakıt tüketimi ve zararlı
madde emisyonu)
D Tam yük için dolum basıncı



İnç cinsinden lastik çapı
Bu veri sadece öngörülen lastik dolum basıncı için bilgi amaçlıdır. Bu veri
aracınız için onaylanmış lastik büyüklüğü için listeleme değildir. Bunlar teknik araç dokümantasyonunda ve ayrıca uygunluk beyanında (COC dokümanında) belirtilmiştir.
F Ön aksta lastik dolum basıncı değeri
G Arka aksta lastik dolum basıncı değeri
H Acil durum tekerleği için öngörülen lastik dolum basınç değeri
E

Lastik dolum basıncının kontrol edilmesi
Lastik dolum basıncı (stepne veya acil durum tekerleği dahil) ayda en az bir defa
ve ek olarak da her uzun yolculuktan önce kontrol edilmelidir.
Lastik hava basıncı daima lastikler soğuk iken kontrol edilmelidir. Sıcak lastikteki artmış olan basınç azaltılmamalıdır.
Lastik basıncı denetimi olan araçlarda her lastik basıncı değişikliğinde lastik basıncı değerleri sistemde kaydedilmelidir » Sayfa 244.
DİKKAT
■ Doğru olmayan lastik basıncı ile aracı sürmeyin - Kaza yapma tehlikesi.
■ Lastik dolum basıncı kaybı çok hızlı olduğunda (örn. ani bir lastik hasarı olduğunda) araç sert manevralar yapılmadan veya sert fren yapılmadan dikkatlice durdurulmalıdır - Kaza yapma tehlikesi vardır.
Not
Uygunluk beyanı (yani COC dokümanı) bir ŠKODA partnerinden temin edilebilir
(bazı ülkeler ve bazı model varyasyonu için geçerlidir).

Lastik aşınması ve tekerlek değişimi

Şek. 322 Lastik aşınmasının göstergesi / tekerlek değiştirme
Lastik aşınması aşağıdaki durumlarda artar.

▶ Yanış lastik hava basıncı.
▶ Sürüş şekli (örn. virajları hızlı alma, aşırı hızlı ivme artışı/frenleme).
▶ Yanlış tekerlek balansı ayarı (lastik değiştirildikten / onarıldıktan sonra

ya da
direksiyonda „titreme“ olduğunda tekerleklerin balans ayarı yapılmalıdır).
▶ Tekerleklerin ayarlanmasındaki hata.
Lastiklerin profil tabanında, müsaade edilen minimum profil derinliğini gösteren
aşınma göstergeleri mevcuttur » Şek. 322 - . Bir lastik, bu gösterge lastik
profili ile aynı hizada olduğunda aşınmış kabul edilir. Lastiğin yan yüzündeki
„TWI“ harfleri veya diğer semboller (örn. ), aşınma göstergelerinin yerini işaret eder.
Diş derinliği, depo kapağının iç tarafında bulunan buz kazıyıcısındaki diş derinliği
ölçeriyle ölçülebilir.
Lastiklerin eşit bir biçimde eskimesi için tekerlekleri 10 000 km'de bir şemaya
uygun olarak değiştirmenizi öneririz » Şek. 322 - .
DİKKAT
Lastikleri en geç bunlar aşınma göstergesine kadar geldiklerinde değiştirin
- Kaza yapma tehlikesi vardır.
■ Hatalı tekerlek konumu sürüş tutumunu etkiler - Kaza yapma tehlikesi vardır.
■ Alışılmadık titreşimler veya aracın yana „çekmesi“ bir lastik hasarı anlamına
gelebilir. Hızı azaltın ve durun! Lastiğin dışında hasar tespit edilemediyse
yetkili servisten yardım alın.
■
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Stepne
Tam değerli bir stepne tekerlek ebatına, lastik ebatına ve ayrıca araçta takılı
olan tekerleklerin lastik yapı türüne uygundur.
Tam değerli bir stepne jantta bulunan bir uyarı etiketi takılmıştır. Bu stepneyi
sadece en yakın yetkili servise kadar gitmek için kullanılmalıdır, sürekli kullanım
için uygun değildir.
Tam değerli olmayan bir stepnenin kullanılmasına yönelik uyarılar
▶ Uyarı levhasının üzerini kapatmayın.
▶ Sürüş sırasında özellikle dikkatli olunuz.
Stepne öngörülen maksimum dolum basıncıyla doldurun » Sayfa 274.
DİKKAT
Tam değerli olmayan bir stepne sadece arıza durumunda ve dikkatli sürüş
şekliyle kısa süreli kullanılabilir.

Acil durum tekerleği
Acil durum tekerleğinin jantı üzerinde bir uyarı etiketi bulunmaktadır. Bu stepneyi sadece en yakın yetkili servise kadar gitmek için kullanılmalıdır, sürekli kullanım için uygun değildir.
Acil durum tekerleği fabrikada takılan tekerleklerden belirgin şekilde daha
dardır.
Bir acil durum tekerleğinin kullanılmasına yönelik uyarılar
▶ Uyarı levhasının üzerini kapatmayın.
▶ Sürüş sırasında özellikle dikkatli olunuz.
DİKKAT
Geçici acil durum tekerleği etiketi üzerindeki uyarılar dikkate alınmalıdır.
Asla birden fazla acil durum tekerleği takılı olarak sürmeyin!
Acil tekerlekle sürüş sırasında tam gaz hızlanılmamasına, aşırı frene ve virajlardan ani dönülmemesine dikkat edilmelidir.
■ Acil tekerlekte kar zinciri kullanılmamalıdır.

■
■
■

Lastik yazısı
Lastik yazısının açıklanması - örn. 195/65 R 15 91 T
195
65
R
15
91
T

mm cinsinden lastik genişliği
% cinsinden yükseklik/genişlik oranı
Lastik yapı türü harfi - Radyal
İnç cinsinden jant çapı
Yük indeksi
Hız sembolü

Yük indeksi, tek bir lastik için izin verilen azami taşıma kapasitesini verir
Yük indeksi
Yük
(kg olarak)

88

89

90

91

92

93

94

95

560

580

600

615

630

650

670

690

Hız sembolü ilgili kategorideki lastikler takılıyken izin verilen azami araç hızı
belirtir
Hız
sembolü
Azami
hız
(km/saat olarak)

S

T

U

H

V

W

Y

180

190

200

210

240

270

300

DİKKAT
Monte edilmiş lastikler için izin verilen azami taşıma kapasitesini ve hızı asla
aşmayın - Kaza tehlikesi söz konusu.

Kış hava şartlarında çalıştırma
Dört mevsim (ya da „kış“) lastikleri
Dört mevsim veya „kış“ lastikleri (M+S, dağ zirvesi/kar tanesi sembolü  ile işaretli) kış koşullarında aracın sürüş özelliklerini iyileştirir.
Mümkün olan en iyi sürüş özelliklerini elde etmek için, dört lastikte de 4 mm
minimum diş derinliği olan dört mevsim veya „kış“lastikleri ile sürülmelidir.
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Takılı „kış“ lastikleri yerine zamanı gelince yaz lastiklerinizi tekrar takın, zira yaz
lastiklerinin sürüş nitelikleri karsız ve buzsuz yollarda ve ayrıca 7 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda daha iyidir - fren mesafesi daha kısadır, yuvarlanma sesleri daha azdır, lastik aşınması daha azdır.

Octavia

Hız sembolü
Teknik araç dokümantasyonunda belirtilen düşük bir hız kategorisindeki dört
mevsim veya „kış“ lastikleri (M+S ve dağ tepesi/kar tanesi sembolü  ile işaretli), ancak aracın mümkün olan azami hızı yüksek olsa bile bu lastiklerin izin verilen azami hızını aşmamak şartıyla kullanılabilir.
Dört mevsim veya „kış“ lastikleri hız sınırı bilgi/eğlence sisteminde
→ Lastikler menüsünde ayarlanabilir.



/→

Araç, aracın belirtilen azami hızından daha düşük hız kategorili dört mevsim veya „kış“ lastiklerine sahipse (fabrikadan gönderilmiş lastiklerle ilgili değildir),
araç içinde ve sürücü görüş alanında iyi görünebilen bir yere takılı lastiklerle ilgili öngörülen hız kategorisi için maksimum değerin bulunduğu bir uyarı levhası
takılmalıdır. Uyarı levhası (etiketi) takılı lastikler için öngörülen hız kategorisinin
maksimum değeri bilgi/eğlence sisteminde ayarlandığında değiştirilebilir (sadece bazı ülkeler için geçerlidir) Bu bilgi, takılı dört mevsim veya „kış“ lastikleriyle,
müsaade edilen ve aşılmaması gereken maksimum araç hızını belirler.

a)
b)

Kar zincirlerini takmadan önce jant kapakları çıkartılmalıdır.
Kar zincirleri sadece ön lastiklere takılabilir ve sadece aşağıdaki jant/lastik kombinasyonlarında kullanılmalıdır.

Preslenme derinliği (ET)

Lastik ebatları

6J x 15a)
6J x 15a)
6J x 16b)
6J x 16b)
6J x 17b)
6J x 17b)

43 mm
47 mm
48 mm
50 mm
45 mm
48 mm

195/65 R15
195/65 R15
205/55 R16
205/55 R16
205/50 R17
205/50 R17

Sadece kilitleri ve baklaları 13 mm'den büyük olmayan kar zincirleri kullanılmalıdır.
Sadece kilitleri ve baklaları 12 mm'den büyük olmayan kar zincirleri kullanılmalıdır.

Octavia Scout

Kar zincirleri
Kar zincirleri kış yol koşullarında sürüş tutumunu iyileştirir.

Jant ebatı

a)
b)

Jant ebatı

Preslenme derinliği (ET)

Lastik ebatları

6J x 16a)
6J x 17a)
6J x 16a)
6J x 16b)
6J x 17a)
6J x 17b)

50 mm
45 mm
48 mm
48 mm
48 mm
48 mm

205/55 R16
205/50 R17
205/55 R16
205/60 R16
205/50 R17
205/55 R17

Sadece kilitleri ve baklaları 12 mm'den büyük olmayan kar zincirleri kullanılmalıdır.
Sadece kilitleri ve baklaları 9 mm'den büyük olmayan kar zincirleri kullanılmalıdır.

Octavia RS

a)

Jant ebatı

Preslenme derinliği (ET)

Lastik ebatları

6J x 17a)
6J x 17a)

45 mm
48 mm

205/50 R17
205/50 R17

Sadece kilitleri ve baklaları 12 mm'den büyük olmayan kar zincirleri kullanılmalıdır.

DİKKAT
Kar ve buz olmayan yollarda zincirleri kullanmayın - Sürüş tutumu olumsuz
etkilenebilir ve bir lastik hasarı riski meydana gelebilir.

Tekerlekler
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Kendi kendine yardım

Reflektörlü yeleğin yerleştirilmesi

Acil donanım ve kendi kendine yardım

Şek. 324
Reflektörlü yelek için saklama
bölmesi

Acil donanım
İlk yardım çantasının ve ikaz üçgeninin konumlandırılması

Reflektörlü yelek ön koltukların altındaki bir tutucuda muhafaza edilebilir » Şek.
324.

Yangın söndürücü
Şek. 325
Yangın söndürme tüpünü çözme

Şek. 323 İlk yardım çantasının ve ikaz üçgeninin yerleştirilmesi: Varyant 1 / Varyant 2
Aşağıdaki bilgiler orijinal ŠKODA aksesuarı ilk yardım çantası ve ikaz üçgeni için
geçerlidir.
İlk yardım çantasının yerleştirilmesi
İlk yardım çantası bir germe bandı yardımıyla bagaj bölmesinin sağ tarafına sabitlenebilir » Şek. 323.
İkaz üçgeninin yerleştirilmesi - Varyasyon 1
İkaz üçgeni yükleme kenarının altındaki girintiye yerleştirilebilir ve germe bandıyla sabitlenebilir » Şek. 323 - . Doğal gazlı araçlarda ikaz üçgeni bagaj bölmesinin altında taban kaplamasında bulunur.
İkaz üçgeninin yerleştirilmesi - Varyasyon 2
İkaz üçgeni germe bantları yardımıyla bagaj bölmesinin sağ tarafına sabitlenebilir » Şek. 323 - .
DİKKAT
İlk yardım çantası ve ikaz üçgenini her zaman güvenle sabitleyin - aksi durumda ani fren manevrası yapıldığında veya araç çarpışmasında yolcular yaralanabilir.
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Yangın söndürme tüpü, iki kayış yardımıyla sürücü koltuğu altındaki bir brakette
bulunmaktadır.

› Yangın söndürme tüpünün çıkarılması için her iki kemerdeki emniyetleri ok
yönünde çözün » Şek. 325 ve yangın söndürücüsünü çıkarın.

› Sabitlemek için yangın söndürme tüpünü tekrar tutucuya yerleştirin ve kemerlerle emniyete alın.

Kullanım kılavuzu yangın tüpünde bulunmaktadır.
Yangın söndürme tüpünün son kullanma tarihine dikkat edilmelidir. Bu tarihin
sona ermesinden sonra cihazın fonksiyonu sağlanamaz.



DİKKAT
Yangın tüpünü her zaman güvenle sabitleyin - aksi durumda ani fren manevrası yapıldığında veya araç çarpışmasında yolcular yaralanabilir.

Araç aletleri

DİKKAT
Fabrika çıkışında teslim edilen kriko sadece sizin araç tipiniz için öngörülmüştür. Bununla hiçbir zaman ağır araçlar veya başka yükler kaldırılmamalıdır - yaralanma tehlikesi söz konusu.
■ Aleti her zaman güvenli bir kutuda saklayın ve acil veya stepne üzerinde
bant ile sabitlenmiş olmasına dikkat edin, aksi takdirde ani bir fren manevrasında veya bir araç kazasında yolcuların yaralanmasına yol açabilir.

■

ÖNEMLİ
Krikoyu araç alet takımı ile kutuda saklamadan önce yeniden orijinal konumuna
vidalayın - aksi durumda kutu hasarı meydana gelebilir.
Not
Uygunluk beyanı krikonun yanında veya araç evrakları klasöründedir.

Lastik değişimi
Ön çalışmalar
Şek. 326 Araç aletleri
Araç alet takımlı kutu acil veya stepne saklama bölmesinde bulunur ve donanıma bağlı olarak bir bant ile sabitlenebilir.
Donanıma bağlı olarak belirtilen tüm bileşenler araç alet takımında olmayabilir.
1 Tornavida
2 Arka lambayı sökme ve takma anahtarı
3 Hırsızlığı önleyici bijonlar için adaptör
4 Çekme halkası
5 Jant kapaklarını çekmek için kelepçe
6 Uyarı levhalı kriko
7 Kriko krank kolu
8 Bijon anahtarı
9 Bijon kapakları için çekme pensi
10 Onarım seti

Güvenliğiniz için yolda lastik değiştirmeden önce aşağıdaki uyarılar dikkate
alınmalıdır.
› Aracı mümkün olduğunca akan trafikten uzakta durdurun - bunun için düz ve
sağlam bir zemin seçin.
› Motoru durdurun.
› Manuel şanzımanlı araçlarda 1. vitesi takın.
› Otomatik şanzımanlı araçlarda vites kolunu P konumuna alın.
› El freni sıkıca çekilmelidir.
› Flaşör sistemini açın ve öngörülen mesafeye ikaz üçgeni yerleştirin.
› Araçtaki herkesi indirin. Lastik değişimi sırasında araç yolcuları yola çıkmamalıdır (onun yerine örneğin güvenlik bariyerinin arkasına geçmelidir).
› Eğer bir römork bağlı ise, römorku ayırın.

Tekerleğin değiştirilmesi

› Acil durum lastiğini veya stepneyi çıkartın » Sayfa 280.
› Jant kapağı » Sayfa 280 veya bijon kapakları » Sayfa 281 çıkarılmalıdır.
› Bijonları çözün » Sayfa 281 » .
› Değiştirilecek tekerleğin » Sayfa 282 yerle teması kesilinceye kadar araç kaldırılmalıdır.

› Bijonlar sökülmeli ve temiz bir altlığın (bez, kağıt vb.) üzerine koyulmalıdır.
Acil donanım ve kendi kendine yardım 279



› Arızalı tekerleği dikkatlice çıkartın.
› Acil durum lastiğini veya stepneyi yerleştirin ve bijonları hafifçe sıkın.
› Araç indirilmelidir.
› Bijon anahtarı ile sırayla karşılıklı bijonları („çaprazlama“) sıkın » Sayfa 281.
› Jant kapağını » Sayfa 280 veya bijon kapaklarını » Sayfa 281 tekrar takın.

Acil durum lastiğini veya stepneyi çıkartma/yerleştirme
Şek. 327
Tekerleğin çıkarılması

Dönüş yönüne bağlı bir lastiğin montajında dönüş yönüne dikkat edilmelidir
» Sayfa 274.
Bijonlar mutlaka temiz ve kolay vidalanır durumda olmalıdır. Vidalar paslanmış
veya zor işliyorsa, o zaman bunlar değiştirilmelidir.
DİKKAT
Araç kaldırılmadığı sürece, bijonları çok az gevşetin (yaklaşık bir tur). Aksi
takdirde lastikler çözülebilir ve düşebilir - yaralanma tehlikesi söz konusu.
■ Cıvatalara asla gres yağı veya başka bir yağ sürülmemelidir.

■

Sonradan yapılacak çalışmalar
Tekerlek değişiminden sonra aşağıdaki çalışmalar yapılmalıdır.

