
Passat

Упатство за употреба



Срдечно ви благодариме за Вашата доверба

Со овој Volkswagen добивате возило со најмодерна техника и бројни комфорни опреми, кои сигурно

ќе сакате да ги користите во секојдневното возење.

Прочитајте ги и почитувајте ги информациите во ова упатство за користење пред првото користење,

за брзо и обемно да го запознаете возилото како и за да можете да ги препознаете и избегнете

можните опасности по Вас и другите.

Доколку имате понатамошни прашања за Вашето возило или сметате дека прирачникот не е

целосен, обратете се кај Вашиот Volkswagen партнер. Таму прашањата, коментарите и критиката се

во секое време добродојдени.

Ви посакуваме задоволство со Вашето возило и удобно возење во секое време.

Ваш Volkswagen AG

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/020146ca70a34ca14be8acde929e3a9d_1_mk_MK


За ова упатство за употреба

—Ова упатство за употреба важи за сите модели и изведби на Passat освен Passat GTE.

—На крајот на ова упатство можете да најдете индекс подреден по азбучен редослед.

—Индексот со кратенки ги објаснува стручните кратенки и поими на крајот на упатството.

—Податоците за правецот како лево, десно, напред, назад по правило се однесуваат на насоката на

возење, доколку не е поинаку наведено.

—Илустрациите служат за ориентирање и треба да се сфатат како општи прикази.

—Ова упатство за употреба е направено за возила со управувач од левата страна. Кај возилата со

управувач на десната страна, контролните елементи делумно се поинаку подредени од она што е

прикажано на илустрациите или што е опишано во текстот.

—Податоците за милји наместо километри или mph наместо km/h се однесуваат на инструментните

табли или на Infotainment системите специфични за земјата.

—Куси дефиниции, кои се прикажани во боја во некои делови од ова упатство, ја опфаќаат функцијата

и користењето на систем или опрема. Подетални информации за системите и опремите, како и за

нивните карактеристики, услови и системски граници се содржани во деловите кои припаѓаат за нив.

—Техничките измени на возилото, кои можеби настанале по затворањето на редакцијата, се наоѓаат во

додаток, кој е приложен во упатството.

Опишани се сите опреми и модели, без истите да се означат како дополнителна опрема или варијанти

на модели. Може да бидат опишани опреми, кои Вашето возило можеби ги нема или тие се наменети

само за некои пазари. За опремата во Вашето возило погледнете во продажната документација и за

подетални информации обратете се кај Вашиот Volkswagen партнер.

Сите податоци во ова упатство за употреба одговараат на состојбата со информациите во моментот на

затворање на редакцијата. Поради тековното усовршување на возилото, можни се отстапувања помеѓу

возилото и податоците во ова упатство за употреба. Од различните податоци, илустрации и описи не

може да се извлече правна корист.

Доколку возилото го продавате или позајмувате, погрижете се за тоа, во возилото секогаш да се наоѓа

целиот прирачник за возилото.

Фиксни составни делови на овој прирачник:
—Упатство за употреба

Дополнителни делови на прирачникот (факултативно):
—Додаток

— Infotainment систем (со интерфејс за телефон)

—Посебни прилози

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/6e606ee4ae4c7a747e4b1b05ad1bbc28_1_mk_MK


Oбјаснување на знаци

Укажува на пасус со важни информации и безбедносни напомени  во

рамките на едно поглавје, на кој што треба постојано да се внимава.

Стрелката покажува дека поглавјето продолжува на следната страна.

Стрелката го означува крајот на поглавјето.

Симболот означува ситуации, во кои возилото мора што е можно побрзо да

се запре.

® Симболот ја означува регистрираната трговска марка. Отсуството на овој

знак не е гаранција дека поимите може слободно да се употребуваат.

no linktext provided Симболите од овој вид укажуваат на предупредувачките напомени во

рамките на истиот пасус или на дадената страна, за да укажат на можната

опасност од незгоди и повреди и начинот на кој можете да ги избегнете.
no linktext provided

no linktext provided

no linktext provided Упатува на можна материјална штета во рамките на истиот пасус или на

дадената страна.

Текстовите со овој симбол упатуваат на опасни ситуации, чиешто непочитување предизвикува смрт
или тешки повреди.

Текстовите со овој симбол упатуваат на опасни ситуации, чиешто непочитување може да предизвика
смрт или тешки повреди.

Текстовите со овој симбол упатуваат на опасни ситуации, чиешто непочитување може да предизвика
лесни или средно тешки повреди.

Текстови со овој симбол упатуваат на опасните ситуации, кои при непочитување можат да
предизвикаат штети на возилото.

Текстовите со овој симбол содржат напомени околу заштитата на животната средина.

Текстовите со овој симбол содржат дополнителни информации.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/8c74506ea5c59d393fdf799768302834_1_mk_MK


Приказ однапред

Преглед на предниот дел на возилото.

Легенда за :

1 Предно стакло:

—со идентификациски број на возилото no linktext provided

—со греење на предното стакло no linktext provided

—со бришачи на предното стакло no linktext provided  no linktext provided

—со леќа на камера за системите за помош no linktext provided

—со сензор за дожд и светло во пределот на внатрешниот ретровизор no linktext provided  no

linktext provided  no linktext provided

2 Рачка за отворање за капакот од просторот на моторот no linktext provided

3 Зад амблемот на VW: радарски сензор за системите за помош no linktext provided

4 Преден фар no linktext provided  no linktext provided

5 Прскалки за предните светла no linktext provided

6 Сензори за системите за помош no linktext provided

7 Светла во задниот браник no linktext provided  no linktext provided

8 Зад капак: лежиште на окцето за влечење no linktext provided

9 Камера за приказ на околината (Area View) no linktext provided  no linktext provided
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Страничен приказ

Преглед на десната страна на возилото (Limousine).

Преглед на десната страна на возилото (Variant).

Легенда за и :

1 Вратичка на резервоарот за гориво no linktext provided

2 Кровна антена no linktext provided

3 Рачка за отворање на вратата no linktext provided

4 Надворешни ретровизори no linktext provided

—со индикатор на системот за помош при менување на коловозната лента (Side Assist) no linktext
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provided

—со камера за приказ на околината (Area View) no linktext provided  no linktext provided

5 Сензори за системите за помош no linktext provided

6 Лежишта за дигалката no linktext provided

7 Кровни шини no linktext provided
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Приказ одзади

Преглед на задниот дел на возилото (Limousine).

Преглед на задниот дел на возилото (Variant).

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/1f40fdc3e401b1f8a0c259204a3410b8_1_mk_MK
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Легенда за и :

1 Високо поставени стоп-светла

2 Задно стакло:

—со греење на задното стакло no linktext provided

—со бришачи за задното стакло (Variant) no linktext provided  no linktext provided

—со антена на стаклото no linktext provided

3 VW амблем:

—за отворање на вратата од багажниот простор no linktext provided

—со камера за системите за помош при паркирање no linktext provided  no linktext provided

4 Задни светла no linktext provided  no linktext provided

5 Зад браникот: радарски сензор за системите за помош no linktext provided

6 Сензори за системите за помош no linktext provided

7 Осветлување на регистарската табличка no linktext provided

8 Опрема за приколка no linktext provided

9 Зад капак: лежиште на окцето за влечење no linktext provided
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https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/3b608b58b68242bc04a4318d361c24ff_1_mk_MK#ID_2db2b2442240193fe59d5d3ef98fc970-88b1105c8c8326fb84938bcb8df3eac5-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/3b608b58b68242bc04a4318d361c24ff_1_mk_MK#ID_2db2b2442240193fe59d5d3ef98fc970-88b1105c8c8326fb84938bcb8df3eac5-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/18891b0514365889265e7086fae968cf_1_mk_MK#ID_5ac599ed028cc98626c115ea0f02ff1f-d3a9d5c62f557b004efb308a1dbb5b81-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/8ad9855c9e9a7328d0f6bc93e02b1fa5_1_mk_MK#ID_2ef019917b3f35e296d8e6a6fd38274e-f4cba15040b4aa8520ea02807f20dfed-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/bd4647209fa32e173e366d31bf042164_1_mk_MK#ID_e435551e0e8865e191075a7590776c83-6358486f72f007b71370d9906aaf8da0-mk-MK


Врата на возачот

Преглед на вратата на возачот (кај управувач на лева страна): контролни елементи (кај управувач на
десна страна е обратно).

Легенда за :

1 Рачка за отворање на вратата no linktext provided

2 Копче за централната брава за заклучување и отклучување на возилото no linktext provided

3 Контролна сијаличка на централната брава no linktext provided

4 Прекинувач за поставување на надворешните ретровизори и функции no linktext provided

—со ракување за системот за помош за маневрирање со приколка (Trailer Assist) no linktext

provided

5 Рачка за отклучување на капакот за просторот на моторот no linktext provided

6 Копче за отворање на вратата од багажниот простор no linktext provided

7 Преграда:

—со држач за шишиња со пијалаци

8 Преграда

9 Светло на вратата или рефлектор

10 Преграда:

—со преграда со можност за сместување за појас за предупредување no linktext provided

11 Копчиња за електрично регулирање на прозорците no linktext provided

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/dc8ac0ba4bf78829e418bd7c7f728936_1_mk_MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/public/media?lang=mk_MK&key=media/imgf3c73370e425fa090a0100dc6d091db7_1_--_--_JPEG.jpg
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/7784707e626cadaf4b64e97cae247070_1_mk_MK#ID_8835403372ae7de5b6089b545d8e8c2a-ebc694729e094eff46690d78b768b6d7-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/2ff2d8166b1e15d6e964f7ce29306eef_1_mk_MK#ID_2cd93d70f3059de64dba0cb675022264-eb50ebd3fe413dfb9e62977e39cf1671-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/bff1d632c55906ad230eff032fcf2d44_1_mk_MK#ID_e7db16cc681292d7468589b3bbc4fabc-5112ea2248d9d9febadb93572d26c2e5-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/407705c13315a93eacd160f153e0968d_1_mk_MK#ID_3681268a524321bb81c913ecfca792bc-bc77359ddcd5eae9216831872d105727-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/9993cb19c9704e7bcc04d1fbc2d10400_1_mk_MK#ID_e6ead8c01e60b08e7b1747889878fb54-d5f5dd0b9d012a900b9e25f483170182-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/b1b78c42a3a6f8769fafead2fb6c4563_1_mk_MK#ID_d4dea47de976486886dc5567b364d5f6-fc8953f1c4eb94bb175f822414519e50-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/e0a78041352d0ab75dd3444b93d4f7e1_1_mk_MK#ID_ce7e6c91eb406c4e63dd345e1f394040-1568f3a23f0193ae91dca98f6add226b-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/1a76c695d16e5c1af0c4bcc61b230c6f_1_mk_MK#ID_f492512a20020e9ba114e46d89f9d7dc-5c6f99784824c33dfc6b480aa33619ab-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/8d8ef01ddaa76e20097322f864a7ea3c_1_mk_MK#ID_e36985332adab82e1fe245d2c5c1ec91-a8d9f9c4ffba830932982e32d54c2bd4-mk-MK


Страна на возачот

Преглед на страна на возачот (управувач на лева страна).

Преглед на страна на возачот (управувач на десна страна).

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/2189da5851770f9faea68c8b55c8e1b7_1_mk_MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/public/media?lang=mk_MK&key=media/img6ec9a37ee429d5470a0100dc6d091db7_1_--_--_JPEG.jpg
https://userguide.volkswagen.de/legacy/public/media?lang=mk_MK&key=media/img33b30117e4292f810a0100dc6d091db7_1_mk_MK_JPEG.jpg


Легенда за и :

1 Прекинувач за светло no linktext provided

2 Отвори за воздух no linktext provided

3 Регулатор:

—за регулирање на светлината на фаровите no linktext provided

—за Head-Up дисплеј no linktext provided

4 Рачка за трепкачите и долгото светло no linktext provided  no linktext provided

—со прекинувач и копчиња за системите за помош на возачот no linktext provided  no linktext

provided

5 Инструментна табла no linktext provided

—со предупредувачки и контролни сијалички no linktext provided

6 Рачка за прскалките и бришачите no linktext provided

—со копчиња за ракување со менијата no linktext provided

7 Контролни елементи на повеќефункцискиот управувач

—за системите за помош на возачот no linktext provided

—за изборот на мени no linktext provided

—за аудио, навигација  

—за повикување на менито за телефон или прифаќање на телефонски повик 

—за поставување на јачината на звукот    

—за активирање на говорното управување  (зависно од опремата без функција)

8 Свирка

9 Местоположба на предното воздушно перниче за возачот no linktext provided

10 Педали no linktext provided

11 Место на вградување на воздушното перниче за колена no linktext provided

12 Рачка за поставување на позицијата на управувачкиот столб no linktext provided

13 Преграда

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/b9748b7100f06218680c2136c6dbc46b_1_mk_MK#ID_43f0df79e8362d059d61991fa7f74cb3-ff16ad506e78a8e4c9ab0e8fc71b47e5-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/76f9b79925b0d0ad7ceb81078506c92a_1_mk_MK#ID_550887de92581e62e9af5b65f4e29a18-1efa9b71e1a8f32f96b25878f085956a-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/a10de476fda1272bbc4fbef06a9a54bf_1_mk_MK#ID_b3165c4b2a6c36c0daf9cc9d7f99b2fc-36abda4c6a43ca624a8bd59f36ddaeb2-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/66dafe91d208ff90dc09ef2d398101c7_1_mk_MK#ID_7cb3b615f1da7a7ee82643ed1e89744d-9feeed61baa99d1b2c7f2fec91432631-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/ecde8802aca334bd3766a142ce2eecd6_1_mk_MK#ID_44b8d6f7e781279498d82897c203e22c-539745c255985543e531129ff6641d7b-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/d9960f51feff16d2234f239541c44c3b_1_mk_MK#ID_80319095f32e87cde39881bdca6a04b3-2d19b81eac7c0d07fa3868e4f8026d35-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/bb7ab0bcf2a04e6f7e179016404c67ea_1_mk_MK#ID_8fd0ec3248f60b23c7336105236387b8-b9eba4a68f0c4cca5623fc500d1c058e-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/1e57ef135556f39490bdc2f554b5be0a_1_mk_MK#ID_ef52316b17a0b2e701ed6267390c2481-3cfff649dbd5b21e5acab8bd168d2458-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/d21f37c3bf4aa1813a0c0ef33cff1785_1_mk_MK#ID_e8ab613e822fcf383141ad61c248dadf-d0397b77c7739b57467acf725aeb942e-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/641306e8ab615d1f51d2f3e939ff32c1_1_mk_MK#ID_b608fa29a0a285323f7af0be4830416a-e5b1d8304245aea6fb78ea1220940b6c-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/d3ccb38e469676290fcaddcdb7d049b2_1_mk_MK#ID_8d870fed1a29efe8c0838686d2da055d-90fb464f052b94e4c2e2736b73e5e88e-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/d21f37c3bf4aa1813a0c0ef33cff1785_1_mk_MK#ID_e8ab613e822fcf383141ad61c248dadf-d0397b77c7739b57467acf725aeb942e-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/1e57ef135556f39490bdc2f554b5be0a_1_mk_MK#ID_ef52316b17a0b2e701ed6267390c2481-3cfff649dbd5b21e5acab8bd168d2458-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/ecd86c306c22e83b66283164c62a1d69_1_mk_MK#ID_69583c1f725a31ca99e34639201fdcfd-e6edfa10cbc595690fc0c92bc5dbc4b6-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/9ceda513b41ae6d469e0e170fd01fc8a_1_mk_MK#ID_f99b4b983775f5a4a650d79b7c3cc614-3aef1bc50cfefd6f626f210e86c5ed52-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/79730642d3eb084fc991663152b42cd2_1_mk_MK#ID_18e8f17c1d8ca60fcd4e3ae4686528bd-9b097dee420a81e599e27eceeddeb9b8-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/9ceda513b41ae6d469e0e170fd01fc8a_1_mk_MK#ID_f99b4b983775f5a4a650d79b7c3cc614-3aef1bc50cfefd6f626f210e86c5ed52-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/f919837c1cc6c7920a1b5d163e79d36e_1_mk_MK#ID_4e35b10b172fb54af472c7c501a970a7-8a3ccc74529daed69987e26b2d8b2f97-mk-MK


Средишна конзола

Преглед на горниот дел на средишната конзола.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/bd7759e3d4ad1367f6dd1aba5487bfd6_1_mk_MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/public/media?lang=mk_MK&key=media/img37163971e429d5660a0100dc6d091db7_1_--_--_JPEG.jpg


Преглед на долниот дел од средишната конзола (управувач на лева страна).

Легенда за :

1 Отвори за воздух no linktext provided

2 Аналоген часовник

3 Отвори за воздух no linktext provided

4 Контролна сијаличка за исклучување на предното воздушно перниче за совозачот   no linktext
provided

5 Копче за вклучување и исклучување на трепкачите за предупредување  no linktext provided

6 Копче за греењето и вентилацијата на десното седиште no linktext provided

7 Контролни елементи за клима уред, систем за греење и свеж воздух no linktext provided

—со греење во мирување no linktext provided

8 Копче за греењето на левото седиште и вентилација на седиште лево no linktext provided

9 Infotainment систем → Infotainment систем no linktext provided

10 Копчиња:

—за системи за помош при паркирање и маневрирање no linktext provided

—за избор на возен профил no linktext provided

Легенда за :

1 Преграда:

https://userguide.volkswagen.de/legacy/public/media?lang=mk_MK&key=media/imge3387e48e429d5a40a0100dc6d091db7_1_--_--_JPEG.jpg
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/76f9b79925b0d0ad7ceb81078506c92a_1_mk_MK#ID_550887de92581e62e9af5b65f4e29a18-1efa9b71e1a8f32f96b25878f085956a-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/76f9b79925b0d0ad7ceb81078506c92a_1_mk_MK#ID_550887de92581e62e9af5b65f4e29a18-1efa9b71e1a8f32f96b25878f085956a-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/9ceda513b41ae6d469e0e170fd01fc8a_1_mk_MK#ID_f99b4b983775f5a4a650d79b7c3cc614-3aef1bc50cfefd6f626f210e86c5ed52-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/1a76c695d16e5c1af0c4bcc61b230c6f_1_mk_MK#ID_f492512a20020e9ba114e46d89f9d7dc-5c6f99784824c33dfc6b480aa33619ab-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/76f9b79925b0d0ad7ceb81078506c92a_1_mk_MK#ID_550887de92581e62e9af5b65f4e29a18-1efa9b71e1a8f32f96b25878f085956a-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/76f9b79925b0d0ad7ceb81078506c92a_1_mk_MK#ID_550887de92581e62e9af5b65f4e29a18-1efa9b71e1a8f32f96b25878f085956a-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/9425c914302db85ada6672a05e3b6a93_1_mk_MK#ID_9252ea926955daab29b1679407f03fef-252123409569d22d1545a1dd3e7cde05-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/76f9b79925b0d0ad7ceb81078506c92a_1_mk_MK#ID_550887de92581e62e9af5b65f4e29a18-1efa9b71e1a8f32f96b25878f085956a-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/cad524b8b385b1cafc6d787d3af9aa68_1_mk_MK#ID_f8988cf4d33980dceac9d6d68fd9d4c5-90d10e89e5314fab7222baab0ca43bd9-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/b6f01e2fbb1547b92e5ebab92eff4b3d_1_mk_MK#ID_ab93d76002326347f10fd7f8eac6c8bc-9a880d9dcd27ae4165c0eb7119ce221d-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/aae08bcfe1871d20da3acf182d615803_1_mk_MK#ID_7e96bec915884c37e500a05e67b1eafc-f8194526fefac0b7ac09498061d2a3f7-mk-MK


—со USB-конектор  no linktext provided

—со телефонски интерфејс → Инфо-забавен систем

2 Рачка:

—за менувач со двојна спојка DSG® no linktext provided

—за рачен менувач no linktext provided

3 Копчиња:

—за системи за помош при паркирање и маневрирање no linktext provided

—за избор на возен профил no linktext provided

—за греење на управувачот no linktext provided

—за ролетна за заштита од сонце на задното стакло (Limousine) no linktext provided

4 Под капак: држач за пијалаци

5 Средишен потпирач за раце со преграда:

—со USB-конектор  no linktext provided

6 Запалка за цигари или приклучок за напојување од 12 волти no linktext provided  no linktext
provided

7 Копче за Auto-Hold функција no linktext provided

8 Електронска паркинг-сопирачка no linktext provided

9 Копче за стартување и гаснење на моторот (Press & Drive)  no linktext provided

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/ff2d244fb08ce137acc18682ff936af8_1_mk_MK#ID_465865979d60b8a7c0192e3d96ea42e1-a50e4359b7a6d6c3144fef753c12d560-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/c49e097081090522db5b12a537005e6c_1_mk_MK#ID_9236c69796ff73be45b31af830c8da6f-464c4a763bddcf2411b4fc7d2598c633-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/e64397bde7811263aa03e56fe4a29a39_1_mk_MK#ID_be7291cd6161a1ffa9814f22ddddefa2-f84c4c0465724afed04ccc1b5a972eb3-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/b6f01e2fbb1547b92e5ebab92eff4b3d_1_mk_MK#ID_ab93d76002326347f10fd7f8eac6c8bc-9a880d9dcd27ae4165c0eb7119ce221d-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/aae08bcfe1871d20da3acf182d615803_1_mk_MK#ID_7e96bec915884c37e500a05e67b1eafc-f8194526fefac0b7ac09498061d2a3f7-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/76f9b79925b0d0ad7ceb81078506c92a_1_mk_MK#ID_550887de92581e62e9af5b65f4e29a18-1efa9b71e1a8f32f96b25878f085956a-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/7d79066eba5a2422b028a547e3319718_1_mk_MK#ID_d647c72e784319866811a7094994eb22-706fdb041cbe256cff0a91e77fb6a3ad-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/ff2d244fb08ce137acc18682ff936af8_1_mk_MK#ID_465865979d60b8a7c0192e3d96ea42e1-a50e4359b7a6d6c3144fef753c12d560-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/e4bb71f5b9b951baf05eec15d1488aed_1_mk_MK#ID_71a19496ee9e56230a0100dc4228ea9e-4094d8c4d1066c81a880be765177d440-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/275cf26dfad450cf1b0ff7173e274e50_1_mk_MK#ID_8c131e53cf7df1da146cd0b6f0f4ec0e-f4ff83962d9551b108873055cdb925ca-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/3ca6bd4ced6f5dc341cf8d54a24d87db_1_mk_MK#ID_a8221e17a1652102a6ed1dec334568cb-6a66f328998428cda4857955adefb16d-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/94d11d7a8fa1d258baac3021e318b42e_1_mk_MK#ID_2ef1b1680212bf6f08d1b73017275bb3-bc6533a775c1a0413681b8f888eb7d19-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/3cc7a52d07a0a7be5dc4805427855a71_1_mk_MK#ID_1873c885c14e048daa4f266a86c156f6-a9ca06f59c834eb039ae5bc6d73805d2-mk-MK


Страна на возачот

Страна на совозачот (кај управувач на лева страна): преглед на инструментната табла (кај управувач на
десна страна е обратно).

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/7312ad6d4e4908051bfb3ea6fbf3e40c_1_mk_MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/public/media?lang=mk_MK&key=media/imgf854c407e42605440a0100dc6d091db7_1_--_--_JPEG.jpg


При отворена врата на совозачот (кај управувач на лева страна): прекинувач со клуч на инструментната
табла (кај управувач на десна страна е обратно).

Легенда за и :

1 Фиока за ракавици:

—со рачка за отворање

—со отвор за воздух

—со читачи за медиуми за инфо-забавниот систем → Инфо-забавен систем

—со уред за читање картички → Инфо-забавен систем

—со држач за мемориски картички

—со држач за монети и пластични картички

—со лежиште за преградата за очила

—со упатство на возилото

2 Место на вградување за предното воздушно перниче за совозачот во инструментната табла no
linktext provided

3 Отвори за воздух no linktext provided

4 Странично на инструментната табла: брава-прекинувач за исклучување на предното воздушно

перниче за совозачот no linktext provided

https://userguide.volkswagen.de/legacy/public/media?lang=mk_MK&key=media/imge5f83399e425f93d0a0100dc6d091db7_1_--_--_JPEG.jpg
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/9ceda513b41ae6d469e0e170fd01fc8a_1_mk_MK#ID_f99b4b983775f5a4a650d79b7c3cc614-3aef1bc50cfefd6f626f210e86c5ed52-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/76f9b79925b0d0ad7ceb81078506c92a_1_mk_MK#ID_550887de92581e62e9af5b65f4e29a18-1efa9b71e1a8f32f96b25878f085956a-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/9ceda513b41ae6d469e0e170fd01fc8a_1_mk_MK#ID_f99b4b983775f5a4a650d79b7c3cc614-3aef1bc50cfefd6f626f210e86c5ed52-mk-MK


Контролни елементи во внатрешниот дел на покривот

Симбол Значење

   
Копчиња за внатрешни светла и светла за читање no linktext provided .

   

Прекинувач за стаклениот покрив no linktext provided .

  Копчиња за ролетната за заштита од сонце (Variant) no linktext provided .

   
Копчиња за услуга за итен повик, инфо-повик и повик за дефект no
linktext provided .

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/dd011f93fb0224ff256471a565286a8c_1_mk_MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/b749a684a58d62f828984183c08b3e7c_1_mk_MK#ID_5b49b722dec4ce0d1df77e88301156b6-7d64155eef88baea7fe86b4d877c1820-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/f18a953da2a98798cbce5ec3836d5b7d_1_mk_MK#ID_27ac11619647e53e9d376b9f0d90410a-cad90d3af12ae8730f8f09c183352b07-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/7d79066eba5a2422b028a547e3319718_1_mk_MK#ID_d647c72e784319866811a7094994eb22-706fdb041cbe256cff0a91e77fb6a3ad-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/1a76c695d16e5c1af0c4bcc61b230c6f_1_mk_MK#ID_f492512a20020e9ba114e46d89f9d7dc-5c6f99784824c33dfc6b480aa33619ab-mk-MK


Симболи на инструментната табла

Предупредувачките и контролните сијалички сигнализираат предупредувања, дефекти или одредени

функции. Некои предупредувачки и контролни сијалички светнуваат при вклучување на палењето и

мора да се изгаснат додека моторот работи или за време на возењето.

Во зависност од опремата во возилото наместо предупредувачка сијаличка на дисплејот на

инструментната табла се прикажува приказ со симболи.

Некои предупредувачки и контролни сијалички не се достапни на сите пазари.

Контролните сијалички, коишто светнуваат на прекинувачот за светло, се опишани во поглавјето no
linktext provided .

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/641306e8ab615d1f51d2f3e939ff32c1_1_mk_MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/ecde8802aca334bd3766a142ce2eecd6_1_mk_MK#ID_44b8d6f7e781279498d82897c203e22c-539745c255985543e531129ff6641d7b-mk-MK


Симбол Значење

Централна предупредувачка сијаличка. Земете

ги предвид дополнителните информации на

дисплејот на инструментната табла.

Електронска паркинг-сопирачка no linktext
provided .

Дефект на системот за сопирање no linktext
provided .

Системот на средството за ладење на моторот е

во дефект no linktext provided .

Пренизок притисок на моторното масло no
linktext provided .

Не функционира електромеханичкото

управување no linktext provided .

Врзете го сигурносниот појас no linktext
provided .

Предупредување од судир на системот за

набљудување на околината (Front Assist) no
linktext provided .

ИЛИ: предупредување за судир на системот за

препознавање на пешаци no linktext provided .

Притиснете го педалот за сопирање!

Генераторот има дефект no linktext provided .

Проверете ги гуртните на сопирачките no
linktext provided .

Централна предупредувачка сијаличка. Земете

ги предвид дополнителните информации на

дисплејот на инструментната табла.

Електронската програма за стабилизирање (ESC)

ИЛИ систем за контрола на пролизгувањето

(ASR) no linktext provided .

Уред за контрола на пролизгување (ASR)

исклучен no linktext provided .

Дефект на антиблокирачкиот систем (ABS) no
linktext provided .

Дефект на електронската паркинг-сопирачка

ИЛИ дефект на системот за помош при поаѓање

на нагорнина no linktext provided .

Вклучено задно светло за магла no linktext
provided .

Осветлувањето при возењето е во дефект no
linktext provided .

Системот за издувни гасови е во дефект no
linktext provided .

Системот за управување со моторот е во дефект

no linktext provided .

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/94d11d7a8fa1d258baac3021e318b42e_1_mk_MK#ID_2ef1b1680212bf6f08d1b73017275bb3-bc6533a775c1a0413681b8f888eb7d19-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/649dc8c601b40105681ee8cc2537d288_1_mk_MK#ID_5032fc8c9302686d2263f307f6980707-eb9522c8cf8bf68d24af97392bb5d682-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/91e7ed9c19863412c47514bd185ca3db_1_mk_MK#ID_522a9957f95d24d9acab4cef135cc612-bc0bbdd6f3849f57c2f339473f144822-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/b2d62adb2595a9a0a8843a855a6fe903_1_mk_MK#ID_78ed66c2c40efd391188500d27f3075b-2d8751ab8960bf8b2234689513f684bd-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/5c12bf81d39d37bfb2a1705a6303b4f9_1_mk_MK#ID_b28abfc907a354e18d308ce31995d359-807039fb8f556007233dd1f66c43b933-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/de77db391f25859558d6a743c7395d29_1_mk_MK#ID_1d0b93eec9d3f1a02262f6a1c7aa6a34-41381ac591419ada86def45e87e9d097-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/af00fe985fb22832a23dec0641c9832a_1_mk_MK#ID_b74dc9c2a3bee14395d384632d7f9a0f-780fae2c226d5a6866da75c593e7a139-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/94beafdcd9135e795efa0d23850ef2ee_1_mk_MK#ID_3f2861bd06c0d4e6326fb68eb8a84c3d-9f433dea5371a2d6162571d7b38fec6a-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/bf970aa5803a61f35238b542b08764c1_1_mk_MK#ID_da3f611ae94c4ecbb42c24a2eac5bc93-2253b5a0b19a438f9ed1d9bbf7d1295e-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/9f82c1f66a5f75eca9f326af49d3b164_1_mk_MK#ID_f8d993bd789c4051702fd79765c10f2a-1e0108d5aade977194360a61f99fd62d-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/9dfe91d80e64969a04b657dc378a676c_1_mk_MK#ID_68adc671bd58b2a4ffba8e47dd48516f-e7da0f555a672b36245c29cfabb45991-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/9dfe91d80e64969a04b657dc378a676c_1_mk_MK#ID_c9698c82bc012043ce2c9373ea8eb438-e7da0f555a672b36245c29cfabb45991-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/9dfe91d80e64969a04b657dc378a676c_1_mk_MK#ID_68adc671bd58b2a4ffba8e47dd48516f-e7da0f555a672b36245c29cfabb45991-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/94427737aea8b04db92a4b178e6068e2_1_mk_MK#ID_bf3929314e96cc8b23a953700a034724-2dffbaf78ffeb82c26bcda5b8c9f2d7c-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/e28a7f0596dcebe522621ee1a87789dd_1_mk_MK#ID_a4bc9296c8343bda8cf5bddfc19c2f36-29094f1267aabc34ae243b289f441361-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/7072914a79aa4eeb79924646f391d0f2_1_mk_MK#ID_dc983c717bbced5ab73c688dfc6b1c94-2b591b9977ebfae408be89943a021a68-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/70e830e5e28d8fd93db363040e771cdf_1_mk_MK#ID_3b3922ab97e565c658dc97a294762ab5-f927d45856e501c7d0f9b79194446f92-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/d333422e8874ff7967286235b58a9e2c_1_mk_MK#ID_f56be2256a57f1bf785910c31a933277-fc3418cb508addd24201bab0ea917632-mk-MK


Симбол Значење

Ограничен број на вртежи на моторот no linktext
provided .

Електромеханичкото управување е намалено no
linktext provided .

Систем за контрола на гуми no linktext provided ,

no linktext provided .

Сензорот за дожд и светло е во дефект no
linktext provided , no linktext provided .

Дефект на бришачите no linktext provided .

Нивото на течноста за миење на стаклата е

прениско no linktext provided .

Резервоарот за гориво е речиси празен no
linktext provided .

Нивото на моторното масло е прениско no
linktext provided .

Филтерот за честички е запушен no linktext
provided .

Дефект на системот за воздушни перничиња и

затегнувачки појаси no linktext provided .

 
Деактивирано предно воздушно перниче за

совозачот no linktext provided .

 
Активирано предно воздушно перниче за

совозачот no linktext provided .

Систем за помош при одржување на лента (Lane

Assist) no linktext provided .

Уредот за автоматско регулирање на

растојанието (ACC) не е достапен no linktext
provided .

Менувач со двојна спојка DSG®: менувачот има

дефект no linktext provided .

Рачен менувач: температурата на куплунгот е

висока или има дефект на куплунгот no linktext
provided .

Систем за набљудување на околината (Front

Assist) исклучен no linktext provided .

ИЛИ: системот за препознавање на пешаци е

исклучен no linktext provided .

Уред за регулирање на подвозјето (DCC) no
linktext provided .

Системот за помош при менување на коловозна

лента во дефект no linktext provided .

  Трепкач no linktext provided .

Притиснете го педалот за сопирање!

Auto-Hold функција no linktext provided .