› Değiştirilen tekerleği bagaj bölmesinin taban kaplaması altındaki yuvaya yer-

leştirin ve emniyet cıvatasıyla sabitleyin.
› Araç alet takımı kutusunu öngörülen yere yerleştiriniz ve bant ile sabitleyiniz.
› Takılan lastik üzerindeki lastik hava basıncını kontrol edin ve gerekirse uyarlayın ve sistemdeki lastik basınç değerlerini izleme lastik basıncı ile araçta kaydedin » Sayfa 244.
› Bijonların sıkma torku en kısa sürede kontrol ettirilmelidir. Öngörülen sıkma
torku 120 Nm'dir.
Hasarlı lastiği değiştirin. Lastik onarımı önerilmemektedir.
DİKKAT
Sıkma torkunun çok yüksek olması bijon dişlerinin hasar görmesine ve jantların oturma yüzeylerinin sürekli deformasyonuna neden olabilir. Çok düşük
bir sıkma torkunda lastikler sürüş sırasında gevşeyebilir - kaza tehlikesi
meydana gelebilir. Bu nedenle sıkma torku kontrolüne kadar özellikle dikkatli ve sadece ölçülü bir hızla sürülmelidir.
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Stepne, bagaj bölümü taban kaplaması altında bir çukur içinde bulunur ve emniyet cıvatasıyla B sabitlenmiştir » Şek. 327.
Tekerleğin çıkarılması

› Bagaj bölmesindeki taban kaplamasını kaldırınız.
› Sabitleme bandını çözün ve araç alet takımını çıkartın.
› Emniyeti A ok yönünde 1 dışarı çekin » Şek. 327.
› Cıvatayı B ok yönünde 2 sökün ve tekerleği dışarı alın.
Tekerleğin yerine yerleştirilmesi
› Tekerleği dış tarafı aşağıda olacak şekilde stepne çukuruna yerleştirin.
› Sabitleme bandını janttaki karşı deliklerden geçirin.
› Emniyet cıvatasını B ok yönünün tersine 2 vidalayın » Şek. 327.
› Emniyeti A ok yönünün tersine 1 takın.
› Araç alet takımı kutusunu yeniden stepneye yerleştirin ve bantla sabitleyin.
› Bagaj bölmesindeki taban kaplamasını geriye katlayınız.

Tam jant kapağı
Kapağı çekin
› Jant kapaklarını çekmek için kelepçeleri jant kapağındaki havalandırma deliklerinden birinin kenarına asın.
› Jant anahtarı tel kelepçenin arasından itilmeli, lastikten desteklenmeli ve kapak çekilmelidir.
Kapak takılması
› Jant kapağını öngörülen supap deliği üzerinden janta yerleştirin.
› Jant kapağı, tüm çevresinde tam olarak oturacak şekilde janta bastırınız.



Fabrikada veya ŠKODA orijinal aksesuarı olarak teslim edilen jant kapaklarının
arka tarafında hırsızlığı önleyici bijonun konumu bir sembol ile işaretlenmiştir.
Hırsızlığı önleyici bijon kullanılırken bu noktaya takılmalıdır » .

Hırsızlığı önleyici bijonlar
Şek. 329
Hırsızlığı önleyici bijon ve adaptör

DİKKAT
Orijinal ŠKODA aksesuarı olan jant kapakları kullanmanızı tavsiye ederiz. Diğer jant kapaklarında fren sisteminin soğutulması için yeterli hava akışı sağlanamayabilir - aksi durumda kaza tehlikesi söz konusu.
ÖNEMLİ
Jant kapağı hırsızlık önleyici bijona yönelik işaretlenmiş konum dışına yerleştirilirse jant kapağı hasar görebilir.
■ Sadece elle bastırın, jant kapağına vurmayın - aksi durumda jant kapağı hasar
görebilir.
■

Not
Jant kapaklarını seçerken ŠKODA'nın orijinal aksesuar programını kullanmanızı
tavsiye ederiz.

Bijon kapakları
Şek. 328
Kapağın çıkartılması

Hırsızlığı önleyici bijonlar tekerlekleri çalınmaya karşı korur. Bunlar sadece B
» Şek. 329 adaptörü ile çözülebilir/sıkılabilir.

› Kapak parçasını B dayanana kadar hırsızlık önleyici bijona A geçirin.
› Anahtarı B adaptörünün sonuna kadar takın ve bijonu çözün/sıkın.
› Adaptörü çıkartın.
Olası bir lastik değişimi için hırsızlığı önleyici bijon adaptörü daima araç içerisinde bulundurulmalıdır!
Fabrikada veya orijinal ŠKODA aksesuarı olarak teslim edilen jant kapaklarında
hırsızlık önleyici bijonunu jant kapağının arka tarafında işaretlenmiş konuma göre takın.
Not
Kod numaralı etiketi saklamanızı öneriyoruz. Bunun sayesinde ŠKODA orijinal
parçalarından yedek kapak parçası temin edilebilir.

Bijonların gevşetilmesi/sıkılması

› Başlığın çıkartılması için çekme pensi kapağın sonuna kadar takılmalı ve ok
yönünde çekilmelidir » Şek. 328.
› Takmak için kapağı bijonun sonuna kadar takın.

Şek. 330
Bijonların gevşetilmesi

Acil donanım ve kendi kendine yardım
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› Bijon anahtarını, sonuna kadar bijonun üzerine itin. Hırsızlığı önleyici bijon için
ilgili adaptörü kullanın » Şek. 329 için bkz. Sayfa 281.
› Vidaları gevşetmek için anahtarı ucundan tutun ve vidayı yaklaşık bir tur ok
yönünde döndürün » Şek. 330.
› Vidaları sıkmak için anahtarı ucundan tutun ve bijonu ok yönünün tersine
döndürerek » Şek. 330 sağlam bir şekilde oturana kadar sıkın.
DİKKAT
Eğer bijonlar gevşemiyorsa, anahtarın uç kısmına ayağınızla dikkatlice basabilirsiniz. Bu sırada araca sıkıca tutunun ve güvenli bir şekilde durmaya dikkat edin - yaralanma tehlikesi meydana gelebilir.

Aracın kaldırılması

Aracı kaldırmak için araç alet takımındaki kriko kullanılmalıdır. Krikoyu, değiştirilecek tekerleğe en yakın olan takma çubuğuna yerleştirin.
Takma noktaları alt tabanda bulunur Varyant 1 A veya Varyant 2 B » Şek. 331.

› Krank kolunu 7 krikonun yuvasına 6 takın » Sayfa 279.
› Kriko taban plakasının tüm yüzeyini düz bir zemin üzerine yerleştirin ve kolun,
takma noktasına dik konumda olmasını sağlayın » Şek. 332 - .

› Krikoyu, tırnağı çubuğu kavrayacak şekilde krank koluyla yukarı doğru kaldırın
» Şek. 332 - .

› Lastik zeminden biraz kalkana kadar aracı kaldırmaya devam edin.
DİKKAT
Aşağıdaki uyarılar dikkate alınmalıdır, aksi takdirde yaralanma tehlikesi meydana gelebilir.
■ Aracı beklenmeyen yuvarlanmaya karşı emniyete alın.
■ Kriko taban plakasını her zaman kaymaya karşı emniyete alın.
■ Gevşek zeminlerdeki (örn. taş kırıntıları) krikonun altına geniş yüzeyli
sağlam bir altlık yerleştirin.
■ Düz zeminlerdeki (örn. bir kauçuk zemin paspası) krikonun altına kaymayan bir altlık yerleştirin.
■ Araç daima kapıları kapalı iken kaldırılmalıdır.
■ Araç kaldırıldığında, asla uzuvlarınızı (örn. kol veya bacak gibi) aracın altına
sokmayın.
■ Araç kaldırıldığında motoru asla çalıştırmayın.

Şek. 331 Araç krikosu için takma çubuğu: Varyant 1 / Varyant 2
ÖNEMLİ
Krikonun alt tabanlık çubuğuna doğru yerleştirilmesine dikkat edilmelidir - aksi
durumda araç hasar görebilir.

Onarım seti



Konuya giriş

Aşağıdaki bilgiler fabrikada kurulan onarım seti için geçerlidir.
Onarım setinin yardımıyla lastik delikleri 4 mm çapa kadar izole edilebilir.
Şek. 332 Krikonun yerleştirilmesi
Araç kaldırılmadan önce güvenlik uyarıları dikkate alınmalıdır »

282 Kendi kendine yardım

.

Onarım setiyle yapılan bir onarım hiçbir şekilde kalıcı bir bakım onarımının yerini almaz. Sadece en yakın yetkili servise gidebilmek içindir.



Onarım seti ile onarılan lastikler hemen değiştirilmeli veya yetkili bir servisten
onarım seçenekleri konusunda bilgi alınmalıdır.
Lastiklerin içine girmiş yabancı cisimleri (örn. çivi vs.) çıkartmayın.
Onarım setini aşağıdaki durumlarda kullanmayın.
hasarlıysa.
▶ Dış sıcaklık, sızdırmazlık maddeli lastik dolum tüpünün kullanım kılavuzunda
belirtilen asgari sıcaklığın altında.
▶ Lastik delikleri 4 mm'den fazlaysa.
▶ Lastik yan yüzeyleri hasarlıysa.
▶ Son kullanma tarihi (bkz. dolum tüpü) dolduysa.
▶ Jant

DİKKAT
■ Dolgu macunu ile deri temasında, temas eden yerleri hemen yıkayın.
■ Onarım seti üreticisinin kullanım kılavuzunda belirtilen uyarıları dikkate
alın.

Onarım seti tanımı

4
5
6
7
8
9
10
11

Hava kompresörü (kumanda elemanlarının düzeni araç ile birlikte teslim
edilen hava kompresörünün türüne bağlı olarak farklı olabilir)
Lastik dolum hortumu
Lastik basıncını boşaltma tuşu
Lastik hava basıncı göstergesi
12-Volt kablo soketi
AÇMA ve KAPAMA şalteri
Dolgu macunlu lastik dolum tüpü
Yedek valf elemanı

Not
Uygunluk beyanı hava kompresörünün yanında veya araç evrakları klasöründedir.

Onarım setinin kullanımıyla ilgili ön çalışmalar



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 283).

Güvenliğiniz için yolda lastik onarımından önce aşağıdaki uyarılar dikkate
alınmalıdır.
› Aracı mümkün olduğunca akan trafikten uzakta durdurun - bunun için düz ve
sağlam bir zemin seçin.
› Motoru durdurun.
› Manuel şanzımanlı araçlarda 1. vitesi takın.
› Otomatik şanzımanlı araçlarda vites kolunu P konumuna alın.
› El freni sıkıca çekilmelidir.
› Flaşör sistemini açın ve öngörülen mesafeye ikaz üçgeni yerleştirin.
› Araçtaki herkesi indirin. Lastik onarımı sırasında, araç yolcuları yola çıkmamalıdır (onun yerine örneğin güvenlik bariyerinin arkasına geçmelidir).
› Eğer bir römork bağlı ise, römorku ayırın.
Şek. 333 Onarım seti tanımı



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 283).

Set, bagaj bölümü taban döşemesinin altında bir kutu içinde bulunur.
„max. 80 km/h“ veya „max. 50 mph“ hız bilgisini içeren etiket
Valf elemanı çevirici
3 Kapama tapalı dolum hortumu
1

2

Lastiğin sızdırmaz hale getirilmesi ve şişirilmesi



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 283).

Sızdırmaz hale getirme
› Hasarlı lastiğin valf kapağını sökün.
› Valf elemanı çeviriciyi 2 » Şek. 333 için bkz. Sayfa 283 valf elemanı, valf elemanı çeviricinin yarığına uyana kadar valf elemanının üzerine takın.
› Valf elemanını çıkartın ve temiz bir zemin (bez, kağıt vb.) üzerine yerleştirin.
Acil donanım ve kendi kendine yardım 283



› Lastik dolum tüpü 10 birkaç kez kuvvetlice çalkalanmalıdır.
› Dolum hortumu 3 sıkıca lastik dolum tüpünün 10 üzerine vidalanmalıdır. Tü-

pün kapağındaki folyo yırtılır.
3 kapama tapası çıkarılmalı ve tüp lastik valfının üzerine geçirilmelidir.
› Tüpü 10 tabanı ile yukarı doğru tutunuz ve lastik dolum tüpünün tüm dolgu
macununu lastiğe doldurunuz.
› Dolum hortumunu lastik valfından çıkarın.
› Valf elemanını valf elemanı çevirici 2 ile yeniden vidalayın.

› Dolum hortumundaki

Şişirme
› Lastik dolum hortumunu 5 » Şek. 333 için bkz. Sayfa 283 lastik sibobuna sıkıca vidalayın.
› Manuel şanzımanlı araçlarda vites kolunu boşa alın.
› Otomatik şanzımanlı araçlarda vites kolunu P konumunda bırakın.
› Motoru çalıştırın.
› Soketi 8 12-Volt prizine takın » Sayfa 96.
› Hava kompresörünü AÇMA ve KAPAMA şalteri 9 ile çalıştırın.
› Lastik hava basıncı 2,0-2,5 bar'a ulaştığında hava kompresörünü kapatın. Onarım seti üreticisinin talimatı doğrultusunda hava kompresörünün maksimum
çalışma süresini dikkate alın » .
› 2,0-2,5 bar'lık hava basıncına ulaşılamıyorsa, lastik dolum hortumunu 5 lastik
valfından sökün.
› Sızdırmazlık maddesinin lastik içerisinde „dağılabilmesi“ için araçla yaklaşık 10
metre ileri veya geri gidin.
› Lastik dolum hortumunu 5 tekrar sıkıca lastik valfına vidalayın ve şişirme işlemini tekrarlayın.
› İlgili etiketi 1 kumanda paneline, sürücünün görüş alanı içerisine yapıştırın.
2,0-2,5 bar'lık lastik hava basıncına ulaşıldığında, sürüş maks. 80 km/saat veya
50 mhp ile devam ettirilebilir.
DİKKAT
Lastik en az 2,0 bar değerine pompalanamıyorsa hasar çok büyüktür. Dolgu macunu, lastiği sızdırmaz hale getirememektedir.  Sürüşe devam etmeyiniz! Yetkili bir servisten yardım talebinde bulununuz.
■ Lastik dolum hortumu ve hava kompresörü şişirme sırasında ısınabilir Yanma tehlikesi söz konusu.

■

284 Kendi kendine yardım

ÖNEMLİ
Hava kompresörünü çalışma süresi onarım seti üreticisinin talimatı doğrultusunda sonra erdiğinde kapatın - aksi durumda kompresör hasarı söz konudur!
Tekrar çalıştırmadan önce hava kompresörünün birkaç dakika soğuması beklenmelidir.

Onarılmış lastikler ile sürüş için uyarılar



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 283).

Onarılan lastikteki dolum basıncı 10 dakikalık sürüşten sonra kontrol edilmelidir.
Lastik hava basıncı 1,3 bar ve altında ise
› Lastik, onarım setiyle sızdırmaz hale getirilemiyor.  Sürüşe devam etmeyin!
Yetkili bir servisten yardım alın.
Lastik hava basıncı 1,3 bar ve üzerinde ise

› Lastik dolum basıncını tekrar doğru değere düzeltin » Sayfa 274.
› Sürüşü dikkatlice bir sonraki yetkili servise kadar azami 80 km/saat veya
50 mil/saat ile devam ettiriniz.

DİKKAT
Dolgu macunlu bir lastik normal bir lastik ile aynı sürüş özelliklerine sahip
değildir. Aşağıdaki bilgiler bu nedenle dikkate alınmalıdır.
■ 80 km/h veya 50 mph'den hızlı sürmeyin.
■ Tam gaz hızlanmalardan, kuvvetli frenlemeden ve son derece hızlı viraj
dönmelerden sakınılmalıdır.

Takviye kablosu ile çalıştırma



Konuya giriş

DİKKAT
Motor bölmesindeki çalışmalarda aşağıdaki uyarılar dikkate alınmalıdır
» Sayfa 266.
■ Araç aküsü kullanılırken aşağıdaki uyarılar dikkate alınmalıdır » Sayfa 271.

■



DİKKAT (Devam)
Şarjı boşalmış bir akü 0 °C'nin hemen altında donabilir. Akü donmuş ise,
başka bir aracın aküsünü kullanarak takviye kablosu ile çalıştırmayın - Patlama tehlikesi söz konusu!
■ Elektrolit seviyesi düşük araç akülerinde asla takviye kablosu kullanmayın
- Patlama ve yanma tehlikesi söz konusu!

■

Başka bir aracın aküsüyle takviye kablosu ile çalıştırma

› Çalıştırma işlemini boşalan akülü araç ile başlatın.
› Motor 10 saniye içinde çalışmazsa, o zaman çalıştırma işlemini iptal edin ve
yarım dakika sonra tekrarlayın.

› Takviye kablolarını, takma işleminin tam tersi sırada çıkarın.
DİKKAT
Takviye kablosunu hiçbir zaman boşalan akünün eksi kutbuna bağlamayın Patlama tehlikesi söz konusu.
■ Kutup uçlarının izolasyonu olmayan parçaları birbirine kesinlikle temas etmemelidir - Kısa devre tehlikesi söz konusu!
■ Akünün artı kutbuna bağlı olan takviye kablosu aracın elektrik ileten parçaları ile temas halinde olmamalıdır - Kısa devre tehlikesi söz konusu!
■ Takviye kablosunu motor içinde kendiliğinden dönen parçalar tarafından
kavranamayacak şekilde yerleştirin - Yaralanma tehlikesi ile araç hasarı tehlikesi söz konusu.
■

Aracı çekme
Şek. 334 Takviye kablosu ile çalıştırma:  - Boşalmış akü,  - STARTSTOPP sisteminde motorun akım veren aküsü/ toprak noktası



Önce

Çekme işlemi için uyarılar

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 284).