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/d333422e8874ff7967286235b58a9e2c_1_mk_MK#ID_f56be2256a57f1bf785910c31a933277-fc3418cb508addd24201bab0ea917632-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/5c12bf81d39d37bfb2a1705a6303b4f9_1_mk_MK#ID_b28abfc907a354e18d308ce31995d359-807039fb8f556007233dd1f66c43b933-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/00a438d325b05ba79bbba8da15aeab20_1_mk_MK#ID_3a4d49b52b6eca484e84a5131ada07d6-d97d877a5d685b3e80d4e4ee9d1f33e4-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/202d24e68eced760c48e7a71f88b01ec_1_mk_MK#ID_b6c214714f972bacff69d21ab8c9413b-56563349ddd40c80d24bcec092964ce3-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/7aa60b1d12f3807302b3478c8ba902d9_1_mk_MK#ID_df80488b5e3206d97087c667d4dd4b48-4317be9a1fdc93547c6c96a79aef89e0-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/7072914a79aa4eeb79924646f391d0f2_1_mk_MK#ID_d1e6beb649c2664ca151e2e6a0bfd4eb-2b591b9977ebfae408be89943a021a68-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/7aa60b1d12f3807302b3478c8ba902d9_1_mk_MK#ID_99330f7db83915287361fb6010e2c214-4317be9a1fdc93547c6c96a79aef89e0-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/7aa60b1d12f3807302b3478c8ba902d9_1_mk_MK#ID_99330f7db83915287361fb6010e2c214-4317be9a1fdc93547c6c96a79aef89e0-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/8d0383ef76915fee03257a869411fbf3_1_mk_MK#ID_dafdc4536d89eae6ef9306c213289b44-3076d3215c50020b2629ca9bba15362e-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/b2d62adb2595a9a0a8843a855a6fe903_1_mk_MK#ID_78ed66c2c40efd391188500d27f3075b-2d8751ab8960bf8b2234689513f684bd-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/70e830e5e28d8fd93db363040e771cdf_1_mk_MK#ID_4dfd0abe47f14c2b5971240e01b541c4-f927d45856e501c7d0f9b79194446f92-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/8b2b80ff25920de39645b3badfa2ca2b_1_mk_MK#ID_b7c29bf69e7b9c6ef057601b5c6dad38-ced80e851d646c605bc00fe4cfe789fb-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/8b2b80ff25920de39645b3badfa2ca2b_1_mk_MK#ID_b7c29bf69e7b9c6ef057601b5c6dad38-ced80e851d646c605bc00fe4cfe789fb-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/8b2b80ff25920de39645b3badfa2ca2b_1_mk_MK#ID_b7c29bf69e7b9c6ef057601b5c6dad38-ced80e851d646c605bc00fe4cfe789fb-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/597b08e371356b24a9a30cbe11b6e7f1_1_mk_MK#ID_a7ce48d97e8d8218ecb1d28ae9e060ab-7649aba141f58bb144728c89f06654cf-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/d15e2de59eb3e2e4b1effb6c5c845aa9_1_mk_MK#ID_d754282cc543e6514a62c525af926fc0-12ab7edb15c7155a44a4e4acaf9c7cd8-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/8566dd5842f0639fd4e7f7cd36bde36f_1_mk_MK#ID_ba0ea479a3a582a826b2724be2585cc3-83cb85e1fd457075929ce549e57c349f-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/37223849f9fa54a672e2fe90b40c1ab1_1_mk_MK#ID_e2f399701898575469e8529367527b52-bb4d3314154e29456b5013ee320b0e62-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/b0ab1bc55428581976b58fd2dddebb4a_1_mk_MK#ID_ab381ad0d87ff583ad0d6055f342ba9c-5777b3b45f1fc7b06b61b198aef80b41-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/245dc0871aeb1e28020a02f11943a16e_1_mk_MK#ID_431c6342ffe308b231c5c236d571a9a8-9251dc71657127381b873afc241a8542-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/a843d47e2058cecd916b777ee7a2fc93_1_mk_MK#ID_bc203298ee4042a0ac96184a3fc18d77-665838ed8756c780f84e7bbb83db7e6a-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/5068d9250305feea17f08e285753337c_1_mk_MK#ID_5ec1bfbe2aea8693b8aa6ef1068e23ca-5edb6c95d47e2b4775c1013456b18cd4-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/ecde8802aca334bd3766a142ce2eecd6_1_mk_MK#ID_44b8d6f7e781279498d82897c203e22c-539745c255985543e531129ff6641d7b-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/3ca6bd4ced6f5dc341cf8d54a24d87db_1_mk_MK#ID_a8221e17a1652102a6ed1dec334568cb-6a66f328998428cda4857955adefb16d-mk-MK


Симбол Значење

Уред за регулирање на брзината (GRA) no
linktext provided .

ИЛИ:

Автоматско регулирање на растојанието (ACC) no
linktext provided .

ИЛИ:

Уред за ограничување на брзината no linktext
provided .

Систем за помош при одржување на лента (Lane

Assist) no linktext provided .

Долго светло или светлосен сигнал no linktext
provided .

Рачен менувач: куплунгот во дефект no linktext
provided .

Уред за регулирање на брзината (GRA) no
linktext provided .

ИЛИ:

Автоматско регулирање на растојанието (ACC) no
linktext provided .

Уред за ограничување на брзината активен no
linktext provided .

Автоматско регулирање на растојанието (ACC) no
linktext provided .

Предупредување за растојание на системот за

набљудување на околината (Front Assist) no
linktext provided .

 
Уред за регулирање на брзината (GRA) во дефект

no linktext provided .

Уред за регулирање на долго светло no linktext
provided .

Најава за сервис no linktext provided .

Состојба на наполнетост на батеријата на

мобилниот телефон → Infotainment систем.

Надворешна температура пониска од +4 °C

(+39 °F) no linktext provided .

Start-Stopp системот е активен no linktext
provided .

Start-Stopp системот не е достапен no linktext
provided .

Состојба на поволна потрошувачка no linktext
provided .

Напомена за информации во упатството за

употреба.

Дополнителни прикази: режим со приколка

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/1e57ef135556f39490bdc2f554b5be0a_1_mk_MK#ID_ef52316b17a0b2e701ed6267390c2481-3cfff649dbd5b21e5acab8bd168d2458-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/5877c7662abb82182533d72dcfa8b47d_1_mk_MK#ID_8b1f08790e6771337e6867db2c4f8e32-fe4856293cab94a2042611ef4d198850-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/9aab5e16319609cf984caf33821da721_1_mk_MK#ID_f2a1cd9c5b8d77b122cc04d193ad133d-52c0e3f0bf5667cdf5879903bb67d569-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/597b08e371356b24a9a30cbe11b6e7f1_1_mk_MK#ID_a7ce48d97e8d8218ecb1d28ae9e060ab-7649aba141f58bb144728c89f06654cf-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/d9960f51feff16d2234f239541c44c3b_1_mk_MK#ID_80319095f32e87cde39881bdca6a04b3-2d19b81eac7c0d07fa3868e4f8026d35-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/37223849f9fa54a672e2fe90b40c1ab1_1_mk_MK#ID_e2f399701898575469e8529367527b52-bb4d3314154e29456b5013ee320b0e62-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/1e57ef135556f39490bdc2f554b5be0a_1_mk_MK#ID_ef52316b17a0b2e701ed6267390c2481-3cfff649dbd5b21e5acab8bd168d2458-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/5877c7662abb82182533d72dcfa8b47d_1_mk_MK#ID_8b1f08790e6771337e6867db2c4f8e32-fe4856293cab94a2042611ef4d198850-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/9aab5e16319609cf984caf33821da721_1_mk_MK#ID_f2a1cd9c5b8d77b122cc04d193ad133d-52c0e3f0bf5667cdf5879903bb67d569-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/5877c7662abb82182533d72dcfa8b47d_1_mk_MK#ID_8b1f08790e6771337e6867db2c4f8e32-fe4856293cab94a2042611ef4d198850-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/af00fe985fb22832a23dec0641c9832a_1_mk_MK#ID_b74dc9c2a3bee14395d384632d7f9a0f-780fae2c226d5a6866da75c593e7a139-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/f6516931ed50a8576459eb0dddb23650_1_mk_MK#ID_56ca71b96533b32edf94031db084c283-e4c17c9f84857272a20a1c2fdc931a2f-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/47453649acef55d6b8f44ebdd1f660e8_1_mk_MK#ID_e0c00d22faf7c5d119cce0129c2cbac6-9a4061665569477eb4a3f6dda6c91e90-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/0765784ea590d9fba7238de1c8270611_1_mk_MK#ID_c8456f2f61a11a09cc3dcdbf115871fb-d3cba67235c42bfe1bb6ea843dba714d-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/c274c94b475b66e0c71defc50737a2ec_1_mk_MK#ID_249b6d7457ecbf320e84e4c5c64e89b1-7ee536ede7bea920e7f43ef3b95efbb9-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/b30cb63c53140dde4184d8c1b0887455_1_mk_MK#ID_b30b08c50a16ddc28d3b5609c2c76da6-16a7621b0a9834fc2bcfc8da9554458d-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/b30cb63c53140dde4184d8c1b0887455_1_mk_MK#ID_b30b08c50a16ddc28d3b5609c2c76da6-16a7621b0a9834fc2bcfc8da9554458d-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/c274c94b475b66e0c71defc50737a2ec_1_mk_MK#ID_249b6d7457ecbf320e84e4c5c64e89b1-7ee536ede7bea920e7f43ef3b95efbb9-mk-MK


Симбол Значење

Округлата глава на опремата за приколка не е заклучена no linktext
provided .

Трепкач на приколка no linktext provided .

Дополнителни прикази: Offroad режим

Симбол Значење

Систем за помош при возење на надолнини no linktext provided .

Активен е возниот профил Offroad no linktext provided .

Дополнителни прикази: дизел возила

Симбол Значење

Нивото на AdBlue® е прениско no linktext provided .

Има дефект на SCR-системот no linktext provided .

Вода во горивото no linktext provided .

Дизел мотор no linktext provided .

Нивото на AdBlue® е прениско no linktext provided .

Има дефект на SCR-системот no linktext provided .

Непочитувањето на предупредувачките сијалички и текстуалните пораки што светнуваат може да
доведе до откажување на возилото во патниот сообраќај, незгоди и тешки повреди.
● Никогаш не игнорирајте ги предупредувачките сијалички и текстуалните пораки што се појавуваат.
● Запрете го возилото штом ќе биде можно и безбедно.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/2dea9a0607807010973993d85334d906_1_mk_MK#ID_b8f523611ff842c55c989192af354286-23b55de1b947e5321b19d353a7e2bc2a-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/7072914a79aa4eeb79924646f391d0f2_1_mk_MK#ID_dc983c717bbced5ab73c688dfc6b1c94-2b591b9977ebfae408be89943a021a68-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/88ec6189d0b8de2ac1524cdd372ab176_1_mk_MK#ID_535b8b7218b8375b85504fdd9374d61a-efb795478e8d9d843b37c981010ebe0b-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/aae08bcfe1871d20da3acf182d615803_1_mk_MK#ID_7e96bec915884c37e500a05e67b1eafc-f8194526fefac0b7ac09498061d2a3f7-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/70e830e5e28d8fd93db363040e771cdf_1_mk_MK#ID_2f6bb21b2b5819b980dcf863c71700d9-f927d45856e501c7d0f9b79194446f92-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/70e830e5e28d8fd93db363040e771cdf_1_mk_MK#ID_c967f71b262ce50093c142befa161c6d-f927d45856e501c7d0f9b79194446f92-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/8d0383ef76915fee03257a869411fbf3_1_mk_MK#ID_dafdc4536d89eae6ef9306c213289b44-3076d3215c50020b2629ca9bba15362e-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/d333422e8874ff7967286235b58a9e2c_1_mk_MK#ID_f56be2256a57f1bf785910c31a933277-fc3418cb508addd24201bab0ea917632-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/70e830e5e28d8fd93db363040e771cdf_1_mk_MK#ID_c121696eb5653353c7ea0b6bb5e33593-f927d45856e501c7d0f9b79194446f92-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/70e830e5e28d8fd93db363040e771cdf_1_mk_MK#ID_5a6231d005fbe4ee7af805f5a3346f58-f927d45856e501c7d0f9b79194446f92-mk-MK


Вовед во темата

Возилото е или опремено со аналогна или со дигитална инструментна табла (Active Info Display).

По стартување на моторот со скоро испразнета или заменета 12-волтна батерија на возилото,

системските поставувања (време, датум, лични комфорни поставувања и програмирања) може да се

поместат или избришат. Проверете ги и коригирајте ги поставувањата, откако 12-волтната батерија

повторно доволно ќе се наполни.

Доколку вниманието на возачот се одвлече настрана, тоа може да предизвика незгоди и повреди.
● Никогаш не користете ги копчињата на инструментната табла за време на возењето.
● Сите поставувања на приказите на дисплејот на инструментната табла и приказите на екранот на

Infotainment системот вршете ги само додека возилото мирува, за да се намали ризикот од незгоди
и повреди.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/d21f37c3bf4aa1813a0c0ef33cff1785_1_mk_MK


Аналогна инструментна табла

Аналогна инструментна табла во контролната табла.

Објаснувања за инструментите :

1 Бројач на вртежи (Вртежи x 1000 во минута на моторот кој работи) no linktext provided .

2 Индикатор за температурата на средството за ладење на моторот no linktext provided .

3 Прикази на дисплејот no linktext provided .

4 Копче за ресетирање, поставување и приказ.

5 Тахометар (брзинометар).

6 Индикатор за резерва на гориво no linktext provided .

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/b0c1b657de81f384bcc1f8d5c41711b9_1_mk_MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/public/media?lang=mk_MK&key=media/imgf43a8befe4260d040a0100dc6d091db7_1_mk_MK_JPEG.jpg
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/4e5f60d5e402b7a79085bdf6e94d6565_1_mk_MK#ID_6ac92c994347600e0e67d944ec36f2c9-2949effac49b124ddfa90c2f6d0805a0-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/91e7ed9c19863412c47514bd185ca3db_1_mk_MK#ID_522a9957f95d24d9acab4cef135cc612-bc0bbdd6f3849f57c2f339473f144822-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/c274c94b475b66e0c71defc50737a2ec_1_mk_MK#ID_249b6d7457ecbf320e84e4c5c64e89b1-7ee536ede7bea920e7f43ef3b95efbb9-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/8d0383ef76915fee03257a869411fbf3_1_mk_MK#ID_dafdc4536d89eae6ef9306c213289b44-3076d3215c50020b2629ca9bba15362e-mk-MK


Бројач на вртежи

Бројач на вртежи
Почетокот на црвеното подрачје од бројачот на вртежи го означува максималниот број на вртежи на

разработениот и загреан мотор за сите степени. Пред достигнување на црвеното подрачје треба да

префрлите во наредниот повисок степен, да изберете позиција на рачката на менувачот D/S или да го

тргнете стапалото од педалот за гас no linktext provided .

● При ладен мотор, избегнувајте висок број на вртежи, полн гас и големи оптоварувања на моторот.
● За да избегнете оштетувања на моторот, стрелката на бројачот на вртежи смее само накратко да се

најде во црвеното подрачје на скалата.

Прераното префрлување во повисок степен Ви помага да заштедите гориво и да ги намалите

звуците на работењето на моторот.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/4e5f60d5e402b7a79085bdf6e94d6565_1_mk_MK


Дигитална инструментна табла (Active Info дисплеј)

Active Info дисплеј во инструментната табла.

Active Info дисплејот е дигитална инструментна табла со TFT дисплеј во боја со висока резолуција.

Преку изборот на различни профили на информации, покрај класичните кружни инструменти како

мерачот на број на вртежи и тахометарот, може да се прикажат дополнителни прикази.

Објаснувања за инструментите :

1 Бројач на вртежи (Вртежи x 1000 во минута на моторот кој работи) no linktext provided .

2 Приказ на профил на информации. Прикажаната содржина варира зависно од избраниот профил

на информации, илустрацијата прикажува профил на информации без дополнителни прикази.

3 Прикази на дисплејот no linktext provided .

4 Копче за ресетирање, поставување и приказ no linktext provided .

5 Тахометар (брзинометар).

6 Дигитален индикатор за брзина.

7 Индикатор за резерва на гориво no linktext provided .

8 Индикатор за температурата на средството за ладење на моторот  no linktext provided .

9 Актуелно поставен степен или степен на рачката на менувачот no linktext provided  или no linktext
provided .

Профили на информации
Преку точката од мени Ansichten (прикази) на дисплејот на инструментната табла no linktext provided
може да се изберат различни тематски профили на информации. Зависно од избраниот профил на

информации, Active Info дисплејот прикажува дополнителни информации во средината на кружните

инструменти 2 . Може да се изберат следните профили на информации:

—Classic. Нема дополнителни прикази.

—Потрошувачка и преостанато растојание. Графички приказ на моменталната потрошувачка и

дигитален приказ на просечната потрошувачка во мерачот на број на вртежи. Дигитален приказ на

преостанатото растојание во тахометарот.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/9016a68dd968a4d279f1ffed7779e73b_1_mk_MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/public/media?lang=mk_MK&key=media/img76742e58e42925dc0a0100dc6d091db7_1_mk_MK_JPEG.jpg
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/4e5f60d5e402b7a79085bdf6e94d6565_1_mk_MK#ID_6ac92c994347600e0e67d944ec36f2c9-2949effac49b124ddfa90c2f6d0805a0-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/c274c94b475b66e0c71defc50737a2ec_1_mk_MK#ID_249b6d7457ecbf320e84e4c5c64e89b1-7ee536ede7bea920e7f43ef3b95efbb9-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/c274c94b475b66e0c71defc50737a2ec_1_mk_MK#ID_249b6d7457ecbf320e84e4c5c64e89b1-7ee536ede7bea920e7f43ef3b95efbb9-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/8d0383ef76915fee03257a869411fbf3_1_mk_MK#ID_dafdc4536d89eae6ef9306c213289b44-3076d3215c50020b2629ca9bba15362e-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/91e7ed9c19863412c47514bd185ca3db_1_mk_MK#ID_522a9957f95d24d9acab4cef135cc612-bc0bbdd6f3849f57c2f339473f144822-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/e64397bde7811263aa03e56fe4a29a39_1_mk_MK#ID_be7291cd6161a1ffa9814f22ddddefa2-f84c4c0465724afed04ccc1b5a972eb3-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/c49e097081090522db5b12a537005e6c_1_mk_MK#ID_9236c69796ff73be45b31af830c8da6f-464c4a763bddcf2411b4fc7d2598c633-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/0dc8192e973b0c7a10bbfd5cbd83440d_1_mk_MK#ID_fef34b5054f55d4b7f713cdd4b26dac8-bfdf1f5ff27b8e949a6510d24279db30-mk-MK


—Ефикасност. Дигитален приказ на просечната потрошувачка и графички приказ на моменталната

потрошувачка во мерачот на број на вртежи. Во тахометарот, симболот  прикажува поволна

потрошувачка, а графичкиот приказ помага да се заштеди гориво.

—Навигација. При активно  водење кон цел: приказ на растојанието до целта и времето на

пристигнување во мерачот на број на вртежи, како и навигација со стрелки во тахометарот. При

неактивно  водење кон цел: приказ на висина во мерачот на број на вртежи и приказ на компас во

тахометарот.

—Помош на возачот. Графички приказ на различни системи за помош на возачот или дигитален приказ

на возното време во мерачот на број на вртежи. Навигација со стрелки или приказ на компас во

тахометарот.

Навигациска мапа во Active Info дисплејот
Во зависност од опремата Active Info дисплејот може да прикажува детална мапа. За таа цел, изберете

ја точката од менито Navigation (навигација) на инструментната табла no linktext provided .

Навигациската мапа може да се прикаже во две димензии. Ако се избере поголемиот приказ на мапа,

истовремено се намалува големината на кружните инструменти. За да се постави саканата димензија на

мапата, постапете на следниот начин:

—Притиснете го копчето  на повеќефункцискиот управувач no linktext provided  за да менувате

помеѓу големините на мапата.

—ИЛИ: Притиснете го стрелка-копчето  или  во повеќефункцискиот управувач, за да ја изберете

посакуваната големина на мапата. Изборот е маркиран со рамка.

—Потврдување на избор преку притискање на копчето  на повеќефункцискиот управувач.

Зависно од опремата, навигацијата се прикажува на два екрана или само на еден екран. Навигациската

мапа може да се појави на Active Info дисплејот и во Infotainment системот или само во Infotainment

системот. Во вториот случај, на Active Info дисплејот се наведени само навигациски стрелки.
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Head-up дисплеј

Покрај управувачот: регулатор за Head-up дисплејот (стрелка).

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/66dafe91d208ff90dc09ef2d398101c7_1_mk_MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/public/media?lang=mk_MK&key=media/img9dfa242ae4293dba0a0100dc6d091db7_1_--_--_JPEG.jpg


Во инструментната табла над управувачот: пример за прикази во Head-up дисплејот.

Head-up дисплејот во видното поле на возачот проектира избрани прикази со информации или

предупредувачки пораки од системите за помош или од Infotainment системот.

Вклучување и исклучување на Head-up дисплејот
За да го вклучите и исклучите Head-up дисплејот, притиснете на регулаторот .

Поставување на висината
За индивидуално да се прилагоди аголот на поглед, се поставува висината на Head-up дисплејот на

следниот начин:

—Заземете оптимална позиција на седење no linktext provided .

—Поставете ја саканата висина на Head-up дисплејот со регулаторот .

Поставувања во Infotainment системот
Во поставувањата на возилото во Infotainment системот може да се преземат понатамошни

поставувања за Head-up дисплејот.

На располагање Ви стојат следните можности на поставување:

Во подменито Display (дисплеј):

—Поставување на осветленоста и на шемата на бои на Head-up дисплејот. Осветленоста на приказот се

намалува автоматски со намалување на осветленоста на околината. Основното осветлување се

поставува заедно со осветлувањето на инструментите no linktext provided .

Во подменито Inhalte (содржини):

—Избор на содржините на приказите за Head-up дисплејот, на пр. прикази на ACC или на Infotainment

системот. Некои содржини на приказите не можат да се исклучат, на пр. предупредувачки пораки.
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Со посилно притискање, Head-up дисплејот може да излезе од шините-водилки, на пр. за време на
чистењето.
● Никогаш не чистете го Head-up дисплејот со силно притискање.

За да избегнете гребење на покривното стакло, никогаш не ставајте предмети во отворот на Head-
up дисплејот.

Ако Head-up дисплејот се загрее од силно сончево зрачење, системот може автоматски да се исклучи.
Head-up дисплејот повторно се вклучува, штом доволно ќе се излади.

Очила за сонце со филтри за поларизација можат негативно да влијаат врз приказот.

Можат да настанат рефлексии пореди неповолно сончево зрачење.

Оптималната читливост на Head-up дисплејот зависи од позицијата на седиштето и од

поставеноста на висината на Head-up дисплејот.

Некои поставувања може да се меморираат во корисничките профили на персонализацијата и

автоматски да се сменат при менување на корисничкиот профил no linktext provided .

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/5edc9e2c6fd538db16ec526e20473916_1_mk_MK#ID_ed6c7c83f72d47f3016b3efaf12e7afb-7b7d8bac4f505c380c072def7668fcbb-mk-MK


Прикази на дисплејот

Можни прикази на дисплејот на инструментната табла
На дисплејот на инструментната табла во зависност од опремите на возилото може да се прикажуваат

различни информации:

—Отворени врати, капак од просторот за мотор и врата од багажниот простор.

—Предупредувачки и информативни текстови.

—Прикази на километри.

—Час no linktext provided .

—Напомени за радио и навигација → Infotainment систем.

—Напомени за телефон → Infotainment систем.

—Надворешна температура.

—Приказ на компас.

—Позиција на рачката од менувачот.

—Препорака за степен no linktext provided .

—Приказ на податоци за возењето (повеќефункциски индикатор) и менија за различни поставувања no

linktext provided .

—Индикатор за сервисни интервали no linktext provided .

—Предупредување за брзината no linktext provided .

—Предупредување за брзината за зимски гуми.

—Приказ за статус на Start-Stopp системот no linktext provided .

—Препознаени сообраќајни знаци на системот за препознавање сообраќајни знаци no linktext

provided .

—Индикатор за статус за активно управување со цилиндри (ACT®) no linktext provided .

—Состојба на поволна потрошувачка .

—Ознака на моторот (MKB).

—Приказ на системите за помош на возачот no linktext provided .

—Персонализирање: поздрав и избор на корисник no linktext provided .

Отворени врати, врата од просторот на моторот и од багажниот простор
По отклучувањето на возилото и за време на возењето, на дисплејот на инструментната табла следи

приказ, а по потреба и акустична сигнализација за отворени врати, како и за отворена врата од

просторот на моторот и од багажниот простор. Приказот на инструментната табла може да отстапува во

зависност од изведбата.

Позиција на рачката на менувачот (менувач со двојна спојка DSG®)
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Одбраната позиција на рачката на автоматскиот менувач се прикажува и странично на рачката од

менувачот како и на дисплејот на инструментната табла. Во позицијата на рачката од менувачот D/S

како и кај Tiptronic, на дисплејот на инструментната табла во даден случај се прикажува и конкретниот

степен no linktext provided .

Приказ за надворешната температура
При надворешни температури пониски од +4 °C (+39 °F) на индикаторот за надворешната температура

дополнително се појавува . Овој симбол свети додека надворешната температура не се искачи над

+6 °C (+43 °F) no linktext provided .

Доколку возилото мирува, доколку работи греењето на возилото во мирување no linktext provided  или

доколку возите многу бавно, прикажаната температура може да биде повисока од вистинската

надворешна температура, како резултат на топлината која зрачи од моторот.

Мерното поле изнесува -45 °C (-49 °F) до +76 °C (+169 °F).

Препорака за степен
На дисплејот на инструментната табла за време на возењето може да се појави препорака за изборот на

степен на возење, кој во моментот би трошел помалку гориво no linktext provided .

Прикази за поминати километри
Бројачот на вкупно поминати километри  ја регистрира целата патека извозена од возилото.

Бројачот на дневно поминати километри  (trip) (пат) ги покажува километрите, кои биле извозени по

последното ресетирање на бројачот на дневно поминати километри.

—Кратко притиснете на копчето  на инструментната табла, за да се ресетира бројачот на дневно

поминати километри на 0 no linktext provided  или no linktext provided .

Предупредување за брзина за зимски гуми
На дисплејот на инструментната табла се прикажува пречекорување на поставената максимална брзна

no linktext provided .

Поставувањата за предупредувањето за брзина можат да се извршат во поставувањата за возилото во

Infotainment системот no linktext provided .

Приказ за компас
Доколку палењето е вклучено, дисплејот на инструментната табла, во зависност од опремата, ја

прикажува актуелната страна на светот кон која се вози во вид на кратенка, на пр. СЗ за северозапад.

Доколку Infotainment системот е вклучен и не е активно водење кон цел, дополнително е достапен

графички приказ на компас.

Состојба на поволна потрошувачка 
За време на возењето, на дисплејот на инструментната табла се прикажува дали возилото се наоѓа во

состојба на поволна потрошувачка .

Ознака за моторот (MKB)
Притиснете го копчето  на инструментната табла и држете го притиснато (околу 15 секунди), за на

дисплејот на инструментната табла да се прикажат ознаките на моторот (MKB) на возилото. Затоа

палењето мора да биде вклучено и моторот не смее да работи no linktext provided  или no linktext
provided .

При надворешни температури над точката на мрзнење улиците и мостовите може да замрзнат.
●  напоменува за можна опасност од голомразица.
● При надворешни температури над +4 °C (+39 °F) исто може да има голомразица, ако не се

прикажува .
● Никогаш не се потпирајте само на индикаторот за надворешна температура!
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Постојат различни инструментни табли и затоа изведбите и приказите на дисплеите може да

варираат. Кај дисплеј без приказ на предупредувачки или информативни текстови, дефектите

се прикажуваат исклучиво со контролни сијалички.

Некои прикази на дисплејот на интструментната табла може да се изгубат поради ненадејни

настани, на пр. дојдовни телефонски повици.

Зависно од опремата, некои поставувања и прикази можат да се извршат и во Infotainment

системот.

Доколку има повеќе предупредувачки пораки, симболите се појавуваат еден по друг за неколку

секунди. Симболите се појавуваат сè додека не се отстрани причината.

Доколку при вклучување на палењето се прикажат предупредувачки пораки за пречки во

функционирањето, можно е поставувањата или приказите на информации да не можат да се

спроведат како што е опишано. Во овој случај, отстранете ги пречките во функционирањето во

стручен сервис.



Менија на инструментната табла

Обемот на менијата и приказите на информации зависи од електрониката на возилото и од обемот на

опремата на возилото.

Стручниот сервис може да ги програмира или измени и другите функции зависно од опремата на

возилото. За таа цел, Volkswagen го препорачува партнерот на Volkswagen.

Некои точки од менито можат да се повикаат само додека возилото мирува.

Возни податоци no linktext provided .

Системи за помош.

Прикази.

no linktext provided

Навигација → Infotainment систем.

Аудио → Infotainment систем.

Телефон → Infotainment систем

Статус на возилото no linktext provided .

Мерач на кругови no linktext provided .

Персонализирање (избор на корисник) no linktext provided .
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Приказ на возни податоци (повеќефункциски приказ)

Приказот на податоците за возењето (повеќефункцискиот индикатор) покажува различни возни и

потрошувачки вредности.

Менување помеѓу приказите
Возила без повеќефункциски управувач:

—Притиснете го прекинувачот  на рачката од бришачите no linktext provided .

Возила со повеќефункциски управувач:

—Притиснете го копчето  или  no linktext provided .

Менување на мемориите
Притиснете на копчето  на рачката за бришачи или на копчето  на повеќефункцискиот

управувач.

Меморија Ab Start (од старт)
Доколку не се вози повеќе од два часа меморијата се брише.

Меморија Ab Tanken (од точење)
Приказ на меморијата на собраните вредности за возењето и за потрошувачката. При точењето

меморијата се брише.

Меморија Langzeit (долго време)
Меморијата ги собира возните вредности до 19 часа и 59 минути или 99 часа и 59 минути возно време

или 1999,9 km или 9999,9 km измината километража. Доколку се пречекори една од овие максимални

ознаки

Бришење на меморијата за возни податоци
—Изберете ја меморијата која треба да се избрише.

—Држете го притиснато копчето  на рачката за бришачи или копчето  во повеќефункцискиот

управувач околу две секунди.

Избирање прикази
Кои возни податоци треба да се прикажат, може да се постави во поставувањата за возилото во

Infotainment системот no linktext provided .

Приказ ∅-Verbrauch (∅-потрошувачка)
Се прикажува просечната потрошувачка на гориво по околу 300 метри.

Приказ Reichweite (преостанато растојание)
Приближна измината километража во km, којашто може да се извози при ист начин на возење.

Приказ SCR-Reichweite (SCR досег) или Reichweite 
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(Не е достапно во сите земји.)

(досег)

Произволна патека во километри, која може да се помине со постоечката резерва на AdBlue ® при ист

начин на возење. Приказот се појавува дури по преостанато растојание од 2400 km и не може да се

избира.

Приказ ∅-Geschwindigkeit (∅-брзина)
Се прикажува просечната брзина по околу 100 метри.

Корисник на комфорни функции
Листа на вклучени комфорни системи, коишто ја зголемуваат потрошувачката на енергија, пр. клима

уредот.

Поставување на предупредувањето за брзина
—Изберете приказ Warnung bei --- km/h (предупредување при --- km/h) или Warnung bei --- mph

(предупредување при --- mph).

—Притиснете на копчето  на рачката за бришачите или копчето  на повеќефункцискиот

управувач, за да ја меморирате актуелната брзина и да го активирате предупредувањето.

—Во рок од 5 секунди, поставете ја брзината со прекинувачот  на рачката на бришачите или со

копчињата  или  на повеќефункцискиот управувач. Потоа притиснете го копчето  или 

или почекајте неколку секунди. Брзината е меморирана и предупредувањето е активирано.

—За деактивирање одново притиснете го копчето  или копчето . Се брише меморираната

брзина.

Предупредувањето може да се постави за брзини од 30 km/h (18 mph) до 250 km/h (155 mph).

Во зависност од пазарот ова предупредување се задава дополнително при брзина над 120 km/h

(75 mph). Ова предупредување е законски пропишано и не смее да се промени.

Некои поставувања може да се меморираат во корисничките сметки на персонализацијата и

може автоматски да се сменат при менување на корисничка сметка no linktext provided .
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Предупредувачки и информативни текстови

Предупредувачка порака на приоритет 1 (црвена) 

Предупредувачка порака за приоритет 2 (жолта) 

Информативен текст

 

При вклучување на палењето или за време на возењето, се контролира состојбата на некои функции во

возилото и компоненти на возилото. Пречките во функционирањето се сигнализираат со црвени и

жолти предупредувачки симболи со текстуални пораки на дисплејот на инструментната табла no
linktext provided  а по потреба се сигнализираат и звучно. Приказот на текстовите и симболите може да

варира во зависност од изведбата на инструментната табла.

Дополнително, рачно можат да бидат повикани податоци за актуелните пречки во функционирањето.

За таа цел, повикајте го менито Fahrzeugstatus (статус на возилото) или Fahrzeug (возило) no linktext
provided .

Симболот трепка или свети – делумно заедно со

предупредувачки тонови.  Не возете понатаму! Постои опасност. Проверете ја

дефектната функција и отстранете ја причината. По потреба побарајте стручна помош.Симболот трепка или свети – делумно заедно со

предупредувачки тонови. Дефектните функции или недоволната количина на погонските

течности може да предизвикаат оштетувања на возилото и негово нефункционирање.

Што поскоро проверете ја дефектната функција. По потреба побарајте стручна помош.
Информации за различните постапки на возилото.

Зависно од опремата, некои поставувања и прикази можат да се извршат и во Infotainment

системот.

Доколку има повеќе предупредувачки пораки, симболите се појавуваат еден по друг за неколку

секунди. Симболите се појавуваат сè додека не се отстрани причината.

Доколку при вклучување на палењето се прикажат предупредувачки пораки за пречки во

функционирањето, можно е поставувањата или приказите на информации да не можат да се

спроведат како што е опишано. Во овој случај, отстранете ги пречките во функционирањето во

стручен сервис.
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Систем за препознавање на умор (препорака за пауза)

На дисплејот на инструментната табла: симбол сензор за препознавање на умор.