Boşalmış araç aküsü nedeniyle motorun başlatılması mümkün değilse, başka bir
aracın aküsü motorun çalıştırılması için kullanılabilir. Bunun için kesiti yeterli büyüklükte ve kutup uçları izole edilmiş olan takviye kablosu gereklidir.
Her iki akünün de nominal gerilimi 12 V olmalıdır. Akım veren akünün kapasitesi (Ah), prensip olarak boşalmış olan akünün kapasitesinin altında olmamalıdır.
Takviye kabloları aşağıdaki sıraya göre bağlanmalıdır.
› 1 klemensini boşalan akünün artı kutbuna bağlayın.
› 2 klemensini akım veren akünün artı kutbuna bağlayın.
› 3 klemensini akım veren akünün eksi kutbuna bağlayın.
› START-STOP sistemli araçlarda 4 klemensini motorun şase noktasına A sabitleyin » Şek. 334.
› START-STOPsistemi olmayan araçlarda 4 klemensini büyük, motor bloku ile
sabit bağlanmış bir metal parçasına veya doğrudan motor blokuna bağlayın.

Şek. 335 Örgülü çekme halatı / Bükümlü çekme halatı
Bir çekme halatıyla yapılacak çekme için sadece örgülü plastik dokulu halat
» Şek. 335 -  kullanın » .
Çekme halatını veya çekme çubuğunu ön çekme kancalarına » Sayfa 286, arka
çekme kancalarına » Sayfa 287 veya römork tertibatının çeki topuzuna » Say
fa 246 sabitleyin.

Motorun çalıştırılması
› Akım veren aracın motoru çalıştırılmalı ve rölantide çalışması sağlanmalıdır.
Acil donanım ve kendi kendine yardım 285

Çekme işlemi için koşullar.
 Otomatik şanzımanlı araçlar arka aks kaldırıldığında çekilmemelidir şanzıman hasarı söz konusudur!
 Eğer şanzımanda hiç yağ kalmamış ise, araç sadece ön aks kaldırılmış olarak
çekilmeli veya bir çekici araç veya römorkla taşınmalıdır.
 Azami çekme hızı 50 km/saat'tir.
 Eğer normal çekme mümkün değil ise, veya çekme mesafesi 50 km'den
uzun ise, araç bir çekici araç veya römork ile taşınmalıdır.

Ön çekme halkası

Çeken aracın sürücüsü

› Manuel şanzımanlı araçlarda harekete başlarken yavaşça vitesi takın.
› Otomatik şanzımanlı araçlarda özellikle çok dikkatli gaz verin.
› Ancak halat gerildiğinde doğru sürmeye başlayın.
Çekilen aracın sürücüsü
› Mümkünse araç motor çalışırken çekilmelidir. Fren güçlendiricisi ve hidrolik
direksiyon sadece motor çalışırken çalışır, aksi halde fren pedalına daha güçlü
basılmalı ve manevra için daha fazla güç kullanılmalıdır.
› Motorun başlatılması mümkün değilse, direksiyonun bloke olmaması ve sinyallerin, sileceklerin ve cam yıkama sisteminin devreye girebilmesi için kontak
açılmalıdır.
› Vites boşa alınmalı veya otomatik şanzımanda vites kolu N konumuna getirilmelidir.
› Çekme işlemi sırasında çekme halatını daima gergin tutun.
DİKKAT
Çekme işlemi için bükümlü çekme halatı kullanılmamalıdır » Şek. 335 - ,
çekme kancası araçtan ayrılabilir - kaza tehlikesi söz konusu.
■ Çekme halatı bükülmemiş olmalıdır - kaza tehlikesi söz konusu.
■

ÖNEMLİ
Aracı çekerken motoru çalıştırmayın - Motor hasar görebilir. Takviye kablosu
ile çalıştırma için bir başka aracın aküsü kullanılabilir » Sayfa 284, Takviye kablosu ile çalıştırma.
■ Aşağı yönde çekme manevralarında iki araç için sabitleme parçalarının aşırı
yüklenme ve hasarlı olma tehlikesi meydana gelir.

■

Not
Çekme halatı olarak orijinal ŠKODA aksesuarlarını kullanmanızı tavsiye ederiz.

286 Kendi kendine yardım

Şek. 336 Kapağı çıkarma / çekme halkasını takma
Kapağı çıkarma/yerleştirme

› Çıkarmak için kapağa ok yönünde

1 bastırın ve bunu ok yönünde 2 çıkarın
» Şek. 336.
› Yerleştirmek için kapağı ok yönünde 1 yerleştirin ve sonra kapağın karşı kenarına basın. Kapak emniyetli bir şekilde oturmalıdır.

Çekme kancasının takılması/sökülmesi
› Takmak için çekme halkasını el ile ok yönünde 3 » Şek. 336 dayanıncaya kadar vidalayın » .
› Çekme kancasını örn. bijon anahtarı veya benzer bir cisimle sıkın. Bunun için
bijon anahtarını kancaya geçirin.
› Sökmek için çekme halkasını ok yönünün tersine 3 çıkarın.
DİKKAT
Çekme halkası daima sıkılmış olmalıdır, aksi halde çekme halkası çekme sırasında kopabilir.

Arka çekme halkası

Aracın römork tertibatı aracılığıyla çekilmesi
Römork tertibatı fabrikada takılmış araçlarda vidalanabilri çekme halkası için bir
yuva bulunmaz. Çekmek için, çeki topuzunu kullanın » Sayfa 246, Römork tertibatı.
DİKKAT
Çekme halkası daima sıkılmış olmalıdır, aksi halde çekme halkası çekme sırasında kopabilir.

Uzaktan kumanda ve çıkarılabilen lamba - Bataryayı/Aküleri
değiştirme
Şek. 337 Kapağı çıkarma / çekme halkasını takma - Varyant 1



Konuya giriş

ÖNEMLİ
Yedek pil veya bataryalar asıl spesifikasyona uygun olmalıdır.
■ Pil veya batarya değiştirirken kutupların doğru olmasına dikkat edin.

■

Not
Pillerin veya bataryaların yetkili bir servis tarafından değiştirilmesini öneriyoruz.

Anahtar ucu açılabilen anahtar
Şek. 338 Kapağı çıkarma / çekme halkasını takma - Varyant 2
Kapağı çıkarma/yerleştirme
› Çıkarmak için kapağa ok yönünde 1 bastırın ve bunu ok yönünde 2 çıkarın
» Şek. 337.
› Yerleştirmek için kapağı ok yönünde 1 yerleştirin ve sonra kapağın karşı kenarına basın. Kapak emniyetli bir şekilde oturmalıdır.
Çekme kancasının takılması/sökülmesi
› Takmak için çekme halkasını el ile ok yönünde 3 » Şek. 337 veya » Şek. 338
sonuna kadar vidalayın » .
› Çekme kancasını örn. bijon anahtarı veya benzer bir cisimle sıkın. Bunun için
bijon anahtarını kancaya geçirin.
› Sökmek için çekme halkasını ok yönünün tersine 3 çıkarın.

Şek. 339 Kapağın açılması/Pilin çıkarılması



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 287).

› Anahtar dilini dışarı katlayın.
› Pil kapağını A » Şek. 339, baş parmağınızla veya düz bir tornavidayla
gesine bastırarak çözün.

B böl-

Acil donanım ve kendi kendine yardım 287



› Pil kapağını ok 1 açın.
› Boşalan pili ok yönünde 2 çıkartın.
› Anahtar üzerindeki isteğe bağlı bir tuşu yakl. 5 s basılı tutun.
› Yeni pili yerleştirin.
› Pil kapağını A yerleştirin ve duyulur şekilde oturana kadar bastırın.
Eğer pil değiştirildikten sonra aracın kilidi açılmıyor veya kilitlenmiyorsa, anahtar senkronize edilmelidir » Sayfa 62.

Ek ısıtıcının (sabit ısıtıcı) uzaktan kumandası



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 287).

› Pil kapağını dar, sivri bir nesneyle sabitleme klipsinin

A olduğu yerden kaldırın » Şek. 341.
› Pilleri değiştirin.
› Pil kapağını yerleştirin ve duyulur şekilde oturana kadar bastırın.

ÖNEMLİ
Değiştirirken yanlış bir pil tipi veya şarj edilemeyen piller kullanıldığında lamba
ve aracın elektrik sistemi hasar görebilir.

Acil durumda kilit açma/kilitleme
Sürücü kapısı kilidini açma/kilitleme

Şek. 340 Kapağın açılması/Pilin çıkarılması



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 287).

› İnce bir düz tornavidayla kapağı A B bölgesinde çözün » Şek. 340.
› Kapağı ok yönünde 1 açın ve ok yönünde 2 dışarı itin.
› Pili tornavidayla C bölgesinde çözün ve bunu değiştirin.
› Kapağı ok yönünün tersine 2 yerleştirin ve duyulur şekilde yerleşene kadar
üzerine bastırın.

Şek. 342 Sürücü kapısındaki tutamak: Kilit kapağını açma / anahtarlı kilitleme silindiri
Sürücü kapısının kilidi anahtarla kilitleme silindirinden acil açılabilir/acil kilitlenebilir.

› Kapı kolunu çekin ve çekili tutun.
› Anahtarı kapağın alt tarafındaki girintiye sokun ve kapağı ok yönünde açın

Çıkarılabilen lamba
Şek. 341
Pil kapağındaki sabitleme klipsi

» Şek. 342.

› Kapı kolunu bırakın.
› Soldan direksiyonlu araçlarda anahtar ucu açılabilen anahtarı tuşlar yukarı

bakacak şekilde » Şek. 342 kilit silindirine sokun ve aracın kilidini açın veya
kilitleyin.
› Sağdan direksiyonlu araçlarda anahtar ucu açılabilen anahtarı tuşlar aşağı
bakacak şekilde kilit silindirine sokun ve aracın kilidini açın veya kilitleyin.
› Kapı kolunu çekin ve çekili tutun.

288 Kendi kendine yardım



› Kapağı tekrar yerleştirin.

› Kapak kaplama boşluğuna » Şek. 344 bir tornavida veya benzeri bir aleti sonu-

ÖNEMLİ
Acil durumda kilit açma/kilitleme sırasında boyaya zarar vermemeye dikkat ediniz.

› Ok yönünde hareket ettirerek kapağın kilidini açın.

na kadar yerleştirin.

Vites kolunun kilidinin acil durumda açılması

Kapıları kilit silindiri olmadan kilitleme

Şek. 345 Kapağın çözülmesi / Vites kolu kilidinin açılması
Şek. 343 Sol kapı /sağ kapı

› İlgili kapıyı açın.
› Siperlik A olan araçlarda bu siperliği çıkarın » Şek. 343.
› Anahtarı kertiğe sokun ve ok yönünde çevirin (yaylı konum).
› Kapağı A geri takın.
Kapandıktan sonra kapı kilitlenir.

Bagaj kapağı kilidini açma

› El freni sıkıca çekilmelidir.
› Ön orta konsoldaki eşya gözünü açın.
› Kapağı A ok bölgesinde tutunuz ve dikkatlice ok yönünde

1 önden ve arkadan kaldırın » Şek. 345.
› Sarı plastik parçaya ok yönünde 2 bastırın, aynı zamanda vites kolu tutamağındaki kilitleme tuşuna basın ve kolu N konumuna ayarlayın.

Vites kolu tekrar P konumuna getirilince vites kolu tekrar kilitlenir.

Cam silecek lastiklerinin değiştirilmesi



Konuya giriş

DİKKAT
Güvenlik nedenlerinden dolayı cam silecek lastiklerini yılda bir-iki kere değiştiriniz.

Şek. 344 Bagaj kapağı kilidinin açılması: Varyant 1 / Varyant 2
Bagaj kapağı içeriden elle açılabilir.
Acil donanım ve kendi kendine yardım 289

Ön cam silecek lastiklerini değiştirme
Şek. 346
Silecek kollarının servis konumunun ayarlanması

Silecek lastiğinin sabitleştirilmesi
› Silecek kolu yerine oturuncaya kadar ok yönünün tersine 3 içeri itin. Silecek
lastiğinin doğru olarak oturup oturmadığını kontrol edin.
› Silecek kolunu tekrar camın üzerine yerleştirin.
› Kontağı açın ve kullanım kolunu ok yönünde bastırın » Şek. 346.
Silecek kolları temel konuma geçer.

Arka cam silecek lastiğini değiştirme

Şek. 348 Arka camın silecek lastiğinin değiştirilmesi


Şek. 347 Ön cam silecek lastiklerinin değiştirilmesi

Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 289).

Silecek lastiklerini değiştirmeden önce motor kaputu kapatılmalı ve silecek kolları servis konumuna getirilmelidir.

Silecek lastiğinin çıkarılması
› Silecek kolunu camdan ok yönünde 1 kaldırın » Şek. 348.
› Silecek lastiğini dayanana kadar aynı yönde devirin.
› Silecek kolunu tutun ve sigortaya A ok yönünde 2 basın.
› Silecek lastiğini 3 ok yönünde çıkartın.

Servis konumunun ayarlanması
› Kontağı açıp tekrar kapatınız.
› 10 saniye içinde kumanda koluna ok yönünde » Şek. 346 basın ve yaklaşık 2
saniye basılı tutun.

Silecek lastiğinin sabitleştirilmesi
› Silecek kolu yerine oturuncaya kadar ok yönünün tersine 3 içeri itin. Silecek
lastiğinin doğru olarak oturup oturmadığını kontrol edin.
› Silecek kolunu tekrar camın üzerine yerleştirin.



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 289).

Silecek lastiğinin çıkarılması
› Silecek kolunu camdan ok yönünde 1 kaldırın » Şek. 347.
› Silecek lastiğini dayanana kadar aynı yönde devirin.
› Silecek kolunu tutun ve sigortaya A ok yönünde 2 basın.
› Silecek lastiğini 3 ok yönünde çıkartın.
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Kumanda panelindeki sigortalar - Soldan direksiyonlu

Sigortalar ve ampuller
Sigortalar



Şek. 350
Sürücü tarafındaki eşya gözü

Konuya giriş
Şek. 349
Yanan sigorta



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 291).

Sigorta kutusu eşya gözünün arkasında sürücü tarafında bulunur.
Her akım devresi, sigortalar ile korunmuştur. Yanmış bir sigorta, erimiş olan metal şeritten anlaşılır » Şek. 349 /.
DİKKAT
Motor bölmesindeki her çalışmadan önce, ikaz uyarıları okunmalı ve dikkate
alınmalıdır » Sayfa 266.
ÖNEMLİ
Arızalı sigorta aynı amper değerindeki bir yeni sigorta ile değiştirilmelidir.
■ Yeni ayarlanan sigorta kısa süre sonra tekrar yanarsa yetkili servisten yardım
talep edilmelidir.
■ Sigortaları „onarmayın“ ve bunları daha güçlüleri ile değiştirmeyin - Yangın
tehlikesi vardır ve diğer bir elektrikli sistem hasar görebilir.
■

Sigorta değiştirme
› Kontak anahtarını çekin, ışıkları ve tüm elektrikli tüketicileri kapatın.
› Sürücü tarafındaki saklama bölmesini açın.
› Eşya gözünü yandan A bölümünden tutun ve ok yönünde 1 çekerek açın
(açmak için biraz kuvvet gerekir) » Şek. 350.
› Motor bölmesindeki sigorta kutusu kapağının altında bulunan plastik mandalı
alın » Şek. 353 için bkz. Sayfa 293.
› Mandalla arızalı sigortayı çıkarın sonra yeni sigortayı takın.
› Mandalı asıl yerine geri takın.
› Bölmeyi, yerine oturma sesi duyulana kadar ok yönüne bastırarak 2 kapatın.

Not
Araçta daima yedek sigorta bulundurulmasını tavsiye ederiz.
Bir sigortaya birden fazla tüketici bağlı olabilir. Bir tüketiciye birden fazla sigorta ait olabilir.

■
■

Sigortalar ve ampuller
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Kumanda panelindeki sigortalar - Sağdan direksiyonlu

Kumanda panelinde sigorta yerleşimi
Şek. 352
Sigortalar

Şek. 351 Ön yolcu tarafındaki eşya gözü



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 291).

Sigorta kutusu eşya gözünün arkasında ön yolcu tarafında bulunur.
Eşya gözünü açma ve sigortayı değiştirme
› Kontak anahtarını çekin, ışıkları ve tüm elektrikli tüketicileri kapatın.
› Tornavidayı yan kapağın altına itiniz » Şek. 351.
› Kapağın kilidini ok yönünde 1 açınız.
› Kapağın kilidini ok yönünde 2 dışarı itiniz.
› Eşya gözünü açınız.
› Bir tornavidayı yandan açık kumanda paneline ok yönünde 3 itin.
› Tornavidayla eşya gözünün fren çubuğunu A ok yönünde 4 açın.
› Eşya gözünü ok yönünde 5 çıkartın.
› Motor bölmesindeki sigorta kutusu kapağının altında bulunan plastik mandalı
alın » Şek. 353 için bkz. Sayfa 293.
› Mandalla arızalı sigortayı çıkarın sonra yeni sigortayı takın.
› Mandalı asıl yerine geri koyun.
Eşya gözünü geriye katlayın
› Eşya gözünün dayanma tamponunu B tutucuların arkasına C çekin » Şek.
351.
› Eşya gözünü ok yönünün tersine 5 itin.
› Fren çubuğunu yerleştirin ve ok yönünün tersine 4 tornavida ile kilitleyin.
› Yan kapağı ok yönünün tersine 2 itiniz.
› Yan kapağı ok yönünün tersine 1 bastırınız.
› Eşya gözünü kapatınız.

292 Kendi kendine yardım



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 291).

No.