Регистрирањето на умор го информира возачот, доколку неговото однесување при возењето укажува

на поспаност.

Начин на функционирање и ракување
Системот за препознавање на умор на почетокот на возењето го проверува однесувањето на возачот и

врши проценка на поспаноста. Тоа постојано се споредува со актуелното однесување. Доколку системот

препознае умор кај возачот, тој информира звучно и визуелно на дисплејот на инструментната табла со

симбол заедно со дополнителна текстуална порака . Пораката на дисплејот на инструментната табла се

прикажува околу пет секунди и по потреба еднаш се повторува. Последната порака се меморира од

страна на системот.

Пораката на дисплејот на инструментната табла може да се исклучи со притиснување на копчето 

 на рачката за бришачите или копчето  на повеќефункцискиот управувач no linktext provided . Преку

повеќефункцискиот индикатор може одново да се повика пораката на дисплејот на инструментната

табла no linktext provided .

Услови за функционирање
Однесувањето при возењето се проценува само при брзини над околу 60 km/h (37 mph) до околу

200 km/h (125 mph).

Вклучување и исклучување
Препознавањето умор може да се активира и деактивира во поставувањата за возилото во Infotainment

системот no linktext provided .

Ограничувања на функциите
Сензорот за препознавање на поспаност има граници условени од системот. Следниве услови може да

доведат до ограничено функционирање или нефункционирање на сензорот за препознавање на умор:

—Брзини пониски од 60 km/h (37 mph).

—Брзини повисоки од 200 km/h (125 mph).
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—Патеки со кривини.

—Лоши патишта.

—Неповолни временски услови.

—Спортски начин на возење.

—Возење со тешки или долги приколки no linktext provided .

—Силно одвлекување на вниманието на возачот.

Во следниве ситуации се ресетира системот за препознавање на умор:

—Палењето е исклучено.

—Сигурносниот појас на возачот е откачен и вратата на возачот е отворена.

—Возилото стои подолго од 15 минути.

При подолги бавни возења (под 60 km/h (37 mph)) проценката на уморот се ресетира автоматски од

страна на системот. При побрзо возење, одново се пресметува однесувањето на возачот.

Интелигентната техника на системот за препознавање замор не може да ги совлада физички
зададените граници и функционира исклучиво во границите на системот. Зголемената понуда на
комфор преку сензорот за препознавање на умор не треба лажно да Ве наведе, да ја ризикувате
својата безбедност. При подолги возења, редовно правете доволно долги паузи.
● Одговорноста за способноста за возење секогаш ја сноси возачот.
● Никогаш не возете во поспана состојба.
● Системот не секогаш го препознава уморот на возачот. Почитувајте ги информациите во поглавјето

.
● Во некои ситуации, системот по грешка може да интерпретира намерен возен маневар како умор

на возачот.
● Не следи акутно предупредување при т.н. !
● Внимавајте на приказите на дисплејот на инструментната табла и постапувајте соодветно на

барањата.

Системот за препознавање на умор е дизајниран само за употреба на автопати и добро

асфалтирани улици.

При дефект на системот побарајте стручна сервисна работилница и проверете го системот.
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Систем за препознавање сообраќајни знаци (Sign Assist)

Keine Verkehrszeichen verfügbar (Не се достапни сообраќајни знаци) 

Fehler: Verkehrszeichenerkennung (Грешка: препознавање на сообраќајни знаци) 

Geschwindigkeitswarnung zurzeit nicht verfügbar. (Предупредувањето за брзината моментално не е достапно) 

Verkehrszeichenerkennung: Frontscheibe reinigen! (Препознавање на сообраќајни знаци: исчистете го предното стакло

Verkehrszeichenerkennung ist zurzeit eingeschränkt. (Препознавањето сообраќајни знаци моментално е ограничено.) 

Keine Daten vorhanden (Нема податоци) 

1. место:

 2. место:

 Дополнителна табличка:

 

На дисплејот на инструментната табла: примери за препознаени забрани за брзината и забрани за
претекнување со соодветните дополнителни знаци.

Препознавањето на сообраќајните знаци преку камера во основата на внатрешниот ретровизор

регистрира стандардизирани сообраќајни знаци и информира за препознаените забрани за брзината и

забрани за претекнување. Во рамките на системските граници, системот освен на дополнителните

знаци укажува и на пр. временски ограничени ограничувања, таблички за режим со приколка no linktext
provided  или ограничувања при влажно време. На патеки кои немаат таблички, системот може да ги

прикаже актуелните важечки ограничувања за брзината на возење.

Прикази на дисплејот
Во Германија, препознавањето сообраќајни знаци на автопатите и коловозите дополнително покрај

ограничувањата на брзината и забраните за претекнување, прикажува и сообраќаен знак за укинување

на сите забрани на делницата. Во сите други земји на територијата на примена, наместо него се

прикажува актуелно важечкото ограничување на брзината.

Сообраќајните знаци регистрирани од системот за препознавање знаци се прикажуваат на дисплејот на

инструментната табла и, зависно од Infotainment системот вграден во возилото, се прикажуваат и на

него.

Зависно од опремата, дополнително се прикажува приказ на Head-up дисплејот no linktext provided .
Системот се наоѓа во фаза на

активирање. ИЛИ: Камерата не препознала знак за ограничување или забрана.Системска

грешка. Побарајте стручен сервис.

Предупредувањето за брзина на препознавањето на сообраќајни знаци е во дефект.

Побарајте стручен сервис.

Предното стакло во пределот на камерата е извалкано. Исчистете го предното стакло no
linktext provided .

Нема пренос на податоци од Infotainment системот. Проверете дали во Infotainment

системот се вчитани валидни податоци за мапи. ИЛИ: Возилото се наоѓа во предел

којшто не е опфатен на мапата вчитана во Infotainment системот.Препознавањето на сообраќајните знаци не е поддржано во

земјата, во која во моментот се вози.

Вклучување и исклучување
Постојаниот приказ на сообраќајните знаци на инструментната табла може да се активира и деактивира

во поставувањата на возилото во Infotainment системот.

Приказ на сообраќајни знаци
По проверка и проценка на информациите од камерата, од инфо-забавниот систем и од актуелните

податоци за возилото, вклучениот систем за препознавање на сообраќајни знаци прикажува до три

валидни сообраќајни знаци со нивните дополнителни знаци :
Сообраќајниот знак којшто во моментот е валиден за возачот се прикажува лево во

дисплејот, на пр. ограничување на брзината 130 km/h (80 mph)   .
Еден условно важен сообраќаен знак се прикажува на второ место, на

пр. 100 km/h (60 mph) . Доколку предниот бришач за време на возењето е

активен, на пример, важечкиот сообраќаен знак со

дополнителниот знак се поместува на лево на прво

место.
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3. место:

 

Може да се прикаже уште еден сообраќаен знак на третото место, на пр.   .

Предупредување за брзината
Ако препознавањето сообраќајни знаци препознае дека се пречекорува важечката дозволена брзина,

тој во даден случај предупредува звучно или визуелно со порака на дисплејот на инструментната табла.

Предупредувањето за брзина може да се постави или целосно да се деактивира во поставувањата за

возилото во Infotainment системот no linktext provided . Поставувањето се врши постапно на 5 km/h

(3 mph) во областа помеѓу 0 km/h (mph) и 15 km/h (9 mph) над дозволената максимална брзина.

Режим на приколка
Кај возила со фабрички вградена опрема за приколка и електрично поврзана приколка, приказот на

сообраќајни знаци релевантни за приколката, на пр. важечко ограничување на брзината или забрана за

претекнување за возила со приколка, може да се активира и деактивира во поставувањата за возилото

во Infotainment системот no linktext provided .

За режимот со приколка, приказот за важечките ограничувања на брзината може да се прилагоди

според според видот на конструкција на приколката и на законските одредби. Поставувањето се врши

постапно на 10 km/h (5 mph) во областа помеѓу 60 km/h (40 mph) и 130 km/h (80 mph). Доколку се

постави поголема брзина, од онаа што е дозволена во актуелната земја за возење со приколка, уредот

за препознавање на сообраќајни знаци автоматски го прикажува вообичаеното ограничување за

брзина, на пр. во Германија при 80 km/h (50 mph).

Ограничувања на функционирањето
Препознавањето на сообраќајни знаци подлежи на системски условени граници. Следниве услови може

да доведат до ограничено функционирање или нефункционирање на уредот за препознавање на

сообраќајни знаци:

—Лоша видливост, на пр. снег, дожд, магла или пороен дожд.

—Заслепување, на пр. од сообраќајот од спротивниот правец или од сончевото зрачење.

—Високи брзини.

—Покриена или извалкана камера.

—Сообраќајни знаци надвор од полето на видливост на камерата.

—Делумно или целосно покриени сообраќајни знаци, на пр. со дрвја, снег, нечистотија или други

возила.

—Сообраќајни знаци, кои не соодветствуваат на стандардите.

—Оштетени или скриени сообраќајни знаци.

—Променливи сообраќајни знаци на таблички (приказ со можност за менување на сообраќајните знаци

со помош на LED-диоди или други светлосни средства).

—Застарен материјал со мапи на Infotainment системот.

—Лепенки на возила, кои прикажуваат сообраќајни знаци, на пр. ограничена брзина на товарни возила.

Интелигентната техника на системите за препознавање сообраќајни знаци не може да ги совлада
физички зададените граници и функционира исклучиво во границите на системот. Зголемената
понуда на комфор преку системите за препознавање на сообраќајните знаци не треба лажно да Ве
наведе, да ја ризикувате својата безбедност. Системот не може да го замени вниманието на возачот.
● Прилагодете ја секогаш брзината и начинот на возење на временските услови, условите на

видливост, на патот и сообраќајните услови.
● Лошата видливост, темнина, снег, дожд и магла може да доведат до непрепознавање или погрешно

препознавање на сообраќајните знаци од страна на системот.
● Доколку полето на видливост на камерата е извалкано, покриено или оштетено, може да биде

попречена функцијата на сензорот за препознавање на сообраќајни знаци.

Можно е возните препораки и прикажаните сообраќајни знаци на сензорот за препознавање на
сообраќајни знаци да отстапуваат од актуелната сообраќајна ситуација.
● Ситемот не може да ги препознае и правилно да ги прикаже сите сообраќајни знаци.
● Сообраќајните знаци на улицата и сообраќајните прописи секогаш имаат предност пред возните

препораки и приказите на сензорот за препознавање на сообраќајни знаци.

Во патоказ-модот (патоказ-навигација) на Infotainment системот, сензорот за препознавање на
сообраќајни знаци е достапен само ограничено.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/3e12f6361baed2dc4e7182e6d0543781_1_mk_MK#ID_74af1eec06fa5a29f27e8b59a32a131b-4ac8e9f62ac6c6290de0f6a44c0f78a5-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/3e12f6361baed2dc4e7182e6d0543781_1_mk_MK#ID_74af1eec06fa5a29f27e8b59a32a131b-4ac8e9f62ac6c6290de0f6a44c0f78a5-mk-MK


Некои поставувања може да се меморираат во корисничките сметки на персонализацијата и

може автоматски да се сменат при менување на корисничка сметка no linktext provided .

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/5edc9e2c6fd538db16ec526e20473916_1_mk_MK#ID_ed6c7c83f72d47f3016b3efaf12e7afb-7b7d8bac4f505c380c072def7668fcbb-mk-MK


Час

—За поставување на времето (сите часовници во возилото) при затворени врати, притиснете на копчето

 на инструментната табла и задржете го притиснато, сè додека не се појави натписот Uhrzeit (час)

на дисплејот на инструментната табла no linktext provided  или no linktext provided .

—Отпуштете го копчето . Часовникот се прикажува на дисплејот на инструментната табла и се

обележува индикаторот за часови.

—Веднаш потоа притискајте го копчето , сè додека не се прикаже саканиот број на часови. За брзо

пребарување држете го копчето  притиснато.

—Штом се заврши поставувањето на часовите, почекајте додека не се обележат минутите на дисплејот

на инструментната табла.

—Веднаш потоа притискајте го копчето , сè додека не се прикаже саканиот број на минути. За брзо

пребарување држете го копчето  притиснато.

—Пуштете го копчето за да го завршите поставувањето на часовникот.

Поставувањето на часот може да се изврши во поставувањата на возилото во Infotainment системот no
linktext provided .

Аналогниот часовник се подесува на новото време неколку секунди по вклучувањето на палењето.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/39ca69877e8d7ef1a4d397b733949e56_1_mk_MK
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Мерач на кругови

Почеток

 
Од почеток

 

Статистика

 

Стоп

 
Продолжување

 
Меѓувреме

 Нов круг

 

Прекинување на круг

 Завршување

 

Назад

 
Ресетирање

 

При соодветна опрема, мерачот на кругови може да се прикаже на дисплејот на инструментната табла

no linktext provided .

Мерачот на кругови нуди можност на тркачка патека во возилото рачно да се мерат сопствените

времетраења на круговите, истите да се меморираат и да се споредат со претходно измерени најдобри

времиња.

Можат да се прикажат следните надредени менија:

—Laptimer (мерач на кругови)

—Runde (круг) (со податок за актуелниот број на кругови)

—Statistik (статистика)

Префрлување помеѓу менијата
Возила без повеќефункциски управувач:

—Притиснете го прекинувачот  на рачката од бришачите no linktext provided .

Возила со повеќефункциски управувач:

—Притиснете го копчето  или  no linktext provided .

Следниот приказ на листа го прикажува пример од дизајнот на менијата на дисплејот на

инструментната табла. Фактичкиот обем на менијата и именувањето на поединечните точки од менито

зависат од изведбата на инструментната табла и на електрониката на возилото.

Прикази на менија и функции
Мени за мерач на кругови

Започнува мерењето на времето на еден круг.
Мерењето на времето започнува штом возилото појде. Доколку веќе се движи,

мерењето на времето започнува кога возилото во меѓувреме ќе дојде до состојба

на мирување.Се прикажува преглед на досега измерените кругови.

Мени Круг
Активното мерење на времето се прекинува. Притоа не се завршува кругот.Прекинатото мерење на времето се продолжува.

За околу пет секунди се прикажува меѓувремето. Паралелно тече

активното мерење на времето.Мерењето на времето на актуелниот круг се стопира и

се стартува нов круг. Времето на завршениот круг се

презема во статистиката.Мерењето на времето се прекинува и отстранува. Актуелниот кругот не влегува

во статистиката.
Мeрењето на времето се завршува. Кругот влегува во статистиката.

Мени Статистика
Следи враќање на претходното мени.Се ресетираат сите меморирани статистички податоци.

Во менито Статистика се прикажуваат последно извозените времиња на кругови.

Доколку се достигне максималниот број на 99 кругови или максималното времетраење на 99 часа, 59

минути и 59 секунди, може да се започне ново мерење на времето, дури откако ќе се ресетира

статистиката.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/137c2ba609747dbd5816994819e3882c_1_mk_MK
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Доколку вниманието на возачот се одвлече настрана, тоа може да предизвика незгоди и повреди.
● Поставувањата на мерачот на кругови и повикувањето на статистиката вршете ги само додека

возилото мирува.
● За време на возењето, ракувајте со мерачот на кругови само во возни ситуации, коишто лесно се

контролираат.



Индикатор за резерва на гориво

Индикатор за резерва на гориво во аналогната инструментна табла.

Индикатор за резерва на гориво на дигиталната инструментна табла.

 Резервоарот за гориво е речиси празен.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/8d0383ef76915fee03257a869411fbf3_1_mk_MK
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Контролната сијаличка свети жолто. Резервната количина, црвена ознака, се троши no linktext provided .

—Наточете гориво при следната можност.

При светнување на контролната сијаличка   автоматски се исклучуваат греењето во мирување no
linktext provided  или дополнителниот грејач што работи на гориво.

 Вода во дизел горивото.
Контролната сијаличка свети жолто.

—Моторот изгаснете го и побарајте стручна помош.

Возењето со мала резерва на гориво може да доведе до откажување на возилото во сообраќајот,
незгоди и тешки повреди.
● Премалата резерва на гориво може да доведе до неправилен довод на гориво во моторот, особено

при возење на нагорнини или надолнини.
● Управувањето, системите за помош на возачот и системите кои го помогаат сопирањето не

функционираат, доколку моторот поради недостаток на гориво или неправилен довод на гориво
или гасне.

● Секогаш точете гориво, доколку резервоарот за гориво е наполнет само до 1/4, за да се избегне
откажување на возилото поради недостаток на гориво.

Никогаш не празнете го резервоарот за гориво до крај. Со нередовно снабдување со гориво може да
дојде до неправилно согорување и несогореното гориво да дојде до системот за издувни гасови.

Малата стрелка до симболот на столб за точење гориво во индикаторот за резерва на гориво

покажува на која страна од возилото се наоѓа вратичката на резервоарот за гориво.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/9425c914302db85ada6672a05e3b6a93_1_mk_MK#ID_9252ea926955daab29b1679407f03fef-252123409569d22d1545a1dd3e7cde05-mk-MK


Индикатор за температурата на средството за ладење на
моторот

Индикатор за температурата на средството за ладење на моторот на аналогната инструментна табла.