Elektrik tüketen aksam

1
2
3
4
5
6

Boş
Boş
Boş
Direksiyon ısıtması
Veri yolu
Alarm sisteminin sensörü
Klima sistemi, ısıtıcı, bağımsız kaloriferin telsiz uzaktan kumandasının alıcısı, otomatik şanzımanın, arka cam ısıtıcısı için röle
Işık şalteri, yağmur sensörü, diyagnoz bağlantısı, ambiyans aydınlatması, ön far için kontrol ünitesi
Tüm tekerleklerden çekiş
Bilgi/eğlence sistemi ekranı
Işık - sol
Bilgi/eğlence sistemi
Emniyet kemeri gerdiricisi, sürücü tarafı

7
8
9
10
11
12
13



No.

Elektrik tüketen aksam

No.

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Klima sistemi için üfleme fanı, kalorifer
Elektrikli direksiyon kilidi
Phonebox, kablosuz telefon şarjı
Gösterge paneli, acil çağrı
Geri sürüş kamerası
KESSY sistemi
Direksiyon simidinin altındaki kullanım kolu
Adaptif tampon
Römork tertibatı
Panoramik sürgülü/açılır tavan
Işık, sağ
Merkezi kilit - sol ön kapı, elektrikli cam - sol, sol dış ayna - kalorifer,
katlama fonksiyonu, ayna yüzeylerinin ayarı
Isıtmalı ön koltuklar
İç aydınlatma
Römork tertibatı
SCR (AdBlue®)
Isıtmalı arka koltuklar
Boş
Park yardım sistemi, park için direksiyon yardımcısı
Hava yastığı, flaşör sistemi düğmesi
ASR, ESC, lastik kontrol denetimi, klima sistemi, geri sürüş ışık şalteri, otomatik karartmalı ayna, START-STOP, ısıtılabilir arka koltuklar, spor ses oluşturucusu
Işık mesafesi ayarı, diyagnoz fişi, ön cam arkasında sensör (kamera),
radar sensörü
Far, sağ
Far, sol
Römork tertibatı
Merkezi kilit - sağ ön kapı, elektrikli cam - sağ, sağ dış ayna - kalorifer, katlama fonksiyonu, ayna yüzeylerinin ayarı
12-Volt priz

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Elektrik tüketen aksam
Emniyet kemeri gerdiricisi, ön yolcu tarafı
Merkezi kilit - arka kapılar, far yıkama sistemi, cam yıkama sistemi
Müzik amplifikatörü
Römork tertibatı
Elektrikli ayarlanabilir koltuklar
230 Volt priz
Arka cam sileceği
Kör nokta denetim asistan
Motor çalıştırma, debriyaj pedalı şalteri
Bagaj kapağını açma
SCR (AdBlue®)
USB soketi
Arka cam ısıtması

Motor bölmesindeki sigortalar

Şek. 353 Sigorta kutusu kapağı: Kapağı çıkarma / sigortalar için plastik
manadallar



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 291).

Sigorta değiştirme
› Kontak anahtarını çekin, ışıkları ve tüm elektrikli tüketicileri kapatın.
› Kapağın kilit tuşlarını aynı anda ok yönünde 1 birbirine bastırın ve kapağı ok
yönünde 2 çıkarın» Şek. 353.
› Sigorta kutusu kapağının altında bulunan plastik mandalı alın » Şek. 353.
Sigortalar ve ampuller 293



› Mandalla arızalı sigortayı çıkarın sonra yeni sigortayı takın.
› Mandalı asıl yerine geri takın.
› Kapağı yerleştirin, kapağın kilitleme tuşlarını içeri bastırın ve kilitleyin.
ÖNEMLİ
Motor bölmesindeki sigorta kutusunun kapağı her zaman doğru takılmalıdır, aksi takdirde sigorta kutusuna su girebilir - araç hasar görebilir!

Motor bölmesinde sigorta yerleşimi
Şek. 354
Sigortalar



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 291).

No.

Elektrik tüketen aksam

1
2
3

ESC, ABS
ESC, ABS
Motor kontrol sistemi
Radyatör fanı, yağ sıcaklık vericisi, hava kütlesi ölçeri, yakıt dozajı
için valf, elektrikli ek ısıtma, yağ basınç valfi, egzoz gazı geri yönlendirme valfi, buji sistemi, SCR (AdBlue®)
Kontak, CNG rölesinin bobini, Enjektör valfleri, yakıt dozajı için valf
Fren sensörü
Soğutma maddesi pompası, radyatör panelleri, yağ basınç valfi, şanzıman yağı valfi, krank gövdesi hava tahliyesinin ısıtması
Lambda sondası
Kontak, egzoz kapağı

4
5
6
7
8
9
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No.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
31
32
33
34
35
36
37
38

Elektrik tüketen aksam
Yakıt pompası, kontak
Elektrikli ek ısıtma
Elektrikli ek ısıtma
Ön cam ısıtıcısı, sol
Ön cam ısıtıcısı, sağ
Klakson
Kontak, yakıt pompası, CNG rölesi
ABS, ESC, motor kontrol sistemi, ön cam ısıtması için röle
Veri, pil veri modülü
Ön cam sileceği
Hırsızlık alarm sistemi
Otomatik şanzıman
Motor kontrol sistemi
Marş motoru
Elektrikli ek ısıtma
Fren sistemi için vakum pompası
Boş
Otomatik şanzıman yağ pompası
Ön aks diferansiyeli
Boş
Boş
Bağımsız kalorifer
Boş

Ampuller



Konuya giriş

Bu kullanma kılavuzunda, ampulleri kendiniz değiştirebileceğiniz ve güç olmayan lamba değiştirme işlemleri anlatılmaktadır. Diğer ampüller veya LED lamba
lar bir uzman işletme tarafından değiştirilmelidir.

Belirsizlikler olması durumunda ampul değiştirme işleminin bir yetkili servis tarafından yapılmasını veya başka türlü teknik yardım alınmasını tavsiye ederiz.
▶ Ampul değişiminden önce kontak ve lamba kapatılmalıdır.
▶ Arızalı ampuller sadece aynı tip ampuller ile değiştirilmelidir.

duyunda veya cam kısmında yazılıdır.

Ampulün tanımı,

Uzun, kısa veya sis farındaki bir ampulün değiştirilmesinden sonra far ayarını bir
yetkili servise kontrol ettirmenizi öneriyoruz.
DİKKAT
Motor bölmesindeki her çalışmadan önce, ikaz uyarıları okunmalı ve dikkate alınmalıdır » Sayfa 266.
■ Aracın önündeki yol yeterince aydınlatılmazsa veya araç diğer trafik katılımcıları tarafından görülmezse veya sadece zor görülürse kazalar meydana
gelebilir.
■ H7 ve H8 ampulleri basınç altındadır ve değiştirme sırasında patlayabilir Yaralanma tehlikesi söz konusu! Bir değiştirme sırasında eldiven giyilmesi ve
koruyucu gözlük takılması tavsiye edilir.



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 295).

Ampul düzeni » Şek. 355
A Kısa far
B Uzun far

Kısa far ampulünün değiştirilmesi

■

ÖNEMLİ
■ Ampulün cam kısmını çıplak el ile tutmayın - çok küçük bir kirlilik bile ampulün ömrünü kısaltır. Temiz bir bez, peçete veya benzeri kullanılmalıdır.
■ Ampulün koruyucu kapağı fara daima doğru yerleştirilmelidir, aksi durumda
su ve kir farın içerisine ulaşabilir - far hasar görebilir.
Not
İçinde yedek ampullerin bulunduğu bir kutucuğu daima araçta bulundurmanızı
tavsiye ederiz.

Halojen ön farlardaki ampul düzeni

Şek. 356 Kısa far ampulünün değiştirilmesi



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 295).

› Koruyucu kapağı A » Şek. 355 için bkz. Sayfa 295 ok yönünde çevirin.
› Soketi ampulle birlikte ok yönünde 1 çözün » Şek. 356.
› Soketi ampulle birlikte ok yönünde 2 çıkarın.
› Soketi çekerek çıkartın.
› Fişi ampuldeki sabitleme çıkıntısı A yukarı gösterecek şekilde yeni ampule
takın.

› Fişi ampulle birlikte ok yönün tersine

2 güvenli şekilde yerleşene kadar oturtun.
› Koruyucu kapağı A » Şek. 355 için bkz. Sayfa 295 yerleştirin ve ok yönünün
tersine çevirin.

Şek. 355
Sol far
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Uzun hüzmeli far ampulünün değiştirilmesi

Sis farı ampulünün değiştirilmesi - Varyant 1

Şek. 357 Uzun hüzmeli far ampulünün değiştirilmesi



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 295).

› Koruyucu kapağı B » Şek. 355 için bkz. Sayfa 295 ok yönünde çevirin.
› Soketi ampulle birlikte ok yönünde 1 çözün » Şek. 357.
› Soketi ampulle birlikte ok yönünde 2 çıkarın.
› Soketi çekerek çıkartın.
› Fişi ampuldeki sabitleme çıkıntısı A aşağı gösterecek şekilde yeni ampule takın.

› Fişi ampulle birlikte ok yönün tersine
tun.

› Koruyucu kapağı
tersinde çevirin.

2 güvenli şekilde yerleşene kadar otur-

B » Şek. 355 için bkz. Sayfa 295 yerleştirin ve ok yönünün

Şek. 358 Sis farlarının sökülmesi / Ampulün değiştirilmesi - Varyant 1



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 295).

Koruyucu ızgarayı ve farı sökme
› Deliğe A » Şek. 358 jant kapaklarının çıkarılması için olan kelepçeyi geçirin.
› Kancayı ok yönünde 1 çekerek koruyucu ızgarayı ok yönünde 2 çıkarın.
› Cıvataları B araç aletlerinden olan tornavidayla sökün.
› Farı ok yönünde 3 dikkatlice kaydırın ve ok yönünde 4 çıkarın.
Ampulün değiştirilmesi
› Soketteki kilide ok yönünde 5 bastırın.
› Soketi ok yönünde 6 çekip çıkartın.
› Duyuyu ampul ile birlikte, sonuna kadar ok yönünde 7 çevirin.
› Duyu ampulle birlikte ok yönünde 8 çıkarın.
› Ampulle birlikte fara yeni bir duy yerleştirin ve sonuna kadar ok yönünün tersine 7 çevirin.
› Soketi takın.

296 Kendi kendine yardım



Farı ve koruyucu ızgarayı takma
› Sis farını ok yönünün tersine 4 » Şek. 358 yerleştirin, ok yönünün tersine 3
kaydırın ve vidalayın.
› Koruyucu ızgarayı yerleştirin ve yerine güvenle oturana kadar dikkatlice içeri
bastırın.

Sis farı ampulünün değiştirilmesi - Varyant 2

› Duyu ampulle birlikte ok yönünde 7 çıkarın.
› Ampulle birlikte fara yeni bir duy yerleştirin ve sonuna kadar ok yönünün tersine 6 çevirin.

› Soketi takın.

Farın ve kapağın takılması
› Sis farını ok yönünün tersine 3 » Şek. 359 yerleştirin ve vidalayın.
› Kapağı yerleştirin ve yerine güvenle oturana kadar dikkatlice içeri bastırın.

Arka lambayı sökme/takma

Şek. 359 Sis farlarının sökülmesi / Ampulün değiştirilmesi - Varyant 2



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 295).

Şek. 360 Lambanın sökülmesi



Kapağı ve farı sökme
› Deliğe A » Şek. 359 jant kapaklarının çıkarılması için olan kelepçeyi geçirin.
› Kapağı, kancayı çekerek ok yönünde 1 çıkarın.
› Cıvataları B araç aletlerinden olan tornavidayla sökün.
› Farı ok yönünde 2 kaldırın ve ok yönünde 3 dikkatlice çıkarın.
Ampulün değiştirilmesi
› Soketteki kilide ok yönünde 4 bastırın.
› Soketi ok yönünde 5 çekip çıkartın.
› Duyuyu ampul ile birlikte, sonuna kadar ok yönünde 6 çevirin.
Sigortalar ve ampuller 297

ÖNEMLİ
Lambayı tekrar monte ederken kablo demetinin gövdeyle lamba arasında ezilmemesine dikkat edin - aksi durumda su sızabilir ve elektronik tesisat hasar görebilir.
■ Kablo demetinin ezilmiş olup olmadığından emin olunmadığında, lamba bağlantısını bir yetkili servise kontrol ettirmenizi öneririz.
■ Arka lambayı sökerken ve takarken araç boyasına ve arka lambaya hasar verilmemesine dikkat edilmelidir.
■

Arka lambadaki ampullerin değiştirilmesi - Varyant 1

Şek. 361 Fiş çekme varyasyonları



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 295).

Sökme
› Bagaj kapağı açılmalıdır.
› Deliğe A 1) » Şek. 360 jant kapaklarının çıkarılması için olan kelepçeyi geçirin.
› Kapağı, kancayı çekerek ok yönünde 1 çıkarın.
› Cıvataları B araç aletinden olan anahtarla sökün.
› Lambayı tutun ve ok yönünde 2 dikkatlice çekip çıkarın.
› Soketi A çekerek çıkartın.
Soketin çekilmesi
Fiş tipi araç donanımına göre değişir » Şek. 361.

› Yan emniyet tutamaçlı fişlerde bunları ok yönünde


A veya B bastırın ve fişi

dikkatlice çekin.
› Çekilebilir emniyet tutamaçlı fişte C bunu ok yönünde 1 çekin, emniyet tutamacını ok yönünde 2 bastırın ve fişi dikkatlice çekin.

Takma
› Konnektörü lambaya yerleştiriniz ve güvenli bir şekilde oturtun.
› Emniyet tutamaçlı sokette bunu ok yönüne karşı 1 emniyete alın » Şek. 361.
› Lambayı muylularla D birlikte kaportadaki yuvalara E yerleştirin » Şek. 360.
› Lambayı yavaşça içeri bastırın » .
› Arka lambayı vidalayın ve kapağı takın. Kapak emniyetli bir şekilde oturmalıdır.
› Bagaj kapağını kapatınız.

1)

Deliğin konumu araç modeline göre farklı olabilir.

298 Kendi kendine yardım

Şek. 362 Lambanın dış bölümü / Ampüllü tutucu
Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 295).

› Lamba duyunu » Şek. 362 araç aletlerindeki tornavidayla sökün ve lamba duyunu arka fardan çıkartın.

› İlgili ampulü sonuna kadar saat ibresi tersi yönünde çevirin ve tutucudan çıkarın.

› Yeni bir ampulü tutucuya yerleştirin ve sonuna kadar saat ibresi yönünde çevirin.

› Lamba tutucusunu lambaya yerleştirin ve vidalayın.

Arka lambadaki ampullerin değiştirilmesi - Varyant 2

Şek. 363 Lambanın dış kısmını/duyu ampulle birlikte çıkarın



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 295).

› Lamba duyunu ampulle A birlikte ok yönünde 1 çevirin » Şek. 363.
› Duyuyu ampulle birlikte lamba gövdesinden ok yönünde 2 çıkartın.
› Duydaki arızalı ampulü saat ibresi tersi yönünde bastırınız ve çekip çıkartınız.
› Yeni bir ampul duyuya yerleştirilmeli ve sonuna kadar saat ibresi yönünde
çevrilmelidir.

› Ampulü duyu ile birlikte yeniden lamba gövdesine yerleştirin ve dayanana kadar ok yönün tersine 1 çevirin.

Sigortalar ve ampuller 299

5

Teknik bilgiler

6

Teknik Bilgiler

Araç tanım numarası (VIN)
VIN numarası (kaporta numarası), motor bölmesindeki sağ amortisör kulesine
preslenmiştir. Bu numara ayrıca ön camın alt sol köşesinde bir plakette (VIN
araç tanım numarası ile birlikte) ve ayrıca tip plaketinde de bulunur.

Temel araç verileri



İzin verilen azami ön aks yükü
İzin verilen azami arka aks yükü

Konuya giriş

VIN numarası bilgi/eğlence sisteminde



/  →  → Servis görüntülenebilir.

Teknik araç evraklarının bu kullanım kılavuzundaki verilere göre daima önceliği
vardır.

Motor numarası
Motor numarası, motor bloğuna basılıdır.

Belirtilen sürüş performansı değerleri, verimi azaltan donanımlar (örn. klima sistemi) olmadan belirlenmiştir.

Ek Bilgi (Rusya için geçerlidir)
Taşıt tip onayının tam numarası, araç belgelerinde belirtilmiştir, madde 17.

Belirtilen değerler kurallara uygun olarak ve yasal talimatlar veya teknik talimatlar ile motorlu taşıtların ticari ve teknik verilerinin tespit edilmesi için öngörülen koşullar altında belirlenmiştir.

İzin verilen maksimum çekme ağırlığı
Belirtilen izin verilen maksimum çekme ağırlığı sadece deniz seviyesinden 1
000 m yükseklikler için geçerlidir.

Belirtilen değerler özel donanım olmayan temel model için geçerlidir.

Rakım artıkça motorun performansı ve dolayısıyla tırmanma kabiliyeti düşer. Bu
yüzden her ilave 1 000 metre rakım için (başlanan dahil) izin verilen azami çekme ağırlığı % 10 azaltılmalıdır.

Araç tanım verileri
Şek. 364
Tip plaketi

Çekme ağırlığı, yüklü çekici aracın ve yüklü römorkun gerçek ağırlıklarından
oluşur.
DİKKAT
İzin verilen azami ağırlık için belirtilen değerler aşılmamalıdır - Kaza ve hasar
görme tehlikesi söz konusu!