Индикатор за температурата на средството за ладење на моторот на дигиталната инструментна табла.

A Ладно подрачје. Моторот сè уште не е доволно загреан. Избегнувајте висок број на вртежи на

моторот и силно оптоварување на моторот, доколку моторот не е загреан.

B Нормално подрачје.

C

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/91e7ed9c19863412c47514bd185ca3db_1_mk_MK
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Подрачје на предупредување. При големо оптоварување на моторот ‑ пред сè при високи

надворешни температури ‑ стрелката може да се придвижи во полето на предупредување.

 Средство за ладење на моторот
Контролната сијаличка трепка црвено.

Нивото на средството за ладење на моторот не е точно или системот за ладење на моторот е во дефект.

Не возете понатаму!

—Запрете го возилото, изгаснете го моторот и оставете го да се излади.

—Проверете го нивото на средството за ладење на моторот no linktext provided .

—Доколку контролната сијаличка не се изгасне, иако нивото на средството за ладење на моторот е во

ред, побарајте стручна помош.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/5c67931369ee7c892eb08c028bc525fc_1_mk_MK#ID_c2a9979c7875c63f3c96003e710bd888-aae2075018ba24931bc6c27e9590ed93-mk-MK


Индикатор за сервисни интервали

На дисплејот на инструментната табла: пример за приказ на доспеан термин за сервис (општ приказ).

Приказите за сервис се појавуваат на дисплејот на инструментната табла и во инфо-забавниот систем .

Има различни изведби на инструментната табла и на Infotainment системот, па оттаму и изведбата и

приказите на дисплејот можат да варираат.

Кај возила со фиксен сервис за замена на масло зададени се фиксни сервисни интервали.

Кај возила со флексибилен сервис за замена на масло интервалите се утврдуваат индивидуално.

Техничкиот напредок овозможува значително да се намали потребата од дополнително одржување.

Мора да се спроведе сервис со замена на масло доколку тоа му е потребно на возилото. Притоа

предвид се земаат индивидуалните услови на користење на возилото и личниот начин на возење.

Потсетникот за сервис најпрво се појавува 30 дена пред пресметаниот претстоен сервис. Прикажаните

преостанати километри секогаш се заокружуваат на 100 km, а преостанатото време на цели денови.

Најава за сервис
Доколку доспева термин за сервис или контролен сервис, при вклучување на палењето, се вклучува

најава за сервис.

Дадената километража или времето претставуваат километража или временски период до следниот

сервис.

Термин за сервис
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При доспеан сервис или при доспеан контролен сервис при вклучување на палењето се огласува звучен

сигнал и за неколку секунди на дисплејот на инструментната табла може да се појави симболот со

француски клуч   заедно со еден од следниве прикази :

— Inspektion jetzt! (Контролен сервис сега!)

—Öl-Service jetzt! (Сервис за масло сега!)

—Öl-Service und Inspektion jetzt! (Сервис за масло и контролен сервис сега!)

Повикување на термин за сервис
При вклучено палење, исклучен мотор и возило во мирување, може во секое време да се повика

актуелниот термин за сервис:

—Притиснете го копчето  на инструментната табла no linktext provided , додека на дисплејот не се

појави натписот Service (сервис).

—Отпуштете го копчето . Актуелниот термин за сервис се прикажува на дисплејот.

Приказот на сервисните информации може да се изврши во поставувањата на возилото во инфо-

забавниот систем no linktext provided .

Ресетирање на индикаторот за сервисни интервали
Доколку сервисот или контролниот сервис не биле извршени од страна на парнер на Volkswagen,

индикаторот може да се ресетира на следниов начин:

—Исклучете го палењето.

—Притиснете го копчето  на инструментната табла no linktext provided  и држете го притиснато.

—Вклучете го повторно палењето.

—Отпуштете го копчето  , ако се појави еден од следните натписи на дисплејот инструментната

табла: Öl-Service zurücksetzen? (Да се ресетира ли сервисот за масло?) или Inspektions-Service
zurücksetzen? (Да се ресетира ли контролниот сервис?).

—Копчето  на инструментната табла no linktext provided  притиснете го за потврда.

Не ресетирајте го индикаторот помеѓу сервисните интервали бидејќи во спротивно може да се

прикажуваат погрешни прикази.

Ако сервисот за замена на масло бил рачно ресетиран, индикаторот за сервисни интервали и кај возила

со флексибилен сервис за масло потоа се префрлува на фиксен интервал за сервис.

Пораката за сервис се гасне по неколку секунди додека моторот работи или со притиснување на

копчето  на рачката за бришачите или копчето  на повеќефункцискиот управувач no
linktext provided .

Доколку 12-волтната батерија кај возилата со флексибилен сервис била подолго време

откачена, не може да се направи временска пресметка за следниот сервис. Поради тоа,

индикаторите за сервисни интервали можат да покажат погрешни пресметки. Во тој случај,

водете сметка за максимално дозволените интервали за сервисирање no linktext provided .
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Вовед во темата

Некои точки од менито можат да се повикаат само додека возилото мирува.

Кај возилата со повеќефункциски управувач, нема копчиња на рачката за бришачите no linktext
provided .

Доколку вниманието на возачот се одвлече настрана, тоа може да предизвика незгоди и повреди.
● Никогаш не ракувајте со менијата на дисплејот на инструментната табла за време на возењето.

По полнење или менување на 12-волтната батерија на возилото проверете ги поставувањата на

системот. Поставувањата на системот при прекин на снабдувањето со струја може да се

изместат или избришат.
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Ракување преку рачката за бришачите

На левиот столб десно: копчиња во рачката за бришачите (општ приказ).

Сè додека се прикажува предупредувачка порака со приоритет 1 no linktext provided , менијата не може

да се повикуваат. Некои предупредувачки пораки може да се потврдат со копчето 1  и да се исклучат.

Избор на мени или приказ на информации
—Вклучете палење.

—Персонализирање: изберете корисник.

—Ако се појави порака или пиктограм на возилото, притиснете на копчето 1  во даден случај и

повеќе пати.

—За да се вратите до приказот на менијата no linktext provided  или од едно мени или приказ на

информации да се вратите до изборот на менија, држете го притиснат прекинувачот 2 .

—За да прелистувате низ менијата, притиснете го прекинувачот нагоре или надолу.

—За да го повикате прикажаното мени или приказот на информации, притиснете го копчето 1  или

почекајте неколку секунди додека менито или приказот на информации самостојно не се отворат.

Вршење поставувања во менијата
—Во прикажаното мени, притискајте го прекинувачот 2  нагоре или надолу, сè додека не се означи

саканата точка од менито. Означувањето се прикажува со рамка.

—Притиснете го копчето   1  за да ги извршите саканите измени. означува активирање на функцијата

односно на системот.

Враќање во изборот на менија
Во менито, изберете ја точката од мени Zurück (назад) за да го напуштите менито.
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Доколку при вклучување на палењето се прикажат предупредувачки пораки за пречки во

функционирањето, можно е поставувањата или приказите на информации да не можат да се

спроведат како што е опишано. Во овој случај, отстранете ги пречките во функционирањето во

стручен сервис.



Ракување преку повеќефункцискиот управувач

Десна страна на повеќефункцискиот управувач: копчиња за користење на менијата и приказите на
информации на инструментната табла.

Сè додека се прикажува предупредувачка порака со приоритет 1 no linktext provided , менијата не може

да се повикуваат. Некои предупредувачки пораки може да се потврдат и исклучат со копчето  на

повеќефункцискиот управувач .

Избор на мени или приказ на информации
—Вклучете палење.

—Персонализирање: изберете корисник.

—Доколку се прикажува порака или пиктограм на возилото, во даден случај повеќепати притиснете го

копчето  .

—За приказ на мени и за прелистување низ менито, притиснете го копчето  или  .

—За да го повикате прикажаното мени или приказот на информации, притиснете го копчето  или

почекајте неколку секунди додека менито или приказот на информации самостојно не се отворат.

Вршење поставувања во менијата
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—Во прикажаното мени, притискајте на копчињата со стрелка  или  додека не се означи саканата

точка од менито. Означувањето се прикажува со рамка.

—Притиснете го копчето   за да ги извршите саканите измени. означува активирање на функцијата

односно на системот.

Враќање во изборот на менија
Притиснете го копчето   или  .

VIEW копче на повеќефункцискиот управувач
Возила со аналогна инструментна табла: со копчето  VIEW  може да се префрлува помеѓу актуелното и

претходното мени.

Возила со Active Info Display: притиснете го копчето  VIEW  (преглед) за да се отвори менито Ansichten
(прикази) на дисплејот на инструментната табла. Во менито Ansichten (прикази) можат да се избираат

различни профили на информации.

Доколку при вклучување на палењето се прикажат предупредувачки пораки за пречки во

функционирањето, можно е поставувањата или приказите на информации да не можат да се

спроведат како што е опишано. Во овој случај, отстранете ги пречките во функционирањето во

стручен сервис.



Копче за системи за помош на возачот

Копчето за системите за помош на возачот се наоѓа зависно од опремата во рачката за трепкачи и долго

светло или во повеќефункцискиот управувач. Со копчето можете да ги вклучувате или исклучувате

системите за помош на возачот во менито Assistenten (системи за помош).

Активирање или деактивирање на поединечни системи за помош на возачот
—Притиснете го копчето  за да го повикате менито Assistenten (системи за помош).

—Изберете и вклучете или исклучете систем за помош на возачот. го означува вклучениот систем за

помош на возачот.

—Потврдете го изборот со копчето   на рачката за бришачите или на копчето  на

повеќефункцискиот управувач.

Алтернативно можете да ги вклучите и исклучите системите за помош на возачот и во поставувањата за

возилото на инфо-забавниот систем no linktext provided .
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Вовед во темата

Infotainment системот ги обединува важните системи на возилото во централна контролна единица,

на пр. поставувања на мени, радио или навигациски систем.

Општо за ракувањето
Следното поглавје содржи информации релевантни за поставувањата во менито Fahrzeugeinstellungen
(поставувања за возилото). Основните информации за ракувањето со инфо-забавниот систем, како и за

предупредувачките и безбедносните напомени што треба да се почитуваат, се опишани во одделно

упатство no linktext provided .

Системски поставувања и приказ на информации за возилото
По притискање на копчето и на функциската површина   и со притискање на функциската површина

Fahrzeug  (возило) може со притискање на соодветните функциски површини да се прикажат

информации или да се вршат поставувања. Со притискање на функциската површина   во менито

Fahrzeugstatus (статус на возилото) може на пр. да се дознае за актуелниот статус на системите или да

се прикажат грешки на системите:

—Поставувања за возилото (Setup) no linktext provided .

—Think Blue. Trainer. no linktext provided .

—Монитор за моќноста no linktext provided .

—Мерач на кругови no linktext provided .

—Приказ на Offroad no linktext provided .

—Поставувања на греењето во мирување no linktext provided .

—Активни медиуми.

—Возни податоци.

—Статус на возилото.

—Корисник на комфорни функции.

—Избор на радио станица.

Доколку вниманието на возачот се одвлече настрана, тоа може да предизвика незгоди и повреди.
Користењето на Infotainment системот може да го одвлече вниманието од сообраќајот.
● Секогаш возете внимателно и одговорно.

По стартување на моторот со скоро испразнета или заменета 12-волтна батерија на возилото,

системските поставувања (време, датум, лични комфорни поставувања и програмирања) и
кориснички профили може да се поместат или избришат. Проверете ги и коригирајте ги

поставувањата, откако 12-волтната батерија повторно доволно ќе се наполни.
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Мени Поставувања на возилото

Во поставувањата на возилото на Infotainment системот можете да вклучите и исклучите поединечни

функции и системи како и да извршите поставувања.

Повикување на менито Einstellungen Fahrzeug (поставувања на возилото)
—Вклучете палење.

—По потреба вклучете го Infotainment системот.

—Притиснете го копчето или функциската површина .

—Притиснете на функциските површини Fahrzeug  (возило),  за да се отвори менито Einstellungen

Fahrzeug (поставувања на возилото).

—За во менито Einstellungen Fahrzeug (поставувања на возилото) да повикате други менија или во

менијата да преземете поставувања, притиснете на соодветната функциска површина.

Доколку полето за штиклирање во функциската површина е активирано , тогаш е вклучена

конкретната функција.

Притиснете ја функциската површина  , за да се вратите кон претходното мени.
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Монитор за моќноста

На екранот на Infotainment системот: монитор за моќноста.

Мониторот за моќноста е приказ за спортско возење. Дигиталните инструменти во реално време ги

прикажуваат актуелните вредности за моќноста на моторот, температурата и забрзувањето, коишто

се утврдуваат преку сензорите на возилото. На тој начин, возачот има прегледност на динамиката на

возењето.

Легенда за

1 Полиња на приказ.

2 Копчиња со стрелка за префрлување во мерачот на кругови.

Отворање на мониторот за моќноста
—Притиснете на копчето или функциската површина  на инфо-забавниот систем.

—Притиснете ја функциската површина Fahrzeug (возило).

—Притиснете ја функциската површина Auswahl (избор).

—Притиснете ја функциската површина Sport (спорт).

Доколку сакате да префрлувате помеѓу мониторот за моќноста и мерачот на кругови no linktext

provided , притиснете едно од копчињата со стрелки лево и десно над инструментите   2 .

Избор на инструменти и поставување единици
Дисплејот може истовремено да прикаже најмногу 3 инструменти. Секој инструмент може да се избере

за секоја област на приказ 1  (лево, средина, десно).

За да префрлувате помеѓу инструментите, поминете во вертикален правец преку дисплејот. Актуелно

избраниот инструмент исчезнува и се појавува нов инструмент.

Кај некои инструменти, единицата може да се постави во Infotainment системот no linktext provided .

Може да бидат прикажани следниве инструменти:
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—Приказ на притисокот на полнење: приказот на притисокот на полнење 1  (лево) го прикажува

притисокот во патеката на воздухот за полнење помеѓу турбо-полначот и моторот (во единицата ).

Колку подесно стои стрелката на скалата, толку е поголема моќноста којашто ја дава моторот.

—Мерач на забрзување (G-Meter): мерачот на забрзување (G-Meter) 1  (средина) ја прикажува

вредноста на забрзување во средишната област (во единицата ). Црвената ознака во областа во

форма на растер ја прикажува јачината на забрзувањето и насоката на силата којашто делува (според

законите на физиката во спротивна насока). Доколку на пример возите налево, црвената ознака се

движи во десната област на инструментот (и обратно). Штом се забрза, црвената ознака се движи

надолу. Штом се сопре, црвената ознака се движи нагоре. Јачината на забрзувањето се прикажува

преку позицијата на црвената ознака однатре нанадвор. Доколку забрзувањето се зголемува,

црвената ознака се оддалечува од средишната област.

—Приказ на моќноста: приказот на моќноста   1  (десно) ја покажува во моментот повиканата моќност

на моторот како дигитална вредност и на околната скала (во kW).

—Индикатор за температура на средството за ладење на моторот: при големо оптоварување на

моторот и високи надворешни температури, во даден случај стрелката се движи понатаму во насока

на стрелките на часовникот. Тоа не треба да Ве загрижува сè додека не свети или трепка контролната

сијаличка  на дисплејот на инструментната табла no linktext provided .

—Индикатор за температура на масло: во нормални возни услови стрелката се наоѓа во средишната

област. Доколку стрелката стои во левата долна област, работната температура на моторот сè уште

не е достигната. Доколку моторот уште не ја постигнал работната температура, избегнувајте големи

брзини и забрзување. При силно оптоварување на моторот и високи надворешни температури

стрелката во даден случај и понатаму се движи во насока на стрелките на часовникот. Тоа не треба да

Ве загрижува сè додека не свети или трепка контролната сијаличка  на дисплејот на

инструментната табла no linktext provided .

Усогласување на полињата на приказ на возната ситуација
Изберете ги трите можни инструменти соодветно на индивидуалниот стил на возење и на возната

ситуација.

Доколку вниманието на возачот се одвлече настрана, тоа може да предизвика незгоди и повреди.
Користењето на Infotainment системот може да го одвлече вниманието од сообраќајот.
● Секогаш возете внимателно и одговорно.

По стартувањето на ладниот мотор, избегнувајте висок број на вртежи, полна гас и големи
оптоварувања на моторот.

Врз основа на принципот за утврдување на моќноста достапен во возилото, прикажаните

вредности немаат физичка точност.
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Мерач на кругови

На екранот на Infotainment системот: мерач на кругови со мерач на време, функциска површина и
времиња на кругови.
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Функциска површина на екранот на Infotainment системот: мерење време при

запрен,

тековен и

завршен круг.

Мерачот на кругови Ви нуди можност, на тркачка патека во возилото рачно да се мерат времињата на

сопствените кругови, истите да се меморираат и да се споредат со претходно измерените најдобри

времиња.

Легенда за и

1 Штоперка.

2 Функциска површина со актуелно време на круг.

3 Меморирани времиња на кругови.