Çalışma ağırlığı
Tip plaketi
Tip plaketi » Şek. 364 sağ araç tarafındaki B direğinin alt kısmında yer almaktadır.
Tip plaketi aşağıdaki verileri içerir.
1 Araç üreticisi
2 Araç tanım numarası (VIN)
3 İzin verilen azami toplam ağırlık
4 İzin verilen azami çekme ağırlığı (çekici araç ve römork)
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Bilgi, sadece bir oryantasyon değeridir ve ağırlığı arttıran donanımlar olmadan
(örn. stepne vb.) olmadan düşük çalışma ağırlığına eşittir. Çalışma ağırlığının
içinde 75 kg sürücü ağırlığı, işletme sıvılarının ve ayrıca araç alet takımlarının
ağırlığı ve min. %90 dolulukta bir yakıt deposu da mevcuttur.
Çalışma ağırlığı - Octavia
Motor
1,0 l/85 kW TSI

Şanzıman

Çalışma ağırlığı (kg)

MG
DSG

1246
1262/1268a)



Motor
1,4 l/110 kW TSI
1,5 l/110 kW TSI
1,6 l/81 kW MPI
1,8 l/132 kW TSI
2,0 l/140 kW TSI

1,6 l/85 kW TDI CR

2,0 l/105 kW TDI CR

2,0 l/110 kW TDI CR
2,0 l/135 kW TDI CR
a)
b)

Şanzıman

Çalışma ağırlığı (kg)

MG
DSG
MG
DSG
MG
AG
DSG (EU5)
DSG (EU6)
DSG
DSG 4x4
MG
MG 4x4
DSG
MG
DSG
MG
DSG
DSG 4x4
DSG 4x4

1265
1289
1280
1295
1223
1263
1343
1345/1343b)
1388
1473
1348
1463
1363
1335
1355
1373
1408
1468/1501a)
1463

EU6AG egzoz emisyon standartlarına sahip otomobiller için geçerlidir.
Sadece bazı ülkelerde geçerlidir.

Çalışma ağırlığı - Octavia Combi
Motor
1,0 l/85 kW TSI
1,4 l/110 kW TSI
1,5 l/96 kW TSI G-TEC
1,5 l/110 kW TSI
1,6 l/81 kW MPI
1,8 l/132 kW TSI
2,0 l/140 kW TSI

1,6 l/85 kW TDI CR

2,0 l/105 kW TDI CR

2,0 l/110 kW TDI CR

Çalışma ağırlığı - Octavia RS
Motor
2,0 l/180 kW TSI
2,0 l/135 kW TDI CR
a)

Şanzıman

Çalışma ağırlığı (kg)

MG
DSG
DSG
DSG 4x4

1410
1442/1448a)
1465
1550

EU6BG egzoz emisyon standartlarına sahip otomobiller için geçerlidir.

2,0 l/135 kW TDI CR
a)
b)
c)

Şanzıman

Çalışma ağırlığı (kg)

MG
DSG
MG
DSG
DSG
MG
DSG
MG
AG
DSG (EU5)
DSG (EU6)
DSG
DSG 4x4
MG
MG 4x4
DSG
MG
DSG
MG
DSG
DSG 4x4
DSG 4x4

1268
1284/1290a)
1287
1311
-b)
1302
1317
1245
1285
1365
1367/1365c)
1410
1495
1370
1485
1385
1357
1377
1395
1430
1490/1523a)
1485

EU6AG egzoz emisyon standartlarına sahip otomobiller için geçerlidir.
Değerler basım tarihinde mevcut değildi.
Sadece bazı ülkelerde geçerlidir.

Çalışma ağırlığı - Octavia Combi RS
Motor
2,0 l/180 kW TSI

Şanzıman

Çalışma ağırlığı (kg)

MG
DSG

1432
1464a)/1470
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Motor

Şanzıman

Çalışma ağırlığı (kg)

2,0 l/135 kW TDI CR

DSG
DSG 4x4

1487
1572

a)

EU6BG egzoz emisyon standartlarına sahip otomobiller için geçerlidir.

Çalışma ağırlığı - Octavia Combi Scout
Motor

Şanzıman

Çalışma ağırlığı (kg)

2,0 l/140 kW TSI
2,0 l/110 kW TDI CR
2,0 l/135 kW TDI CR

DSG 4x4
DSG 4x4
DSG 4x4

1566
1561/1594a)
1559

a)

EU6AG egzoz emisyon standartlarına sahip otomobiller için geçerlidir.

Yükleme
İzin verilen toplam ağırlık ile çalışma ağırlığı arasındaki farktan azami yük yaklaşık olarak hesaplanabilir.
Yük aşağıdaki ağırlıklardan meydana gelmektedir.

▶ Yolcuların ağırlığı.
▶ Tüm bagaj ve diğer yüklerin ağırlığı.
▶ Port bagaj dahil tavan yükü ağırlığı.
▶ Çalışma

▶ Römork

ağırlığı dışındaki donanımların ağırlığı.
işletiminde römork destek yükü » Sayfa 246.

ECE düzenlemeleri ve AB yönergeleri doğrultusunda yakıt
tüketiminin ve CO2 emisyonlarının ölçümü
Yakıt tüketimi ve CO2 emisyonları ile ilgili bilgiler redaksiyon sırasında mevcut
değildi.
Aracınız için geçerli bilgiler teknik araç dokümantasyonundan (örn. Araç ruhsat
dokümantasyonu, COC dokümanı) bakılabilir veya bir ŠKODA partnerine sorulabilir.
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Not
Emisyon ve yakıt tüketimi değerleri kurallara uygun olarak ve yasal talimatlar
veya teknik talimatlar ile motorlu taşıtların işletimsel ve teknik verilerinin tespit
edilmesi için öngörülen koşullar altında belirlenmiştir.
■ Donanımların kapsamına, sürüş şekline, trafik durumuna, hava şartlarına ve
aracın durumuna bağlı olarak pratikte araç kullanılırken verilen değerlerden sapan tüketimler ortaya çıkabilir.

■

Ölçüler - Octavia

Şek. 365 Araç boyutları
Teknik araç evraklarındaki araç ebatları, bu kullanım kılavuzundaki verilere göre daima önceliklidir.
Aşağıda belirtilen ölçüler özel donanım olmayan temel model için geçerlidir.
Sürücü olmadan çalışma ağırlığındaki aracın ölçüleri (mm)
» Şek. 365 Bilgi
A
B
C
D
E
F
G
H
a)

Yükseklik
Ön dingil genişliği » Sayfa 305
Genişlik
Arka dingil genişliği » Sayfa 305
Dış aynalar dahil genişlik
Yerden yükseklik
Temel ölçü
Aks aralığı
1,8 l/132 kW TSI ve 2,0 l/140 kW TSI motorlu araçlar
Uzunluk

Octavia

Octavia 4x4

Octavia RS

1461

1459

1448/1464a)

1814

1814

1814

2017
141
2686
2680
4670

2017
138
2680
4670

2017
142
2680
4689

Sadece bazı ülkelerde geçerlidir.
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Boyutlar - Octavia Combi

Şek. 366 Araç ölçüleri
Teknik araç evraklarındaki araç ebatları, bu kullanım kılavuzundaki verilere göre daima önceliklidir.
Aşağıda belirtilen ölçüler özel donanım olmayan temel model için geçerlidir.
Sürücü olmadan çalışma ağırlığındaki aracın ölçüleri (mm)
» Şek.
366
A
B
C
D
E
F

G

H
a)
b)

Bilgi
Temel ölçü
G-TEC araçlar
Ön dingil genişliği » Sayfa 305
Genişlik
Arka dingil genişliği » Sayfa 305
Dış aynalar dahil genişlik
Yerden yükseklik
Temel ölçü
1,8 l/132 kW TSI ve 2,0 l/140 kW TSI motorlu
Aks aralığı
araçlar
G-TEC araçlar
Uzunluk
Yükseklik

Sadece bazı ülkelerde geçerlidir.
Değerler basım tarihinde mevcut değildi.
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Octavia Combi

Octavia Combi
4x4

Octavia Combi
RS

Octavia Combi
Scout

1465
-b)

1463
-

1452/1467a)
-

1531
-

1814

1814

1814

1814

2017
141
2686

2017
139
2680

2017
142
2680

2017
171
2680

2680

-

-

-

4667

4667

4689

4687

b)

Ön/arka dingil genişliği
Motor

Ön dingil genişliği

Arka dingil genişliği

1,0 l/85 kW TSI
1,4 l/110 kW TSI
1,5 l/96 kW TSI G-TEC
1,5 l/110 kW TSI
1,6 l/81 kW MPI
1,8 l/132 kW TSI
2,0 l/140 kW TSI
2,0 l/180 kW TSI
1,6 l/85 kW TDI CR
2,0 l/105 kW TDI CR
2,0 l/110 kW TDI CR
2,0 l/135 kW TDI CR

1549
1543
-a)
1543
1549
1543
1543/1538b)
1535
1549
1543
1543/1538b)
1543c)/1535d)/1538b)

1540
1534
-a)
1534
1540
1542
1542/1539b)
1544
1540/1548c)
1534
1534/1539b)/1542c)
1542c)/1544d)/1539b)

a)
b)
c)
d)

Değerler basım tarihinde mevcut değildi.
Octavia Scout araçları için geçerlidir.
Octavia 4x4 / Octavia Combi 4x4 araçları için geçerlidir.
Octavia RS / Octavia Combi RS araçları için geçerlidir.
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Yaklaşma açısı
Açı » Şek. 367
A Ön yaklaşma açısı
B Arka yaklaşma açısı
Yaklaşma açısı değerleri tamponla zemine çarpmadan yavaş hızda aracın eğimden geçebileceği maksimum eğimi belirtir. Belirtilen değerler mümkün olan en
yüksek ön veya arka aks yükü içindir.

Şek. 367 Yaklaşma açısı: Octavia/Octavia Combi
Yaklaşma açısı (°) - Octavia
Octavia

» Şek. 367
Temel değer
1,8 l/132 kW TSI ve 2,0 l/140 kW TSI motorlu
araçlar
a)

Octavia 4x4

Octavia RS

A

B

A

B

A

B

14,0

12,1

14,2

12,4

12,9/14,1a)

12,8/12,9a)

14,1

12,5

-

-

-

-

Sadece bazı ülkelerde geçerlidir.

Yaklaşma açısı (°) - Octavia Combi
» Şek. 367
Temel değer
G-TEC araçlar
a)
b)

Sadece bazı ülkelerde geçerlidir.
Değerler basım tarihinde mevcut değildi.
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Octavia Combi

Octavia Combi 4x4

Octavia Combi RS

A

B

A

B

A

14,0
-b)

12,4
-b)

14,2
-

12,3
-

12,8/14,0
-

Octavia Combi Scout

B
a)

12,5/12,7
-

a)

A

B

16,6
-

14,5
-

Motora göre araca özel bilgiler



Konuya giriş

Belirtilen değerler kurallara uygun olarak ve yasal talimatlar veya teknik talimatlar ile motorlu taşıtların işletimsel ve teknik verilerinin tespit edilmesi için öngörülen koşullar altında belirlenmiştir.
Egzoz standartı teknik araç dokümantasyonunda ve ayrıca uygunluk beyanında (COC dokümanında) belirtilmiştir. Uygunluk beyanı (yani COC dokümanı) bir
ŠKODA partnerinden temin edilebilir (bazı ülkeler ve bazı model varyasyonu için geçerlidir).

1,0 l/85 kW TSI Motor
Güç (kW 1/dak.'da)
Azami tork (Nm 1/dak.'da)
Silindir sayısı/strok hacmi (cm3)
Gövde
Şanzıman
Azami hız (km/h)
önerilen vites takıldığında
Hızlanma 0-100 km/h (s)
a)

85/5000-5500
200/2000-3500
3/999
Octavia
MG
205
(5)
10,0

Octavia Combi
DSG
205
(5/6a))
10,0/10,1a)

MG
199
(5)
10,2

DSG
198
(6)
10,2/10,3a)

EU6AG egzoz emisyon standartlarına sahip otomobiller için geçerlidir.

1,4 l/110 kW TSI Motor
Güç (kW 1/dak.'da)
Azami tork (Nm 1/dak.'da)
Silindir sayısı/strok hacmi (cm3)
Gövde
Şanzıman
Azami hız (km/h)
önerilen vites takıldığında
Hızlanma 0-100 km/h (s)

110/5000-6000
250/1500-3500
4/1395
Octavia
MG
222
(6)
8,2

Octavia Combi
DSG
223
(6)
8,2

MG
215
(5)
8,3

DSG
214
(6)
8,3

1,5 l/96 kW TSI G-TEC motoru
Değerler basım tarihinde mevcut değildi.
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1,5 l/110 kW TSI Motor
Güç (kW 1/dak.'da)
Azami tork (Nm 1/dak.'da)
Silindir sayısı/strok hacmi (cm3)
Gövde
Şanzıman
Azami hız (km/h)
önerilen vites takıldığında
Hızlanma 0-100 km/h (s)

110/5000-6000
250/1500-3500
4/1498
Octavia
MG
223
(6)
8,3

Octavia Combi
DSG
223
(6)
8,3

MG
215
(5)
8,4

DSG
214
(6)
8,4

1,6 l/81 kW MPI Motor
Güç (kW 1/dak.'da)
Azami tork (Nm 1/dak.'da)
Silindir sayısı/strok hacmi (cm3)
Gövde
Şanzıman
Azami hız (km/h)
önerilen vites takıldığında
Hızlanma 0-100 km/h (s)

81/5800
155/3800-4000
4/1598
Octavia
MG
195
(5)
10,7

Octavia Combi
AG
195
(5)
12,0

MG
189
(5)
10,9

AG
188
(5)
12,2

1,8 l/132 kW TSI Motor
Güç (kW 1/dak.'da)
Azami tork (Nm 1/dak.'da)
Silindir sayısı/strok hacmi (cm3)
Gövde
Şanzıman
Azami hız (km/h)
önerilen vites takıldığında
Hızlanma 0-100 km/h (s)

308 Teknik bilgiler

132/5100-6200
250/1250-5000
4/1798
Octavia
DSG
233
(7)
7,7

Octavia Combi
DSG
226
(6)
7,7

2,0 l/140 kW TSI Motor
Güç (kW 1/dak.'da)
Azami tork (Nm 1/dak.'da)
Silindir sayısı/strok hacmi (cm3)
Gövde
Şanzıman
Azami hız (km/h)
önerilen vites takıldığında
Hızlanma 0-100 km/h (s)
a)

140/4200-6000
320/1500-4100
4/1984
Octavia

Octavia Combi

DSG
236
(6)
7,3

DSG 4x4
232
(6)
6,7

DSG
230
(6)
7,4

DSG 4x4
226/217a)
(6)
6,8/7,2a)

MG
250
(6)
6,6

180/5000-6700 (180/5000-6200)a)
370/1600-4300
4/1984
Octavia Combi RS
DSG
MG
DSG
250
246
244
(6)
(6)
(6)
6,6
6,7
6,7

Octavia Combi Scout araçları için geçerlidir.

2,0 l/180 kW TSI Motor
Güç (kW 1/dak.'da)
Azami tork (Nm 1/dak.'da)
Silindir sayısı/strok hacmi (cm3)
Gövde
Şanzıman
Azami hız (km/h)
önerilen vites takıldığında
Hızlanma 0-100 km/h (s)
a)

Octavia RS

EU6BG egzoz emisyon standartlarına sahip otomobiller için geçerlidir.

1,6 l/85 kW TDI CR Motor
Güç (kW 1/dak.'da)
Azami tork (Nm 1/dak.'da)
Silindir sayısı/strok hacmi (cm3)
Gövde
Şanzıman
Azami hız (km/h)
önerilen vites takıldığında
Hızlanma 0-100 km/h (s)

85/3250-4000
250/1750-3200
4/1598
MG
205
(5)
10,2

Octavia
MG 4x4
200
(6)
11,6

DSG
204
(7)
10,4

MG
198
(5)
10,4

Octavia Combi
MG 4x4
194
(6)
11,9

DSG
198
(7)
10,5
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2,0 l/105 kW TDI CR Motor
Güç (kW 1/dak.'da)
Azami tork (Nm 1/dak.'da)
Silindir sayısı/strok hacmi (cm3)
Gövde
Şanzıman
Azami hız (km/h)
önerilen vites takıldığında
Hızlanma 0-100 km/h (s)

105/3500-4000
320/1750-3000
4/1968
Octavia
MG
219
(6)
8,7

Octavia Combi
DSG
213
(6)
9,2

MG
212
(6)
8,8

DSG
207
(6)
9,3

2,0 l/110 kW TDI CR Motor
Güç (kW 1/dak.'da)
Azami tork (Nm 1/dak.'da)
Silindir sayısı/strok hacmi (cm3)
Gövde

110/3500-4000
340/1750-3000
4/1968
Octavia

Octavia Combi

Şanzıman

MG

DSG

DSG 4x4

MG

DSG

DSG 4x4

Azami hız (km/h)
önerilen vites takıldığında
Hızlanma 0-100 km/h (s)

223
(6)
8,5

221
(7)
8,9

214
(7)
8,6/8,7a)

216
(6)
8,6

213
(7)
9,1

209/208a)
(6)
8,7/8,9a)

DSG 4x4
Scout
200
(6)
9,2/9,4a)

Octavia Combi
DSG
DSG 4x4
RS
RS
226
219
(6)
(6)
8,3
7,8

DSG 4x4
Scout
213
(6)
7,8

a)

EU6AG egzoz emisyon standartlarına sahip otomobiller için geçerlidir.

2,0 l/135 kW TDI CR Motor
Güç (kW 1/dak.'da)
Azami tork (Nm 1/dak.'da)
Silindir sayısı/strok hacmi (cm3)
Gövde
Şanzıman
Azami hız (km/h)
önerilen vites takıldığında
Hızlanma 0-100 km/h (s)
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135/3500-4000
380/1750-3250
4/1968
DSG 4x4
229
(6)
7,2

Octavia
DSG
RS
231
(6)
8,1

DSG 4x4
RS
227
(6)
7,6

DSG 4x4
223
(6)
7,4

Anahtar kelimeler dizini
Rakamlar ve semboller
2014/53/AB Yönergesi

9

A
158
A2DP/AVRCP
ABS
42, 208
ACC
48
bkz. otomatik mesafe ayarı
230
Acil
289
Vites kolunun kilidinin açılması
Acil çağrı
16, 160
Acil donanım
Araç aletleri
279
278
İkaz üçgeni
İlk yardım çantası
278
Kriko
279
278
Reflektörlü yelek
Yangın söndürücü
278
Acil durum
Aracı çekme
285
Aracın römork tertibatı aracılığıyla çekilmesi 287
74
Flaşör sistemi
Kapı kilidini açma/kilitleme
288
289
Kapıyı açma/kilitleme
Lastik değişimi
279
282
Lastik onarımı
Motorun düğmeye basılarak çalıştırılması/durdurulması
197, 198
Takviye kablosu ile çalıştırma
284, 285
Acil durum lastiğini
280
çıkartma/yerleştirme
Acil durum tekerleği
276
12
Açıklamalar
Adaptif yürüyen aksam (DCC)
48, 237

AdBlue
doldurma
Dolum seviyesi kontrolü
Kontrol lambası
Ağ
ayarlama
Ağırlıklar
Akaryakıt istasyonu
Akaryakıt logosu
Aksesuar
Aktif direksiyon desteği (DSR)
Akü
Anahtar değiştirme
şarj etme
Akünün şarj edilmesi
Alarm
Römork
Alet
Alfasayısal klavye
Alıştırma
Motor
Alternatif rotalar
AM
Ambiyans aydınlatması
Ampuller
Değişim
Amundsen
Bilgi/eğlence sistemi açıklaması
harici modül
Anahtar
Akü değiştirme
kilit açma
kilitleme
Kontağı açma/kapatma
Motoru çalıştırma/durdurma
Pil değiştirme

265
266
266
46
133
300, 302
178
135
255
209
287
272
272
62
254
279
122
204
135
140, 141
76
294
119
120
287
58
58
197
197
287

Ana menü
Android Auto
Apple CarPlay
Media Command
Medya
MirrorLink®
Navigasyon
Radyo
Referans nokta modu
Resimler
SmartLink+
SMS
Telefon
Video DVD
WLAN
Android Auto
Anti blokaj sistemi (ABS)
APN
Apple CarPlay
Araca uzaktan erişim
Aracı çekme
Aracı durdurma
bkz. Park etme
Aracın kaldırılması
Aracı yıkama
Araç - ayarları
Araç aküsü
Durum kontrolü
Emniyet uyarıları
Kapak
Kış işletimi
Kontrol lambası
Otomatik tüketici kapatma
sökme ay da takma
Araç aküsünü
değiştirme
Araç aletleri

169
170
153
143
171
174
140
190
150
168
163
155
151
166
169
208
131, 159
169
17
285

Anahtar kelimeler dizini

201
282
257
194
272
271
272
272
45
271
273
273
279

311

Araç bakımı
Dış taraf
İç alan
Araç bilgisayarı
bkz. Çok fonksiyonlu gösterge
Araç durumu
Auto-Check kontrolü
Araç genişliği
Araç hakkında bilgi edinme
Araç hasarlarından kaçınma
Araç içi denetimi
Araç ölçüleri
Araç sistemleri
Araç tanım numarası (VIN)
Araç temizliği
Camlar
Dış taraf
İç alan
Yıkama
Araç uzunluğu
Araç yüksekliği
Ara hedef
Arama
Hedef arama/hedef girişi türleri
Aramaları silme
Aramaları yönlendirme
Arama listesi
Arama listesi
Arka cam - ısıtması
Arka koltuk başlıkları
çıkarma/yerleştirme
Yüksekliği ayarlama
Arka koltuklar
Arka sis lambası
kontrol lambası
ASR
Auto-Check kontrolü
Araç durumu
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257
258, 259
259
51
50
303, 304
2
206
62
303, 304
194
300
257
259
258, 259
259
257
303, 304
303, 304
185
176
133
133
162
77
86
86
84
73
42
42, 208
50

Ayar
Işık mesafesi
70
Ayarla
Ayna
80
Ayarlama
Ayna
80
Başlıklar
85
Değişken yükleme tabanının pozisyonları
107
Direksiyon simidi
20
Ek ısıtıcı (sabit ısıtıcı ve havalandırma)
116
Kemer yüksekliği
22
Koltuklar
82
Saat
49
Ayarlar
APN
131, 159
194
Araç
Azami hız
136
129
Bas sesleri
Bilgi/eğlence sistemi
129, 137
Bilgi/eğlence sistemi dili
130, 138
129, 137
Bilgi/eğlence sistemi ekranı
Birimler
130, 138
131, 133, 138
Bluetooth
Codecs
133
DAB
132, 139
Depo seçenekleri
136
ek klavye dilleri
130
138
Ek klavye dilleri
Ekolayzer
129
194
fabrika ayarlarına geri alma
Fabrika ayarlarına geri alma
138
131
Fabrika ayarlarına sıfırlama
FM
132, 139
gelişmiş ayarlar
136
135
Hafızayı yönet
Harici cihazların veri aktarımı
138
130
Harici cihazlar veri aktarımı
Karte
135
Kullanıcı profili
161
139
Medayalar

Medyalar
133
Metin mesajları
133
Navigasyon
135
136
Navigasyon anonsları
136
Navigasyon verileri sürümüne ilişkin bilgiler
PIN
133
Radyo
132, 139
Resimler
133
Rota seçenekleri
135
Saat ve tarih
129, 137
Ses
129, 137
Sesli kullanım
130
Ses seviyesi
124
Ses sistemi
129
Sık kullanılanları yönet
161
128, 132, 138
Sistem bilgileri
SmartLink+
135, 140
129
Surround
ŠKODA Connect
132, 138
Şebeke
131
133, 139
Telefon
Veri bağlantısı
131
133
Video-DVD
WLAN
131
Yapılandırma asistanı
125
128, 138
Yazılım güncelleme
Yazılımı güncelleştirme
132
Aydınlatma
Ambiyans aydınlatması
76
99
Bagaj bölümü
Giriş alanı
75
6
Ayıplı mal sorumluluğu
Ayna
77, 80
Azami hız
136, 307

B
Bagaj
Bagaj kapağı kilidini açma
manuel kilit açma

289
289

Bagaj bölmesi
Bagaj bölmesi kaplamasında file
102
Cargo elemanlı göz
104
106
çıkarılabilir lamba
102
çift taraflı taban kaplaması
Çok fonksiyonlu cep
106
değişken yükleme tabanı
107
Fileli ayırma bölmesi
108
Kapak
103
Katlanabilir kanca
102
N1 sınıfı araçlar
107
Port bagajın istiflenmesi
110
Sabitleme elemanları
100
Sabitleme fileleri
100
sarılabilen kapak
103
105
Taban kaplamasının altındaki eşya gözleri
Taban kaplamasının sabitlenmesi
102
63
bagaj bölmesi kapağı
Bagaj bölmesi kapağı
63, 103
açma/kapatma
64
103
sarılabilen kapak
temassız açma / kapama
65
Bagaj bölmesi kapağını temassız açma / kapama
65
Bagaj bölmesinde cep
101
Bagaj bölmesinde taban kaplaması
102
Bagaj bölümü
99
99
Aydınlatma
katlanabilir çiftli kanca
101
Bagaj kapağı
63
bkz. bagaj kapağı
63
Otomatik kilitleme
Bagaj kapağını
aç/kapat
63
Bagaj kapağının gecikmeli kilitlenmesi
63
bkz. bagaj kapağı
255
Bakım ve Temizlik
Bas sesleri
129
Başlıklar
85

Bayrak hedef
179
Benzin
262
Bijonlar
281
Gevşetilmesi ve sıkılması
281
Hırsızlığı önleyici bijonlar
Kapaklar
281
Bileşen koruması
256
Bilgi/eğlence sistemi
118
Gösterge tablosunun ekranında menüler
53
Servis aralığı göstergesi
55
Bilgi/eğlence sistemi açıklaması
Amundsen
119
Bolero
119
118
Columbus
Swing
120
130, 138
Bilgi/eğlence sistemi dili
Bilgi/eğlence sistemi ekranı
129, 137
120
Bakım
Bölümler
121
Kullanım
121
120
önemli bilgiler
Bilgi/eğlence sistemi kullanımı
121
121
Bilgi/eğlence sistemi ekranı
Bilgi/eğlence sistemi kullanımının prensipleri 121
Bilgi/eğlence sistemi menüleri
Izgara gösterimi
124
124
yatay gösterim
Bilgi/eğlence sistemi menüsünün kullanımı
122
Bilgi/eğlence sisteminde saat ve tarih gösteri123
mi
Bilgi/eğlence sistemine genel bakış
118
Bilgi/ eğlence sistemini harici cihazın etkin
166
noktasına bağlama
Bilgi/eğlence sisteminin açılması
123
123
Bilgi/eğlence sisteminin hareket algılaması
Bilgi/eğlence sisteminin kapatılması
123
123
Bilgi/eğlence sisteminin otomatik açılması
Bilgi/eğlence sisteminin yeniden başlatılması 123

Bilgi eğlence cihazı ekranı
Klavye
122
Bilgi eğlence sisteminin, harici cihazdaki bir uygulama aracılığıyla kullanılması
125
160
Bilgi hizmeti
Bilgisayar
bkz. Çok fonksiyonlu gösterge
51
Bilgi sistemi
49
Çok fonksiyonlu gösterge
51
Kronometre
54
Laptimer
54
Vites tavsiyesi
49
Birimler
130, 138
Bluetooth
A2DP/AVRCP
131
131, 138
açma/kapatma
Adı
131
131, 133, 138
ayarlama
eşleştirilmiş harici cihazlar
131
Görünebilirlik
131
138
Görünürlük
Güncelleme
128, 138
132
güncelleştirme
Profiller
158
rSAP
157
Bluetooth oynatıcı
147
156
Bluetooth® güncellemesi
Bolero
Bilgi/eğlence sistemi açıklaması
119
120
harici modül
Boylam
173
43
Buji sistemi
Bulma
Akaryakıt istasyonu
178
176
Çevrimiçi hedefler
Hedef
176
178
Park yeri
Restaurant
178
Buz kazıyıcı
259
Anahtar kelimeler dizini

313

C
Cam
kullanım
Cam kullanımı
Cam sileceği ve fıskiye
çalıştır
kullanma
otomatik arka cam sileceği
Sıvı doldurma
Cam yıkama sistemi
Cam yıkama suyu
Doldur
Kontrol lambası
CAR
Care Connect
Cargo elemanı
CarStick
CAR tuşu
CD
Cepler
Cep telefonu
Disclaimer
Climatronic
bilgi/eğlence sisteminde kullanma
Kullanım elemanları
Otomatik mod
Sirkülasyon
CNG
Bir kazada
Depo kontrolü
Doğal gaz rezervi göstergesi
Düzenli kontroller
Etiket
Gaz kaçağı
Kontrol lambaları
Yakıt doldurma
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66
66
78
79
79
268
78
268
47
194
16
104
165
194
145
93
118
111
113
112
113
113
264
264
48
37
264
264
264
45
263

Columbus
Bilgi/eğlence sistemi açıklaması
harici modül
COMING HOME
CORNER
bkz. CORNER fonksiyonlu sis farı
CORNER fonksiyonlu sis farı
Crew Protect Assist

118
120
74
74
74
239

Ç
Çakmaklık
Çalışma ağılığı
Çalma
Medyalar
Çekilen yük stabilizasyonu (TSA)
Çekiş kontrolü (ASR)
Çeki topuzu
Hazır konumu
Hazır konumunu ayarlam
Sabitlemenin kontrolü
Çeki topuzunu
çıkarma, adım 1
çıkarma, adım 2
Çeki topuzunun
monte edilmesi, adım 1
monte edilmesi, adım 2
Çekme
Çekme halkası
Çekme işlemi için uyarılar
Çekme koruması
Çevrimiçi
Akaryakıt istasyonu bulma
Hedef ayrıntıları
Hedef bulma
Hedef içe aktarma
Navigasyon verilerini güncelle
Özel hedef kategorilerini içe aktarma
Özel hedef kategorilerini içeri aktar

97
300
144
210
42, 208
247
247
249
249
250
248
248
285
286, 287
285
62
178
186
176
179, 182
173
181
173

Park yeri bulma
Rota içe aktarma
Trafik mesajının ayrıntısı
Trafik mesajlarının listesi
Çevrimiçi hedefler
Çevrimiçi hizmetler
Araca uzaktan erişim
Bilgi/eğlence sisteminde aktivasyon
Care Connect
Çevrimiçi hizmetlerin durum sembolleri
Eğitim videosu
elektronik el kitabı
Hizmet paketleri
Hizmet yönetimi
Infotainment Online
Internetseite ŠKODA Connect
Konumlandırma hizmetleri
Kullanıcının değiştirilmesi
Kullanıcının silinmesi
özel mod
proaktif servis
Çevrimiçi hizmetlerin aktivasyonu
Çevrimiçi hizmetlerin durum sembolleri
Çevrimiçi hizmetlerin kaydı
ayarlama
Eğitim videosu
elektronik el kitabı
Çevrimiçi hizmetlerin yönetimi
Çıkarılabilen lamba
Pilleri değiştirme
Çıkarılabilir lamba
Çıkarılabilir yükleme çuvalı
Çiftli kanca
Çocuk emniyet tertibatı
Çocuk koltugu
Grup sınıflaması

178
190
193
192
179
13
17
14
16
15
14
14
13
15
17
13
15
14
14
15
16
14
15
132, 138
14
14
15
288
106
95
101
61
31

Çocuk koltuğu
ISOFIX
Montaj yeri
Ön yolcu koltuğunda
TOP TETHER
Çocukların taşınması
Çocuk ve güvenlik
Çok fonksiyonlu cep
Çok fonksiyonlu ekran
Çok fonksiyonlu gösterge
Bilgilere genel bakış
Fonksiyonlar
Hafıza
Çoklu çarpışma freni (MCB)
Çöp kutusu

29
31, 32
31, 32
29, 30
33
29
29
101, 106
51
51
51
53
209
91

D
DAB
ayarlama
Ek bilgiler
Radyo metni ve resim gösterimi
DAB Slideshow
DAY LIGHT
bkz. Gündüz sürüş farı
DCC
Değişim
Ampuller
Değişken yükleme tabanı
Değiştirme
Akü
Araç aküsü
Çıkarılabilen lambanın pili
Lastikler
Motor yağı
Pil
Sigortalar
Silecek lastiği
Silecek lastikleri

140, 141
132, 139
140
140
140
71
48, 237
294
107
287
273
288
279
268
287, 288
291
290
290

Demo modu
Denge kontrolü (ESC)
Denge sistemleri
Deniz yüksekliği
Depo seçenekleri
Desteklenen kaynaklar
Medyalar
Resimler
Video DVD
Devir ölçer
Devre dışı bırakılması
Hava yastıkları
Dijitales gösterge tablosu
Ekran
Dijital gösterge tablosu
Harita
Harita gösterimini açma/kapatma
Harita gösteriminin ayarı
kullanım
Ön seçim seçenekleri
Dijital saat
Dijital servis planı
Dİkiz aynası
Dil işaretleri
Dinamik rota
Direksiyon
Doğru tutma şekli
Isıtma
Tuşlar
Direksiyon kilidini çözme
Direksiyon kilidini kilitleme
Direksiyon kilidi (KESSY sistemi)
Direksiyon simidi
ayarlama
Disclaimer
Cep telefonları
harici cihazlar
Uygulamalar

136, 187
42, 208
207
173
136
148
151
152
36
27
38
38
185
174
135
39
39
49
55
80
130
193
20
87
51
196
196
41
20
118
118
118

Dizel
Dizel yakıt
Doğal gaz deposu kontrolü
Doğal gazlı araç
bkz. CNG
Doğal gazlı işletim
Kontrol lambası
Doğru oturma pozisyonu
Dokunmatik ekran
Doldur
Cam yıkama suyu
Soğutma sıvısı
Doldurma
AdBlue
Motor yağı
Dosya biçimleri
Koşullar ve kısıtlamalar
Medyalar
Resimler
Video DVD
Dört mevsim lastikleri
DriveGreen
Driving Mode Selection
DSR
Durma
bkz Park etme
Durum satırı
Navigasyon
Telefon
Düşük sıcaklık göstergesi
DVD
DVD-Video
ayarlama
desteklenen dosya biçimleri
desteklenen kaynaklar
oynatma
DVD video
Video kaynağını seçme

263
263
48
264
45
19, 21
120
268
270
265
269
148
148
151
152
276
205
237
209
201
121, 175
136
155
47
145
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DVD Video
Ana menü