4 Започнување и продолжување на мерењето време (можно само при вклучено палење). Притиснете

Starten (стартување) за да го започнете мерењето на време. Мерењето време започнува

автоматски штом возилото ќе почне да се движи нанапред. Доколку податоците се ресетирани во

статистиката, може да се стартува нов прв круг.

5 Прекин на актуелниот круг. Времето на кругови се брише. Во статистиката се прикажува --: --:--.--.

6 Завршување на мерењето време.

7 Запрете го мерењето на време или прекинете го актуелниот круг (при тековно мерење на време).

8
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Стартување нов круг. Последното време на кругот се меморира и започнува нов круг. Вкупното

време на кругови се прикажува во статистиката.

9 Приказ на меѓувреме. Мерачот на време се задржува неколку секунди и се прикажува

меѓувремето.

10 Прикажување на статистиката по завршувањето или прекинувањето на мерењето време (број на

кругови, вкупно време, најбрз и најбавен круг, просечна вредност на сите времиња на кругови,

сите вредности на кругови). Притиснете Zurücksetzen (ресетирање), за да ја ресетирате

статистиката.

Може да се меморираат најмногу 99 круга со максимално времетраење од 99 часа, 59 минути и 59

секунди. Доколку се постигне едно од овие ограничувања, податоците мора да се избришат во

статистиката пред следното мерење на време.

Отворање на мерачот на кругови
—Зависно од изведбата на инфо-забавниот систем, притиснете го копчето или функциската површина

.

—Притиснете ја функциската површина Fahrzeug (возило).

—Притиснете ја функциската површина Auswahl (избор).

—Притиснете ја функциската површина Sport (спорт). Се прикажува мониторот за моќноста.

—Во мониторот за моќноста, притиснете на едно од копчињата со стрелка   2  за да се префрлите во

мерачот на кругови.

Со копчињата со стрелки   2  и во секое време можете да префрлувате помеѓу мерачот на кругови и

мониторот за моќноста.

Мерење времиња на кругови
Мерачот на време го мери времето на кругот во два дела:

Црвената стрелка и бројната вредност во центарот го покажуваат тековното време во секунди, а

помалиот индикатор во внатрешниот дел ги покажува минутите и часовите.

Приказот на десната страна го прикажува актуелното време на круг со точност од 1/100 секунди.

Доколку сè уште не се меморирани кругови во меѓувремињата во мерачот на кругови, не постои

отстапување помеѓу времето на мерачот на време и времето на кругот.

Колку што е можно повеќе, избегнувајте ракување со мерачот на кругови за време на возењето.
● Поставувањата на мерачот на кругови и повикувањето на статистиката вршете ги само додека

возилото мирува.
● За време на возењето, ракувајте со мерачот на кругови само во возни ситуации, коишто лесно се

контролираат.
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Персонализирање

Со помош на персонализирањето можете во корисничка сметка да меморирате индивидуални

поставувања на возилото, на пр. поставувањата на клима уредот, инструментната табла или светлото.

На располагање има четири кориснички профили. Идентификацијата на корисникот се врши преку

клучот за возилото при отклучување на возилото. Секој клуч за возилото е доделен на еден кориснички

профил.

Измените во поставувањата се доделуваат на активниот кориснички профил и се меморираат по

заклучувањето на возилото или по промена на корисничкиот профил.

Поздрав и избор на кориснички профил
При активно персонализирање, на дисплејот на инструментната табла по вклучување на палењето на

околу десет секунди се појавува името на актуелниот кориснички профил.

За тоа време, преку копчињата на рачката за бришачите или повеќефункцискиот управувач можете да

изберете кориснички профил no linktext provided .

По изборот на кориснички профил, се активираат меморираните поставувања на возилото.

Управување со корисници и вршење поставувања
Управувањето со корисници и изборот на поставувања се врши при вклучено палење преку

Infotainment системот во менито Personalisierung (персонализирање). Менито може да се повика преку

поставувањата на возилото во Infotainment системот.

Промена на кориснички профил
Корисничкиот профил можете да го изберете или преку менито Personalisierung (персонализирање)

или преку менито Fahrzeugstatus (статус на возилото).

Рачно доделување на клуч за возилото на кориснички профил
На клуч за возилото можете да му го доделите во моментот активниот кориснички профил. За таа цел,

мора да биде избрано рачно доделување на клуч Manuell (рачно).

Автоматско доделување на клуч за возилото на кориснички профил
При избрано доделување на клуч Automatisch (автоматски), при промена на корисничкиот профил, на

корисничкиот профил му се доделува следниот клуч за возилото:

—Возила без Keyless Access: клучот за возилото со којшто било отклучено возилото.

—Возила со Keyless Access: клучот за возилото, којшто при отворање на вратата на возачот најпрво се

препознава од страна на персонализирањето.

Поставувања на возилото што може да се персонализираат
—Отворање и затворање (отворање поединечна врата, комфорно отворање прозорци итн.)

—Поставување на седишта.

—Светло и видливост (светло за дневно возење, светло за кривини, комфорно трепкање итн.).

—Поставувања на клима уредот.

—Активни системи за помош.
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—Избор на возен профил.

—Повеќефункциски индикатор и инструментна табла (избор на прикази).

— Infotainment систем (ниво на осветлување и подредување станици).

Новиот клуч за возилото се доделува на актуелниот кориснички профил. За клучот за воилото

да го доделите на други кориснички профил, изберете го саканиот кориснички профил и на

истиот рачно доделете му го корисничкиот профил.



Општи напомени

Подготовки за возењето и возна безбедност

Заради сопствена безбедност, безбедноста на сите сопатници и на останатите учесници во сообраќајот,

пред и за време на секое користење на возилото треба да се следат следниве точки no linktext provided :

✓ Проверете ја беспрекорната функција на уредот за осветлување и трепкачите.

✓ Проверете го притисокот во гумите и резервата на гориво no linktext provided , no linktext provided .

✓ Проверете го нивото на водата за миење на стаклата no linktext provided .

✓ Погрижете се да имате јасна и добра видливост низ стаклата no linktext provided .

✓ Доводот за воздух до моторот не смее да биде попречен и моторот не смее да биде прекриен со

прекривки или со изолациски материјали no linktext provided .

✓ Безбедно прицврстете ги предметите и сите парчиња багаж во преградите, во багажниот простор и

по потреба на покривот no linktext provided .

✓ Педалите мора секогаш слободно да се користат.

✓ Децата мора да бидат заштитени во возилото со прицврстувачки систем соодветен на нивната

телесна тежина и висина no linktext provided .

✓ Предните седишта, потпирачите за глава и ретровизорите мора секогаш да бидат наместени

соодветно на телесната висина no linktext provided , no linktext provided .

✓ Носете чевли, во кои стапалата Ви се стабилни за користење на педалите.

✓ Подната простирка во просторот за нозете на страната на возачот не смее да го попречува просторот

кај педалите и мора да е безбедно прицврстена.

✓ Заземете правилна седечка позиција пред секое возење и задржете ја за време на возењето. Тоа

важи и за сите сопатници no linktext provided .

✓ Сигурносниот појас правилно врзете го пред секое возење и за време на возењето нека биде

правилно врзан. Тоа важи и за сите сопатници no linktext provided .

✓ Возете само толку патници, колку што има седишта и сигурносни појаси.

✓ Не возете никогаш кога Ви е намалена способноста за возење на пр. под дејство на лекови, алкохол

или дрога.

✓ Никогаш не отргнувајте го вниманието од сообраќајот, на пр. поради поставувања и повикување на

менија, од страна на сопатниците или телефонски разговори.

✓ Прилагодете ја секогаш брзината и начинот на возење на временските услови, условите на

видливост, на патот и сообраќајните услови.

✓ Почитувајте ги сообраќајните правила и наведените ограничувања на брзината.

✓ При долги патувања редовно правете паузи - најдоцна на секои два часа.

✓ Животните во возилото осигурајте ги со системот кој соодветствува со тежината и големината.
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Возења во странство

Во некои земји важат посебни безбедносни стандарди и прописи, кои може да отстапуваат од

производствената состојба на возилото. Volkswagen Ви препорачува, пред да патувате во странство да

се информирате кај Volkswagen партнерот за земјата каде што патувате во однос на законските

одредби и за следниве точки:

✓ Дали мора возилото технички да биде подготвено за патување во странство, на пр. да се облепат или

прилагодат фаровите?

✓ Дали стојат на располагање потребните алати, дијагностички уреди и резервни делови за сервисните

интервенции и поправки?

✓ Дали во земјата каде што патувате на располагање стои Volkswagen партнер?

✓ Дали во земјата каде што патувате се достапни соодветните погонски течности според

спецификациите на Volkswagen no linktext provided ?

✓ Дали функционира функцијата за навигација на фабрички вградениот Infotainment систем со

дадените навигациски податоци во земјата во којашто се патува?

✓ Дали се потребни посебни гуми за патувањето во странство?

✓ Дали е задолжителен противпожарен апарат во земјата каде што ќе патувате?

✓ Кои спецификации за предупредувачките елеци треба да се почитуваат?

✓ Дали е достапно гориво со добар квалитет no linktext provided ?

Контроли при точењето

Зафатите врз моторот и во просторот на моторот вршете ги сами само ако Ви се познати потребните

процеси и општо важечките мерки за безбедност и доколку на располагање ги имате вистинските

погонски средства и погонски течности, како и соодветен алат no linktext provided ! Извршете ги сите

зафати во стручен сервис доколку е потребно. Внимавајте на тоа, редовно да го проверувате следново:

✓ Ниво на течност за прскалките за стаклата no linktext provided .

✓ Ниво на моторното масло no linktext provided .

✓ Ниво на средство за ладење на моторот no linktext provided .

✓ Ниво на течност за сопирачки no linktext provided .

✓ Притисок во гуми no linktext provided .

✓ Осветлување на возилото no linktext provided , коешто е неопходно за возна безбедност:

—Трепкачите,

—Позиционото, собореното и долгото светло,

—Задните светла,

—Стоп-светлата,

—Задното светло за магла,

—Светло за регистарската табличка.

Информации за промена на сијаличка со вжарено влакно no linktext provided .

Имајте ги предвид важните безбедносни напомени за предното воздушно перниче за совозачот no
linktext provided .

Возењето под дејство на алкохол, дрога, лекови и средства за смирување, може да предизвикаат
тешки незгоди и смртоносни повреди.
● Алкохолот, дрогите, лековите и средствата за смирување можат значително да влијаат на

перцепцијата, времето на реакција и безбедноста при возењето, при што може да дојде до губење
на контролата над возилото.
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Секогаш придржувајте се до актуелните сообраќајни правила и ограничувања за брзината и возете
внимателно. Правилното проценување на ситуацијата прави разлика помеѓу безбедното стигнување
на целта и незгода со тешки повреди.

Volkswagen не може да биде одговорен за оштетувањата на возилото, кои настанале поради вредност
на горивото која е помала од пропишаната, недоволен сервис или недоволна достапност на
оргинални делови.

Почитувајте ги напомените и информациите за возила со N1 регистрација no linktext provided .

Редовните сервисни интервенции на возилото не служат само за одржување на возилото, туку

придонесуваат и за возната и сообраќајна безбедност. Поради тоа, сервисот вршете го во

согласност со директивите на Volkswagen. При отежнати услови на користење некои

интервенции се неопходни и пред доспеаноста на следниот сервис. Отежнати услови се, на пр.

често или возење во области со многу прашина. Понатамошни информации ќе добиете кај

партнерот на Volkswagen или во стручен сервис.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/7e29d26c0805ffd95f055d5e8585d78d_1_mk_MK#ID_6e72587971411541289eceefdb6eefac-80611d8ec0b35b2ce4b0a6068e832bcb-mk-MK


Вовед во темата

Број на седишта
Возилото има вкупно пет седишта: две седишта напред и три седишта одзади.

Секое седиште е опремено со сигурносен појас.

Неправилната седечка позиција во возилото може да го зголеми ризикот од тешки или смртоносни
повреди при ненадејни маневри при возењето и сопирањето, при судар или незгода и при отворање
на воздушно перниче.
● Пред почетокот на возењето, сите патници мора да заземат правилна седечка позиција и да ја

задржат за време на возењето. Тоа важи и за врзувањето на сигурносниот појас.
● Никогаш не возете повеќе лица отколку што има седишта со сигурносни појаси во возилото.
● Секогаш прицврстувајте ги децата со одобрен и соодветен систем за прицврстување во возилото,

во согласност со нивната висина и тежина no linktext provided  и no linktext provided .
● За време на возењето, нозете секогаш држете ги во просторот за нозе. Никогаш не ставајте ги на

пр. стапалата на седиштето или на инструментната табла и никогаш не држете ги надвор од
прозорецот. Воздушното перниче и сигурносниот појас инаку може да не пружат заштита, туку да
го зголемат ризикот од повреди при незгода.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/fa399ee1e4dc706077297407f87b5b1c_1_mk_MK
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Опасност поради неправилна седечка позиција

Ако не сте ставиле сигурносни појаси или истите се неправилно поставени, се зголемува ризикот од

тешки или смртоносни повреди. Сигурносните појаси може да го постигнат своето оптимално заштитно

дејство само при правилно движење на лентата на појасот. Неправилната седечка позиција значително

го нарушува заштитното дејство на сигурносните појаси. Последица од тоа би можеле да бидат тешки

повреди или дури и повреди опасни по животот. Ризикот од тешки или смртоносни повреди особено се

зголемува ако воздушните перничиња, додека се активираат, погодат некој од патниците во возилото

што заземал погрешна седечка позиција. Возачот ја носи одговорноста за сите патници во возилото, а

ососбено за децата, кои ги транспортира во возилото.

Следниов список содржи примери за тоа кои седечки позиции може да бидат опасни за сите патници во

возилото.

Секогаш кога возилото е во движење:
—Никогаш не стојте во возилото.

—Никогаш не стојте на седиштата.

—Никогаш не клечете на седиштата.

—Никогаш не навалувајте го премногу потпирачот на седиштето кон назад.

—Никогаш не потпирајте се на инструментната табла.

—Никогаш не лежете на седиштата во просторот за патници и на задната клупа.

—Никогаш не седнувајте само на предниот дел од седиштето.

—Никогаш не седете свртени на страна.

—Никогаш не наведнувајте се низ прозорецот.

—Никогаш не вадете ги нозете низ прозорецот.

—Никогаш не ставајте ги нозете на инструментната табла.

—Никогаш не ставајте ги стапалата на тапацирот на седиштата или на потпирачот.

—Не возете никого во просторот за нозете.

—Никогаш не седете на потпирачите за раце.

—Никогаш не возете се на седишето, без да Ви биде врзан сигурносниот појас.

—Никогаш не задржувајте се во багажниот простор.

Секоја неправилна седечка позиција во возилото го зголемува ризикот од тешки или смртоносни
повреди при незгоди или ненадејни возни маневри и сопирање.
● Сите патници за време на возењето мора секогаш да заземаат правилна седечка позиција и

правилно да бидат врзани.
● Седејќи на погрешен начин, со неврзување на сигурносниот појас или при премало растојание од

воздушното перниче, патниците во возилото се изложуваат на повреди опасни по живот или на
смртоносни повреди, особено ако се активираат воздушните перничиња и притоа погодат патник
во возилото, којшто заземал погрешна седечка позиција.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/7f21aba42794cc0871112102cfd66387_1_mk_MK


Правилна седечка позиција

Општ приказ: правилно растојание на возачот до управувачот, правилен тек на движење на појасот и
правилна поставеност на потпирачот за глава.

Подолу во текстот се дадени правилните седечки позиции за возачот и сопатниците.

Лица, кои поради телесните карактеристики не можат да ја постигнат правилната седечка позиција,

треба да се информираат во стручна сервисна работилница за можните дополнително вградливи

елементи. Само со правилната седечка позиција може да се добие оптимално заштитно дејство на

сигурносниот појас и воздушното перниче. За таа цел, Volkswagen го препорачува партнерот на

Volkswagen.

Заради сопствената безбедност и за да се намалат повредите во случај на ненадејно сопирање или

повреда, Volkswagen ги препорачува следниве позиции за седење:

За сите патници важи:
—Потпирачот за глава наместете го така што горниот раб на потпирачот за глава да биде колку што е

можно во иста линија со горниот дел од главата, но не пониско од висината на очите. Задниот дел од

главата треба да се наоѓа што е можно поблиску до потпирачот за глава .

—Кај ниски луѓе турнете го потпирачот за глава до крај надолу, дури и ако главата се наоѓа под

неговиот горен раб.

—Кај високи луѓе, потпирачите за глава влечете ги до крај нагоре.

—За време на возењето, двете нозе држете ги во просторот за нозе.

—Правилно поставете ги и врзете ги сигурносните појаси no linktext provided .

За возачот дополнително важи:
—Кај возила со потпирачи за глава што се поставуваат надолжно, потпирачите турнете ги што е можно

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/4ec801d649b72461f344556703471469_1_mk_MK
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поблизу до задниот дел на главата.

—Управувачот поставете го така што растојанието помеѓу управувачот и градниот кош ќе изнесува

најмалку 25 cm А  и управувачот ќе може цврсто да се држи со двете дланки и лесно свиени раце

странично за надворешниот раб no linktext provided .