151

E
EDR
8
EDS
209
Egzoz gazı kontrol sistemi
42
Ek ısıtıcı (sabit ısıtıcı ve havalandırma)
115
ayarlama
116
Bilgi/eğlence sisteminde kullanım
116
Uzaktan kumanda
117
Ek klavye dilleri
130, 138
Ekolayzer
129
204
Ekonomik sürüş
Ek pencere
175
Harita
184
187
Manevra
Ekran
bkz. Bilgi/eğlence sistemi ekranı
120
gösterge panelinde
49
Ekran göstergesi
121
93
Elbise askısı
Elektrik enerjisinden tasarruf
204
Elektrikli bagaj bölmesi kapağı
açma/kapatma
64
Kuvvet sınırlaması
63
manuel kullanma
63
Elektrikli bagaj kapağı
65
Fonksiyon arızaları
kapağın en üst pozisyonunu ayarlama
65
66, 67
Elektrikli camlar
Arka kapılardaki tuş
67
68
Fonksiyon arızaları
Ön yolcu kapısındaki tuş
67
Sürücü kapısındaki tuşlar
66
209
Elektronik diferansiyel kilidi (EDS, XDS+)
Elektronik immobilizer
196
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El freni
Kontrol lambası
El hareketleri
Emisyon değerleri
Emniyet
Başlıklar
Hava yastığı
Emniyet kemeri gerdiricisi
Emniyet kemerleri
doğru yerleşim
Emniyet kemeri gerdiricisi
Kemer sarma otomatikleri
Kontrol lambası
Takma ve çıkarma
Yükseklik ayarı
Enlem
EPC
ESC
Çalışma şekli
ESC Sport
Eşleştirilen cihazları yönetme
Eşleştirilen harici cihazların listesi
Eşleştirme işlemi
Eşleştirme koşulları
Eşya gözleri
bkz. pratik donanımlar
Etkin nokta
bağlama
Ev adresi
Event Data Recorder

200
40
123
302
19
85
25
24
22
22
24
24
41, 45
23
22
173
43
208
208
158
158
156
156
88
166
135, 180
8

F
Fabrika ayarları
Faydalı linkler
Fileler
Fileli ayırma bölmesi
Filmler

131, 138, 194
2
100, 102
108
258

Flaşör sistemi
FM
ayarlama
Fonksiyon alanları
Fren
Frenlemeye ilişkin bilgiler
Fren balataları
Kontrol lambası
Fren güçlendirici
Fren hidroliği
Özelliği
Fren hidroliğinin
kontrolü
Frenleme
Alıştırma
Fren güçlendirici
Fren hidroliği
Frenler
El freni
Fren ve denge sistemleri
Kontrol lambası
Fren pedalı (otomatik şanzıman)
Kontrol lambası
Fren sistemleri
Fren yardımcısı (HBA)
Front Assist
Bilgi/eğlence sisteminde ayarlar
Devre dışı bırakma/etkinleştirme
Fonksiyon arızaları
Fonksiyon şekli
Kontrol lambası
Mesafe uyarısı
Radar sensörü
Uyarı ve otomatik frenleme
Yaya algılaması

74
140, 141
132, 139
121
199
44
199
271
271
271
204
199
271
200
207
41
45
207
209
234
235
236
236
235
48
235
207
235
236

G
Garanti

6

Geçiş noktası
Genel bakış
Kokpit
Kontrol lambaları
Motor bölmesi
Genel görünüm
Sigortalar
Geri sürüş kamerası
Giriş ekranı
Dil işaretleri
Görüş
Gösterge
Doğal gaz/Benzin rezervi
Soğutma sıvısı sıcaklığı
Vites değişimi
Yedek benzin/dizel
Gösterge paneli
Araç durumu
bkz. Gösterge paneli
Kontrol lambaları
Gösterge panelinin ekranında menüler
Kullanım
Gösterge panelinin menüsündeki menüler
Kronometre
Laptimer
Gösterge tablosu
dijital
Gösterge tablosunun ekranı
Gösterge tablosunun ekranında menüler
Gösterge tablosunun ekranında menüler
Ana menü
Apple CarPlay
Asistanlar menü noktası
Navigasyon menü noktası
Ses menü noktası
Telefon menü noktası
Gözler
Gözlük bölmesi

189
35
39
268
291
217
138
77
37
36
49
37
36
50
36
39
51
54
54
38
53
53
53
54
54
54
54
54
88
92

GPS
Grafiksel sürüş önerileri
Gündüz sürüş farı
Güneşlik
Güvenlik
Çocuk güvenliği
Çocuk koltukları
doğru oturma pozisyonu
ISOFIX
TOP TETHER
Güvenlik emniyeti

173
187
71
77, 78
29
29
19
31, 32
33
60

H
Hafıza
53
Hafızayı yönet
135
Harici cihazı bilgi/ eğlence sistemi etkin noktasına bağlama
166
Harici cihazlar
Disclaimer
118
Harici cihazların veri aktarımı
125, 138
Harici cihazlar veri aktarımı
130
138
Harici kaynağı güvenli kaldırma
Harici modül
120
145
CD/DVD
SD kart
146
SIM kart
159
Video-DVD
151
Harita
175
Ana menü
dijital gösterge tablosunda
185
184
ek pencerede
Gösterim
175
182
Gösterim seçenekleri
Harita merkezleme
184
hızlı harita görünümü
183
135
İlgi noktası gösterimi
Kullanım
175
183
manüel ölçek

otomatik ölçek
183
Özel hedefleri göster
178
Şerit öneri
135
185
Trafik işaretleri
135
Trafik işaretleri gösterimi
Yön
184
Haritada özel hedefleri göster
178
Hava çıkış kanalları
115
Hava koşulları
255
Hava yastığı
25
devre dışı bırakılması
27
Hava yastığı sistemindeki uyarlamalar ve zararlar
256
43
Kontrol lambası
Tetiklenme
25
25
Hava yastığı sistemi
HBA
209
Hedef
Adres üzerinden girme
177
Bayrak hedef
179
176
bulma
Çevrimiçi hedefler
179
180
Ev adresi
GPS'li resim
182
Harita noktası
178
haritaya girme
177
Hedef arama/hedef girişi türleri
176
186
Kaydetme
kayıtlı hedef
179
181
kendi hedefim
Kişi
179
179, 186
Sık kullanılan
son hedefler
179
vCard
179
186
Hedef ayrıntıları
Hedefe gidiş iptali
188
179
Hedef hafızası
Hedefi girme
177
Hedef kaydetme
186
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Hedef silme
Hedef yönetimi
Hedef ayrıntıları
Kaydetme
Sık kullanılanlar
Hırsızlığı önleyici bijonlar
Hırsızlık alarm sistemi
Römork
Hız aşımında uyarı
Hız ayar sistemi
Kontrol lambası
Hız sembolü
Hız sınırlaması
Hız sınırlayıcı
Hız sınırlayıcısı
HOME ana ekran
HOME tuşu
Hotspot
ayarlama

186
186
186
186
281
62
254
52
227
44
276
187
228
44
125
125
166

I
I-PAD tutucusu
Infotainment Online
Isıtma
Dış ayna
Direksiyon
Ön ve arka cam
ISOFIX
Işık
açma/kapatma
Ampul değişimi
Aydınlatma mesafesi ayarı
COMING HOME / LEAVING HOME
CORNER fonksiyonlu sis farı
Far yıkama sistemi
Flaşör sistemi
Gündüz sürüş farı
Kısa far
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98
17
80
87
77
31, 32
70
70
294
70
74
74
79
74
71
70

LED ön farlar
otomatik açma/kapatma
Park farı
Park lambası
Sis farı/arka sis lambası
Uzun far asistanı
Işık açma ve kapatma

72
72
70
74
73
73
70

İ
İçe aktar
Özel hedef kategorileri (çevrimiçi)
İçe aktarma
Hedefler (çevrimiçi)
Hedefler (vCard)
Özel hedef kategorileri
Özel hedef kategorileri (çevrimiçi)
Rotalar (çevrimiçi)
İçecek tutucu
İç lamba
İç lambalar
Ambiyans aydınlatması
İkaz üçgeni
İlk yardım çantası
İmmobilizer
İnternet
Amundsen
CarStick
Columbus
rSAP
SIM kart
İstasyon
bkz. ana menü
İstasyonu kaydetme

173
182
181
181
181
190
90
75, 76
76
278
278
196
164
165
165
164
166
165
140
142

J
Jantlar

274

K
Kağıt tutucu
Kalorifer
Koltuklar
Sirkülasyon
Kanca
Kapalı ışıkta gösterim
Kontrol lambası
Kapatma
Alarm
Kapı
Acil durumlarda kilitleme
açma/kapatma
Sürücü kapısını acil kilitleme
Kapı alarmı
Kapılar
Çocuk emniyet tertibatı
Kar zincirleri
Kat edilen mesafe sayacını (trip) sıfırlama
Katlanır masa
Kayak istifleme
Kayıtlı hedefler
Hedef hafızası
son hedefler
Kayıtlı kişi
listesi
Kayıtlı rotaların yönetilmesi
Kemerler
Kemer sarma otomatikleri
Kendi özel hedef kategorilerim
KESSY
devre dışı bırakma
kilit açma/kilitleme
Kontağı açma/kapatma
Motoru çalıştırma/durdurma
Kısa far

88
111
86
113
102
47
62
289
61
288
49
61
277
49
93
94
179
179
160
190
22
24
181
59
59
197
197
70

Kış işletimi
Araç aküsü
Dizel yakıt
Dört mevsim lastikleri
Kış lastikleri
Kış lastikleri
Kış modu
Kar zincirleri
Kilit açma
acil durumda
Anahtar
bireysel ayarlar
KESSY
Merkezi kilitleme tuşu
Uzaktan kumanda
Kilit açma ve kilitleme
Kilitleme
Acil durumlarda
Anahtar
bireysel ayarlar
KESSY
Merkezi kilitleme tuşu
Uzaktan kumanda
Kişileri içe aktarma
Kişileri içeri aktarma
Kişiselleştirme
ayarlama
Bazı kişiselleştirilmiş fonksiyona genel bakış
Çalışma şekli
Yapılandırma asistanı
Klavye
Klavyeli giriş ekranı
Klima sistemi
Air Care
Climatronic
Hava çıkış kanalları
manuel klima sistemi
Sirkülasyon

276
272
263
276
276
276
277
288
58
60
59
60
58
58
289
58
60
59
60
58
139
133
56
57
57
56
125
122
122
111
114
112
115
111
113

Kokpit
35
Lambalar
75
Kol
ACC
232
229
ACC ile hız sınırlayıcısı
Bilgi/eğlence sisteminin kullanımı
51
Cam sileceği
78, 79
GRA ile hız sınırlayıcısı
229
Hız regülasyon sistemi
228
Sinyal lambası/uzun far
71
Kol dayanağı
arka
85
ön
84
83
Koltuk için hafıza fonksiyonu
Koltuklar
arka
84
Arka kol dayanağı
85
84
Arka koltuk arkalıkları
Başlıklar
85
elektrikli ayarlama
82
Elektrikli ayarlanabilir koltuğun hafıza fonksiyonu
83
83
hafızaya alma
Kalorifer
86
katlanır ön yolcu koltuk arkalığı
84
manuel ayarlanması
82
ön
82
84
Ön kol dayanağı
Uzaktan kumanda anahtarının hafızasına kay83
detme
Koltukları
ayarlama
82
Koltukları elektrikli ayarlama
82
Koltukların manuel ayarlanması
82
67
Konforlu cam kullanımı
Konforlu kullanım
Sürgülü/açılır tavan
69
Konforlu sinyal verme
71
Kontağı açma
197

Kontağı kapatma
197
Kontak
197
Kontrol
272
Akü durumu
Çeki topuzunu usulüne uygun sabitleme kontrolü
249
Fren hidroliği
271
Motor yağı
269
Soğutma sıvısı
270
Yağ seviyesi
269
Kontrol lambaları
39
Konumlandırma hizmetleri
15
Korna
35
88
Koyma yerleri
Kör nokta denetim asistanı
214
216
Çalışma şekli
Etkinleştirme/devre dışı bırakma
217
216
Sürüş durumları ve uyarılar
Kriko
279
takma
282
54
Kronometre
Kullanıcı hesabı
Yapılandırma asistanı
125
Kullanıcı profili
133, 139
Kullanım
Medya
143
140
Radyo
Resimler
150
Sesli kullanım
127
155
Telefon
Kuvvet sınırlama
Sürgülü/açılır tavan
68
Kuvvet sınırlaması
Cam
67
63
elektrikli bagaj bölmesi kapağı
Sürgülü/açılır tavan
69
97
Küllük

Anahtar kelimeler dizini

319

L
Lamba
Kokpit
75
71
Selektör
Sinyal lambası/uzun far
71
Yurtdışında sürüş
75
Lamba arızası
46
Lambalar
75
İç lambalar
Kontrol lambaları
39
Kontrol lambası
46
Lane Assist
44, 240
54
Laptimer
Lastik
Aşınma göstergesi
275
274
Hasarlar
yeni
274
244
Lastik basıncı denetimi
Kontrol lambası
43
Lastik basınç denetimi
Lastik basınç değerlerinin ve bilgi/eğlence sisteminin kaydedilmesi
245
279
Lastik değişimi
Lastik dolum basıncı
274
Kontrol lambası
43
Lastik ebadı
276
276
Lastik kapasitesi
Lastik kontrol göstergesi
bkz. Lastik basıncı denetimi
244
274
Lastikler
Değiştirme
279
274
Lastik dolum basıncı
Tam jant kapağı
280
Yazıların açıklaması
276
282
Lastik onarımı
L bandı
133
74
LEAVING HOME
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LED ön farlar
Light Assist
bkz. Uzun far asistanı
Liste
klasörler/parçalar ile
mevcut radyo istasyonları

72
73
144
141

M
Makyaj aynası
Manevra
grafiksel sürüş önerileri
Navigasyon anonsları
Manuel klima sistemi
Kumanda elemanları
Sirkülasyon
Manuel vites değiştirme
bkz. Vites değiştirme
Marş düğmesi
Direksiyon kilidini kilitleme/çözme
Kontağı açma/kapatma
Motor çalıştırma problemleri
Motoru çalıştırma/durdurma
MCB
Media Command
Ana menü
desteklenen biçimler
kontrol etme
Medya
Ana menü
Bluetooth ses
CD/DVD
harici kaynağı kaldırma
kullanma
Liste
Müzik kutusu
SD kart
Ses kaynağı
Sesli kullanım

77
187
187
111
113
201
196
197
198
197
209
153
154
154
143
147
145
138
143
144
147
146
145
126

Tarayıcı
WLAN
Medyalar
ayarlama
Çalma kontrolü
desteklenen kaynaklar
Dosya biçimleri
Harici kaynağın çıkarılması
Koşullar ve kısıtlamalar
Multimedya veritabanı
USB
Mekanik camlar
açma/kapatma
Merkezi kilitleme
Problemler
Merkezi kilitleme sistemi
Merkezi kilitleme tuşu
Mesafe uyarısı
Metin mesajları
Mevcut etkin noktaların listesi
MirrorLink®
MODE tuşu
bkz. sürüş modu
Motor
Alıştırma
Uyarı mesajları
Motor bölmesi
Araç aküsü
Cam yıkama suyu
Fren hidroliği
Genel bakış
Motor yağı
Soğutma sıvısı
Motor çekiş momentinin kontrolü (MSR)
Motor kaputu
Motor numarası

144
148
133, 139
144
148
148
130
148
145
90, 146
66
66
62
58
60
235
163
166
170
237
204
45
266
271
268
271
268
268
269
208
267
300

Motoru çalıştırma
Elektronik immobilizer
Takviye kablosu ile çalıştırma
Motoru durdurma
Motor yağı
Kontrol lambası
Özellik
Motor yağını
doldurma
Motor yağının
değiştirilmesi
kontrolü
MSR
Multimedya
bkz. medyalar
Multimedya tutucu
Multimedya veritabanı
Müzik kutusu
MyŠKODA App uygulaması

197
196
284, 285
197
268
46
268
269
268
269
208
143
91
145
147
11

N
N1
107
Navigasyon
Alternatif rotalar
135
Ana menü
174
Ara hedef
185
ayarlama
135
136
Azami hız
Demo modu
136, 187
Depo seçenekleri
136
185
Dijital gösterge tablosunda harita gösterimi
dinamik rota
135
136
Durum satırı
Ek pencere
175
Ek pencerede harita gösterimi
184
184
Ek pencerede hedef gösterimi
Ek pencerede rota gösterimi
184
180
Ev adresi
Geçiş noktası
189

gelişmiş ayarlar
136
GPS
173
GPS'li resim
182
187
grafiksel sürüş önerileri
135
Hafızayı yönet
Harita
135
Haritada hedef
177
Harita gösterimi seçenekleri
182
Harita merkezleme
184
Harita ölçeği
183
Harita yönü
184
Hedef adres
177
Hedef arama/hedef girişi türleri
176
Hedef ayrıntıları
186
Hedef bul
176
185
Hedefe gidiş
Hedefe gidiş iptali
188
182
Hedef gösterimi
Hedef hafızası
179
Hedef içe aktarma
181
135
İçe aktarılan hedefler
Kişiler
179
136, 187
Navigasyon anonsları
Navigasyon ile çalışma
173
Navigasyon verileri
173
173
Navigasyon verilerini çevrimiçi güncelleme
Navigasyon verilerini güncelle
173
136
Navigasyon verilerinin güncellenmesi
Ön söz
173
190
Referans nokta modu
Rota
185
188
Rota bilgileri
Rota değişikliği
189
Rota düzenleme
188
182
Rota gösterimi
Rota hesaplama
186
190
Rota listesi
Rota planı
188
Rota rehberini başlatma
186
188
Rota rehberini sonlandırma

Rota seçenekleri
Römork işletimi
Sesli kullanım
Sık kullanılanlar
sık kullanılan rotalar
son hedefler
tercih edilen rota tipi
Trafik bilgileri
Trafik sıkışıklığı
Navigasyon anonsları
Navigasyon verileri
Navigasyon verilerini güncelle
Navigasyon verilerini güncelleme
Navigasyon verilerinin güncellenmesi

135
187
126
179
188
179
135
136
194
136, 187
173
173
173
136

O
Offroad
Yokuş aşağı iniş asistanı
Offroad modu
bkz. Offroad
Kontrol lambası
Onarımlar ve teknik değişiklikler
Onarım seti
Online-Dienste
ŠKODA Connect Portal internet sayfası
Orijinal aksesuar
Orijinal parçalar
Otomatik mesafe ayarı
Bilgi/eğlence sisteminde ayarlar
Fonksiyon arızaları
Fonksiyon şekli
İstenilen hızı ayarlama/değiştirme
Kontrol lambası
Kullanıma genel bakış
Mesafeyi ayarlama
otomatik durma ve kalkış
özel sürüş durumları
Radar sensörü

210
211
210
48
255
282
13
255
255
48, 230
230
234
230
233
41
232
233
231
233
207
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Regülasyonu başlatma
Regülasyonu kesme / tekrar başlatma
Römork işletimi
Sollama
Otomatik sürüş ışığı kumandası
Otomatik şanzıman
Çok fonksiyonlu direksiyondan manuel vites
değiştirme
Fonksiyon arızaları
Kalkış ve sürüş
Kick-down
Kontrol lambası
Launch-control
Tiptronic
Vites kolu
Vites kolu kilidi
Vites kolunu çözme
Vites kolunun kilidinin acil durumda açılması
Otomatik şanzıman modu
Otomatik tüketici kapatma
Oynatma
Video-DVD

232
232
234
234
72
202
203
45
204
204
45
204
203
202
203
203
289
202
271
151

Ö
Ön cam - ısıtması
Ön koltuk başlıkları
Yüksekliği ayarlama
Ön koltuklar
Ön koltuktaki
çocuk koltuğu
Ön ve arka camdaki buzun eritilmesi
Özel hedef
Özel hedefler
Özel mod
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77
86
82
30
77
181
178
15

P
Park etme
Geri sürüş kamerası
Park için direksiyon asistanı
Park yardım sistemi
Park farı
Park için direksiyon asistanı
Fonksiyon arızaları
otomatik fren desteği
Park boşluğu arama
Park modunu değiştirme
Park için direksiyon yardımcısı
Fonksiyon şekli
Park etme
şeride paralel bir park yerinden çıkma
ParkPilot
Parktan çıkma asistanı
Çalışma şekli
Etkinleştirme/devre dışı bırakma
Fonksiyon arızaları
Park yapma
Parktan çıkma asistanı
Park yardım asistanı
Bilgi/eğlence sistemi ekranında gösterim
Bilgi/eğlence sisteminde ayarlar
Park yardımı
Park etme
Park yardım sistemi
Etkinleştirme/Devre dışı bırakma
Fonksiyon şekli
ileri sürüşte sistemi otomatik etkinleştirme
otomatik acil frenleme
Park yeri
Partikül filtresi
Pasif emniyet
her sürüşten önce
Pasif güvenlik
Sürüş güvenliği

201
217
221
211
70
221
225
225
222
223
222
223
224
211
214
215
217
217
214
213
212
224
211
213
212
214
214
178
47
19
19
19

Paspaslar
202
bkz. Paspaslar
202
Patik donanımlar
230-Volt priz
96
202
Pedallar
Paspaslar
202
Phonebox
89
PIN
133
ayarlama
Pil
287
anahtarda değiştirme
Çıkarılabilen lambanın pilini değiştirme
288
Ek ısıtıcının (sabit ısıtıcı) uzaktan kumandasın288
daki pili değiştirme
POI
181
110
Port bagaj
Praktik donanımlar
çıkarılabilir yükleme çuvalı
95
Kağıt tutucu
88
Pratik donanımlar
Cepler
93
Çakmaklık
97
91
Çöp kutusu
Elbise askısı
93
Eşya gözü
88
Gözlük bölmesi
92
96
İç alanda 12-Volt priz
İçecek tutucu
90
Küllük
97
91
Multimedya tutucu
Reflektörlü yelek
278
93
Şemsiye için eşya gözü
Yükleme tertibatlı koltuk arkalığı
94
Prizler
96
230 V
Bagaj bölmesinde 12-Volt priz
96
96
İç alanda 12-Volt priz
Proaktif servis
16
Proaktif yolcu koruma sistemi
43, 239

R
Radyatör paneli
Radyo
Ana menü
ayarlama
İstasyon tuşları
kullanma
L bandı
Mevcut istasyonlar listesi
Radyo bandı
Radyo istasyon logosu
Sesli kullanım
Tarama
Trafik yayını (TP)
Radyo bandı
Radyo istasyon logoları
güncelleştirme
Radyo istasyonu
İstasyonu seçme ve arama
kaydetme
Referans noktalarını kaydetme
Referans nokta modu
Ana menü
Referans noktalarını kaydetme
Referans noktalarını manuel ayarlama
Referans nokta tur hafızası
Referans nokta tur hafızası
Reflektörlü yelek
Resim görüntüleyici
Resimler
Ana menü
ayarlama
desteklenen dosya biçimleri
desteklenen kaynaklar
Dosya biçimleri
Gösterim
Kullanım
Ön koşullar ve sınırlamalar

205
140
132, 139
142
140
133
141
141
142
126
141
142
140, 141
142
132
141
142
191
190
190
191
191
191, 192
191, 192
278
150
150
133
151
151
151
133
150
151

Resim kaynağını seçme
veri kaynağını güvenli kaldırma
Restaurant
Rota
Çevrimiçi rota içe aktarma
Rota kaydı
Rota listesi
yeni rota
Rota bilgileri
Rota düzenleme
Rota hesaplama
Rota hesplama
Römork işletimi
Rota listesi
Rota planı
Rota rebherini başlatma
Rota rehberini sonlandırma
Rota seçenekleri
Römork
bağlama ve ayırma
Römork kullanımı
Yük
yükleme
Römork işletimi
Navigasyon
Römork kullanımı
Römork manevra asistanı
Çalışma şekli
Etkinleştirme/Devre dışı bırakma
manevra
otomatik fren müdahalesi
Römork tertibatı
Açıklama
Aksesuar
Destek yükü
rSAP
Veri bağlantısı

150
130
178
185
190
188
190
190
188
188
186
187
190
188
186
188
135
251
254
252
251
246
187
254
225
226
226
226
227
246, 251
246
250
246
157
166

S
Saat
49, 129, 137
Gösterimi değiştirme
123
100
Sabitleme elemanları
SAFE, SAFELOCK
bkz. güvenlik emniyeti
60
Sanal pedal
bz. bagaj bölmesi kapağının temassız kullanılması
65
SD kart
146
güvenli kaldırma
138
Servis
255
48
Kontrol lambası
Servis aralığı göstergesi
55
Servis aralığı
55
55
Servis aralığı göstergesi
Servis planı
55
41
Servo direksiyon
Ses
129, 137
Ses kaynağı
145
126
Sesli kullanım
açma/kapatma
126
130
ayarlarma
Bir sesli komut girişinin düzeltilmesi
127
Bir sesli komutun algılanmaması
127
Çalışma prensibi
127
127
Girişi durdur/tekrar oluştur
Komutlar
127
Yardım
127
124
Ses seviyesi
Ses seviyesi ayarı
124
129
Ses sistemi
Sessiz
124
Sıkıştırılmış doğal gaz
264
bkz. CNG
Sık kullanılan
179
161
Sık kullanılan kişiler
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Sık kullanılanlar
186
Sık kullanılan rotalar
188
SIM kart
159
çıkarma
159
PIN kodu
PIN kodu değiştir
159
takma
159
Veri bağlantısı
165
SIM verilerinin uzaktan aktarılması
157
Sigortalar
291
Kumanda panelinde
291, 292
motor bölmesinde
293, 294
Plastik çekiç
293
78
Silecekler
Arka cam silecek lastiğini değiştirme
290
290
Ön cam silecek lastiklerini değiştirme
Silecek kollarının servis konumu
290
Silecekler ve fıskiye
Cam yıkama suyu seviyesi kontrol lambası
47
Silme aralığı
78
71
Sinyal
Sinyal lambası
71
Sinyal sistemi
Kontrol lambası
44
Siperlikler
77, 78
Sirkülasyon
113
73
Sis farı
Sis farı/arka sis lambası
73
Sis farları
44
Kontro lambası
Kontrol lambası
44
128, 132, 138
Sistem bilgileri
SmartLink+
168
Ana menü
168
169
Android Auto
Apple CarPlay
169
135, 140
ayarlama
Konuya giriş
168
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MirrorLink®
170
ŠKODA OneApp uygulaması
171
SMS
Ana menü
163
164
gelen mesaj
yeni mesaj
163
Soğutma sıvısı
269
Kontrol lambası
45
Sıcaklık göstergesi
36
Soğutma sıvısının
270
doldurulması
kontrolü
270
son hedefler
179
16
SOS düğmesi
Speedlimiter
44, 228
50
Spor bilgileri
Sportif sürüş
Bilgiler
50
Sportif sürüş ile ilgili bilgileri bilgi/eğlence sisteminde görüntüleme
50
256
Spoyler
SSID
131
123
Standby
START-STOP
Kontrol lambası
47
START-STOPP
198
Çalışma şekli
198
Sistemin manuel devre dışı bırakılması/etkinleştirilmesi
199
285
Takviye kablosu ile çalıştırma
START-STOPP sistmei
198
276
Stepne
Stepneyi
çıkartma/yerleştirme
280
Stor
103
bkz. bagaj bölmesi kapağı
Su
206
Geçiş

Surround
129
Sürgülü/açılır tavan
Güneşlik
69
70
Güneş perdesi
70
Güneş perdesi kullanımının etkinleştirilmesi
Kullanımı etkinleştir
69
Sürgülü/açılır tavanın
kullanımı
68
Sürgülü/açılır tavanın güneşliği
69
Sürgülü/açılır tavanın güneş perdesi
70
Sürücü bilgi sistemi
49
Sürücü kapısındaki tuşlar
Elektrikli camlar
66
Sürüş
Azami hız
307
302
Emisyon değerleri
Fren balataları
199
274
Lastik
Su birikintilerinden geçiş
206
Yakıt tüketimi
302
52
Sürüş bilgileri
Sürüş modu
237
237
Adaptif yürüyen aksam (DCC)
Comfort
237
Eco
237
Individual
238
239
Individual modunun ayarları
Mod seçimi ve bilgi/eğlence sistemi göstergesi
238
237
Normal
Offroad
238
238
Sport
Swing
Bilgi/eğlence sistemi açıklaması
120

Ş
Şanzıman
Uyarı mesajları

45

Şebeke
ayarlama
İndirilen verilerin değerleri
Veri bağlantısı
Veri dolaşımı
Şerit önerisi
Şeritte kalma asistanı
Bilgi/eğlence sisteminde ayarlar
Çalışma şekli
Etkinleştirme/Devre dışı bırakma
Fonksiyon arızaları

131
131
131
131
187
240
240
241
241
242

T
Taban kaplaması
Tablet tutucusu
Takviye kablosu ile çalıştırma
Tarih
Tasarruf modu
Kontrol lambası
Taşıma
Bagaj bölümü
Port bagaj
Römork tertibatı ve römork
Taşıyıcı
Tavan
Yük
Tekerlek
Lastik hasarı
Tekerlek kullanımına yönelik uyarılar
Tekerlekler
Dönüş yönüne bağlı lastikler
Hız sembolü
Kar zincirleri
Kış lastikleri
Lastik dolum basıncı
Lastik endeksi
Lastiklerin muhafaza edilmesi
Tekerleklerin muhafaza edilmesi

102
98
284, 285
129, 137
48
99
110
246
110
110
274
274
274
274
276
277
276
274
276
274
274

Teknik Bilgiler
Telefon
Acil çağrı
Ana menü
Ana telefon
Arama ayarları
Aramaları sil
Aramaları yönlendirme
Arama listesi
ayarlama
Bağlantı türleri
bilgi/eğlence sistemiyle bağlantı
Bilgi hizmeti
Bluetooth profilleri
Bluetooth® güncellemesi
Ek telefon
eşleştirme
Eşleştirme işlemi
Eşleştirme koşulları
Fonksiyonlar
giriş bilgileri
Kişileri içe aktarma
Kişileri içeri aktarma
Konferans görüşmesi
Kullanıcı profili
Kullanım
Metin mesajlarını ayarlama
Metin mesajları (SMS)
Premium
rSAP
Sesli kullanım
sık kullanılan kişiler
Sık kullanılanları yönetme
SIM kart
Telefon görüşmesi
Telefon numarası çevirme
Telefon numarasını girme
Telefon rehberi
Telesekreter

300
160
155
157
133
133
133
162
133, 139
157
156
160
158
156
157
156
156
156
160
155
139
133
162
133, 139
155
133
163
133
157
126
161
133, 139
157
162
160
160
160
160

Uyumluluk
Yol yardımı
Telefon fonksiyonları
Telefon görüşmesi
Telefon konferansı
Telefon numarası
Telefon Premium
rSAP
SIM kart
Telefon rehberi
Telefonun bağlantı türleri
Telefon uyumluluğu
Telesekreter
Telsiz sistemleri
2014/53/AB Yönergesiyle ilgili bilgiler
Tip levhası
Tiptronic
TMC
dinamik rota
Trafik mesajının ayrıntısı
Trafik mesajlarının listesi
TOP TETHER
TP (trafik yayını)
Traffic
Trafik mesajının ayrıntısı
Trafik
dinamik rota
Trafik mesajlarıın listesi
Trafik işareti
bkz Trafik işareti algılama sistemi
Trafik işareti algılaması
Bilgi/eğlence sisteminde ayarlar
Trafik işareti algılama sistemi
Fonksiyon şekli
Trafik işareti tanıma sistemi
Ek gösterge
İşlev arızaları
Uyarı mesajları

156
160
160
162
162
160
157
159
160
157
156
160
9
300
203
193
193
192
33
142
193
193
192
242
242
242
243
243
244
244
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Trafik işaretleri
Bilgi/eğlence sistemi göstergesi
Trafik mesajlarının listesi
Trafik mesajları (TMC)
Trafik sıkışıklığı
Trafik tıkanıklığı
Trafik yayını (TP)
Trailer Assist
TSA

185
192
192, 193
194
194
142
225
210

U
USB
güvenli kaldırma
Uyarı sembolleri
bkz. Kontrol lambaları
Uyarlamalar ve teknik değişiklikler
Uygulamalar
Disclaimer
Uzaktan kumanda
Akü değiştirme
Ek ısıtıcı (sabit ısıtıcı ve havalandırma)
kilit açma/kilitleme
Pil değiştirme
Senkronizasyon işlemi
Uzun far
Kontrol lambası
Uzun far asistanı
Uzun far asistanı

90, 146
138
39
255
118
287
117
58
287
62
71
45
73
47, 73

Ü
Üçgen

278

V
vCard
Veri bağlantısı
Amundsen
CarStick
Columbus
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179, 181
165
165
164

İnternet
rSAP
SIM kart
Veri dolaşımı
Veri kaynağını güvenli kaldırma
VIN
Araç tanım numarası
Video DVD
Menü
Video DVD menüsü
Video oynatıcısı
Video talimatları
Vites değiştirme
Değiştirilen vitese ilişkin bilgi
Tiptronic
Vites kolu
Vites tavsiyesi
Vites kolu
Vites kolu kilidi
Vites kolu kullanımı

164
166
165
131
130
300
152
152
151
11
49
203
201, 202
49
202
45
202

W
WLAN
bağlama
Client
Etkin nokta açma/kapatma
etkin noktaya bağlanma
Etkin noktayı ayarlama
WPS
WLAN Client
ayarlama
WLAN Etkin nokta
ayarlama
WPS

148, 166
166
166
166
166
166
131, 167
166
131
131
131, 167

X
XDS+

209

Y
Yağ
bkz. motor yağı
Yağ ölçme çubuğu
Yakıt
Bkz. yakıt
CNG doldurma
Dizel
Doğal gaz/Benzin rezervi göstergesi
Kontrol lambası
Kurşunsuz benzin
yakıt doldurma
Yedek benzin/dizel göstergesi
Yakıt doldurma
Yakıt
Yakıt filtresi
Yakıt filtresinde su var
Yakıttan tasarruf
Yakıt tüketimi
Yakıt yedeği
Benzin / Dizel
Yaklaşma açısı
Yangın söndürücü
Yapılandırma asistanı
Yardımcı sistemler
Yazılım güncelleme
Yazılımı güncelleştirme
Yedek parça
Yelek
Yeni fren
balataları
Yeni rota
Yokuş aşağı iniş asistanı
Yokuş yukarı çıkma yardımcısı
Yol yardımı
Yorgunluk algılama
Yorgunluk algılama asistanı

269
269
261
261
263
263
37
44
262
261
37
261
261
47
47
204
302
44
306
278
125
207
128, 138
132
255
278
199
190
211
209
160
244

Yorgunluk algılama asistanı
Yükleme
Yükleme çuvalı
Yükleme tertibatı

244
302
95
94

Diğer karakterler
ŠKODA Connect
ayarlama
132, 138
bkz. çevrimiçi hizmetler
13
Hizmet yönetimi
132
Hzimet yönetimi
138
kayıt
132, 138
ŠKODA Connect çevrimiçi hizmetler
138
Hizmetleri aktivite etmek
ŠKODA Connect çevrimiçi hizmetlerinin kaydı
132
ŠKODA Connect çevrimiçi hizmetlerin yönetimi
138
ŠKODA Connect çevrimiçi hzimetleri
Hizmetleri etkinleştirme
132
kayıt
132
171
ŠKODA OneApp uygulaması
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Bu kılavuzun tekrar basılmasına, çogaltılmasına, tercüme edilmesine veya başka
bir şekilde kullanılmasına, özet şeklinde dahi olsa, ŠKODA AUTO a.s.'nin yazılı
izni olmadan müsaade edilmez.
Telif hakları kanununa göre bütün telif hakları ŠKODA AUTO a.s.'ye aittir.
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