—Поставениот управувач мора секогаш да покажува во насока на градниот кош, а не во насока на

лицето.

—Потпирачот на седиштето поставете го во исправена позиција, така што грбот целосно да е потпрен

на него.

—Седиштето на возачот наместете го по должина така што педалите ќе може целосно да се притиснат

со благо свиткани колена и растојанието до инструментната табла во пределот на колената ќе

изнесува најмалку 10 cm B .

—Возачкото седиште треба по висина да биде така наместено, што ќе може да се достигне најгорната

точка на управувачот.

—Двете стапала секогаш нека Ви бидат во просторот за нозете, за да можете во секое време да ја

задржите контролата врз возилото.

За совозачот дополнително важи:
—Кај возила со потпирачи за глава што се поставуваат надолжно, потпирачите турнете ги што е можно

поблизу до задниот дел на главата.

—Потпирачот на седиштето поставете го во исправена позиција, така што грбот целосно да е потпрен

на него.

—Совозачкото седиште што е можно повеќе поттурнете го наназад, за во случај на активирање,

воздушното перниче да може да ја постигне максималната заштитна дејност.
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Вовед во темата

Редовно проверувајте ја состојбата на сите сигурносни појаси. Доколку забележите оштетувања на

ткаенината, на поврзувањата на појасите, на автоматите за намотување или на делот на бравата,

конкретниот сигурносен појас веднаш заменете го во стручен сервис no linktext provided . Стручниот

сервис мора да користи правилни резервни делови, кои што одговараат на возилото, опремата и

моделот. За таа цел, Volkswagen го препорачува партнерот на Volkswagen.

Неврзаните или погрешно поставени сигурносни појаси го зголемуваат ризикот од тешки или
смртоносни повреди. Оптималното заштитно дејство на сигурносните појаси може да се постигне
само ако тие правилно се врзуваат и користат.
● Безбедносните појаси се најделотворните средства, кои ја намалуваат опасноста од тешки и

смртоносни повреди при незгода. За заштита на возачот и сите патници во возилото, сигурносните
појаси мора секогаш правилно да се врзат, доколку возилото се движи.

● Секој патник во возилото мора пред секое возење да заземе правилна седечка позиција, правилно
да го врзе сигурносниот појас на конкретното седиште и истиот за време на возењето да остане
правилно поставен. Тоа важи за сите сопатници и за возење во град.

● За време на возењето, децата мораат да бидат заштитени со соодветен прицврстувачки систем
соодветен на нивната тежина и висина, како и со правилно врзани сигурносни појаси no linktext
provided .

● Тргнете дури откако сите сопатници правилно ќе ги врзат сигурносните појаси.
● Јазичето секогаш ставајте го само во бравата на соодветното седиште и безбедно прицврстете го.

Користењето на брава на појасот која не припаѓа на седиштето го намалува заштитното дејство и
може да предизвика тешки повреди.

● Не дозволувајте туѓи тела и течности да допрат во отворот на бравата за сигурносниот појас. На тој
начин може да се нарушат функциите на бравата и на сигурносните појаси.

● Никогаш не одврзувајте го сигурносниот појас за време на возењето.
● Со еден сигурносен појас секогаш се врзува само едно лице.
● Никогаш не превезувајте деца или бебиња седнати во скут и заедно врзани.
● Не возете со повеќеслојна, раскопчана облека на пр. мантил врз сако, бидејќи така се нарушува

беспрекорната положба и функцијата на сигурносните појаси.

Оштетените сигурносни појаси претставуваат голема опасност и можат да предизвикаат тешки или
смртоносни повреди.
● Не оштетувајте го сигурносниот појас со заглавување во вратата или во механиката на седиштето.
● Доколку ткаенината или други делови на појасот се оштетени, сигурносните појаси може да се

скинат при незгода или ненадејно сопирање.
● Оштетените сигурносни појаси веднаш заменете ги со нови, коишто се одобрени од Volkswagen за

Вашето возило. Сигурносните појаси кои биле користени во случај на незгода и притоа биле
истегнати, мора да се обноват во некоја специјализирана сервисна работилница. Обновувањето
може да биде неопходно дури и ако нема некое видливо оштетување. Освен тоа треба да се
проверат и местата на кои сигурносните појаси се прицврстени за возилото.

● Никогаш не се обидувајте сами да ги поправате сигурносните појаси, да ги менувате или да ги
демонтирате. Сите поправки на сигурносниот појас, автоматот за намотување и бравата треба да се
вршат исклучиво во стручен сервис.
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Предупредувачка сијаличка

На дисплејот на инструментната табла: предупредувачка сијаличка.

На дисплејот на инструментната табла: индикатор за статус на појаси на задните седишта.

Доколку на почетокот на возењето и при брзина поголема од околу 25 km/h (15 mph) не се врзани

појасите или доколку истите бидат извадени за време возењето, се огласува звучен сигнал што трае

неколку секунди. Дополнително трепка предупредувачка сијаличка  .

Предупредувачката сијаличка  се гасне дури откако возачот и совозачот при вкучено палење ќе ги

врзат сигурносните појаси.

Индикатор за статус на појасите на задните седишта
Индикаторот за статус на појасите при вклучување на палењето на дисплејот на инструментната табла

му покажува на возачот дали евентуалните сопатници на задните седишта ги врзале сигурносните
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појаси.
Симболот покажува, дека сопатникот на ова седиште го врзал сигурносен појас.Симболот покажува, дека сопатникот на ова седиште не го врзал сигурносен појас.

Доколку на задните седишта се врзе или одврзе сигурносен појас следи индикатор за статус на појас,

кој се појавува на околу 30 секунди. Приказот може да се изгасне со притиснување на копчето  на

дисплејот на инструментната табла.

Ако за време на возењето се одврзе сигурносен појас на задните седишта, индикаторот за статус на

појаси трепка најмногу 30 секунди. При брзина од повеќе од 25 km/h (15 mph), дополнително се

огласува и акустичен сигнал.

Неврзаните или погрешно поставени сигурносни појаси го зголемуваат ризикот од тешки или
смртоносни повреди. Оптималното заштитно дејство на сигурносните појаси може да се постигне
само ако тие правилно се врзуваат и користат.



Фронтални судири и законите на физиката

Возило со патници, кои што не се врзани, се движи кон ѕид.

Возилото со патниците, кои што не се врзани, удира во ѕидот.

Физичкиот принцип на фронталниот судир може едноставно да се објасни. Штом возилото се движи, кај

возилото како и кај патниците во возилото се создава движечка енергија, таканаречена .

Колку е поголема брзината на возилото и колку е поголема тежината, толку повеќе енергија мора да се

разгради во случај на незгода.
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Притоа брзината на возилото сепак е позначаен фактор. Ако на пример брзината се удвои од околу 25

km/h (15 mph) на околу 50 km/h (31 mph), кинетичката енергијa се зголемува четирикратно!

Големината на зависи во голема мера од брзината на возилото, од тежината на возилото и од тежината

на патниците. При растечка брзина и зголемена тежина, во случај на судар, мора да се разгради повеќе

енергија.

Значи, патниците во возилото кои не ги имаат врзано своите сигурносни појаси не се со возилото. При

фронтален судир, овие лица и понатаму ќе се движат со истата брзина со која се движело возилото

пред судирот се додека нешто не ги сопре! Бидејќи патниците во возилото од нашиот пример ги немаат

врзано сигурносните појаси, во случај на судир, целата нивна кинетичка енергија се ослободува преку

ударот во ѕидот .

При брзина од околу 30 km/h (19 mph) до околу 50 km/h (31 mph), во случај на судир на телото

дејствуваат сили што лесно може да надминат и еден тон (1000 kg). Силите што дејствуваат на телото

уште повеќе се зголемуваат при поголеми брзини.

Овој пример не важи само за фронталните судири, туку и за сите видови незгоди и судири.



Што се случува со неврзаните патници во возилото

Возачот кој не е врзан летнува кон напред.
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Неврзаниот патник на задното седиште удира напред во врзаниот возач.

Многу луѓе мислат дека при лесен судир може да го задржат своето тело со рацете. Тоа е погрешно!

Дури и при мали брзини при ударот, на телото дејствуваат сили, кои што не може да се задржат со

рацете и дланките. При фронтален судир, неврзаните патници во возилото летаат кон напред и

неконтролирано се удираат во деловите од внатрешноста на возилото, на пр. управувачот,

инструментната табла или предното стакло .

Системот на воздушните перничиња не е замена за сигурносниот појас. Во случај на активирање на

воздушните перничиња тие нудат дополнителна заштита. Воздушните перничиња не се активираат при

секаков вид на незгоди. Дури и ако возилото е опремено со систем на воздушни перничиња, сите

патници во возилото мора да ги врзат сигурносните појаси и правилно да ги носат за време на возење,

вклучувајќи го и возачот. На тој начин се намалува опасноста од тешки или смртоносни повреди во

случај на незгода – независно од тоа дали има воздушно перниче за конкретното седиште.

Воздушното перниче се активира само еднаш. Со цел да се постигне најдобрата можна заштита,

сигурносните појаси мора секогаш да бидат правилно врзани, за да бидете заштитени и во случај на

незгода при која не се активираат воздушните перничиња. Неврзаните патници можат да се излетаат од

возилото и со тоа да претрпат уште потешки или смртоносни повреди.

И за патниците на задните седишта е важно да бидат правилно врзани, бидејќи при судир тие можат

неконтролирано да летнат низ возилото. Неврзаниот сопатник на задното седиште во опасност се

доведува себе си, возачот и другите лица во возилото .
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Заштита на сигурносните појаси

Возач со врзан појас кого при ненадејно сопирање го задржува правилно врзаниот појас.

Правилно врзаните сигурносни појаси прават голема разлика. Правилно врзаните сигурносни појаси ги

држат патниците во правилна седечка позиција и во голема мера ја намалуваат кинетичката енергија во

случај на незгода. Сигурносните појаси помагаат да се спречат неконтролираните движења, кои од

своја страна може да предизвикаат тешки повреди. Правилно врзаните сигурносни појаси

дополнително ја намалуваат опасноста да излетате од возилото .

Патниците со правилно врзани сигурносни појаси во голема мера имаат корист од фактот што

сигурносните појаси ја ублажуваат кинетичката енергија. И структурата на предниот дел на

автомобилот и другите пасивни сигурносни карактеристики на возилото, на пр. системот на воздушните

перничиња гарантираат намалување на кинетичката енергија. На тој начин се намалува енергијата што

се создава и се намалува ризикот од повреди.

Примерите опишуваат фронтални судири. Се разбира, правилно врзаните сигурносни појаси

значително ја намалуваат опасноста од повреди и кај сите други видови на судири. Затоа, пред секое

возење треба да се врзат сигурносните појаси, дури и ако возите . Водете сметка за тоа дека сите

сопатници треба правилно да се врзани.

Статистиките од незгодите покажале дека правилното врзување на сигурносните појаси значително го

намалува ризикот од повреди и ја зголемува шансата за преживување во случај на тешка незгода.

Правилно врзаните сигурносни појаси, освен тоа, ја зголемуваат оптималната заштита на воздушните

перничиња кои се активираат во случај на незгода. Од овие причини во повеќето европски земји

користењето на сигурносните појаси е пропишано со закон.
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Иако возилото е опремено со воздушни перничиња, сигурносните појаси мора да бидат врзани. На

пример, предните воздушни перничиња се активираат само при некои фронтали судири. Предните

воздушни перничиња не се активираат при лесни фронтални судири, лесни странични судири, судири

одзади, превртување или при незгоди, при кои не била пречекорена вредноста за активирање на

воздушните перничиња во процесорот.

Затоа секогаш нека Ви биде врзан сигурносниот појас, а водете сметка тоа на правилен начин да го

сторат и сопатниците пред почетокот на возењето!



Користење на сигурносните појаси

Листа за проверка

Користење на сигурносниот појас no linktext provided :

✓ Редовно проверувајте ја состојбата на сите сигурносни појаси.

✓ Сигурносните појаси одржувајте ги чисти.

✓ Туѓите тела и течностите секогаш држете ги подалеку од лентата на појасот, од јазичето на бравата и

од отворот во бравата.

✓ Не ги закачувајте или оштетувајте сигурносниот појас и јазичето, на пр. при затворање на врата.

✓ Никогаш немојте да ги демонтирате, менувате или поправате сигурносните појаси и елементите за

прицврстување на појасите.

✓ Сигурносниот појас секогаш правилно врзете го пред патувањето и оставете го врзан за време на

возењето.

Извртен сигурносен појас
Доколку е тешко сигурносниот појас да се извлече, можно е тој да се превртел поради пребрзо

вовлекување внатре во страничната преграда при одврзувањето на истиот.

—Извлечете го целосно сигурносниот појас за јазичето бавно и внимателно.

—Одвртете го превртеното место на сигурносниот појас и појасот вратете го назад, бавно со рака.

Ако не можете да го одвртите превртеното место, сепак врзете го појасот. Внимавајте превртениот дел

од појасот да не се наоѓа во дел од појасот кој лежи директно на Вашето тело! Веднаш побарајте

стручна сервисна работилница, за да се поправи превртеното место.

Нестручното користење на сигурносните појаси го зголемува ризикот од тешки или смртоносни
повреди.
● Редовно проверувајте ја состојбата на сигурносните појаси и нивните делови.
● Појасот одржувајте го секогаш чист.
● Не го закачувајте, оштетувајте или гребете појасот.
● На појасот и отворот за јазичето не треба да има предмети или течности.
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Ставање и вадење на сигурносниот појас

Ставање на јазичето на сигурносниот појас во бравата.

Вадење на јазичето од бравата.

При маневар на сопирање или при незгода, правилно ставениот сигурносен појас ги задржува

патниците во возилото во правилна позиција, со цел да овозможи најдобра заштита no linktext
provided .
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Ставениот сигурносен појас на возачот и на совозачот во одредени возни ситуации автоматски се

затегнуваат кај возила со систем за проактивна заштита на патниците no linktext provided . Освен тоа,

разлабавеноста на појасот може да се намали.

Врзување на сигурносен појас
Пред секое возење, врзете го сигурносниот појас.

—Правилно поставете ги предното седиште и потпирачот за глава no linktext provided .

—Потпирачот на задното седиште фиксирајте го во исправена позиција no linktext provided .

—Фатете ја лентата на појасот и повлечете ја рамномерно преку градите и карлицата. Притоа, не

превртувајте го појасот no linktext provided .

—Јазичето цврсто ставете го во бравата којашто припаѓа на соодветното седиште .

—Потегнете го сигурносниот појас за да проверите дали јазичето добро се фиксирало во бравата.

Одврзување на сигурносниот појас
Вадете го сигурносниот појас само додека возилото мирува no linktext provided .

—Притиснете на црвеното копче на бравата . Јазичето излегува.

—Рачно вратете го појасот за тој полесно да се намота, да не се преврти и да не се оштети тапацирот.

Неправилното движење на лентата на појасот може да предизвика тешки или смртоносни повреди во
случај на незгода.
● Оптималното заштитно дејство на сигурносните појаси може да се постигне само ако потпирачот е

исправен и сигурносниот појас е правилно врзан и одговара на висината на телото.
● Одврзувањето на сигурносниот појас за време на возењето може да доведе до тешки или

смртоносни повреди при незгода или сопирање!
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Движење на лентата на појасот

Правилно Движење на лентата на појасот и правилна поставеност на потпирачот за глава.

Правилно движење на појасот кај бремени жени.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/9e165f41b54ec064b261cbab48625c7a_1_mk_MK
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Само ако движењето на лентата на појасот е правилно, сигурносните појаси нудат оптимална заштита

при незгоди и го намалуваат ризикот од тешки или смртоносни повреди. Освен тоа, правилното

движење на лентата на појасот ги држи патниците во позиција, во која што активираното воздушно

перниче нуди максимална заштита. Затоа секогаш ставајте го сигурносниот појас и внимавајте на

правилното движење на лентата на појасот .

Неправилната седечка позиција може да предизвика тешки или смртоносни повреди no linktext
provided .

Правилно движење на лентата на појасот
—Рамениот дел на сигурносниот појас мора секогаш да води преку средината на рамото и никогаш

преку вратот, раката, под раката или зад грбот.

—Карличниот дел на сигурносниот појас мора секогаш да минува пред карлицата и никогаш преку

стомакот.

—Сигурносниот појас секогаш нека лежи рамно и цврсто на телото. По потреба, малку повлечете го

појасот.

Кај бремените жени сигурносниот појас мора да минува рамномерно над градите и што е можно

пониско пред карлицата и да лежи рамно за да не врши притисок врз долниот дел од стомакот - и тоа за

време на целата бременост .

Прилагодување на движењето на лентата на појасот на висината на телото
Движење на лентата на појасот може да се приспособи со следната опрема:

—Поставување на висината на појасите за предните седишта no linktext provided .

—Предни седишта чија висина може да се регулира no linktext provided .

Неправилното движење на лентата на појасот може да предизвика тешки повреди во случај на
незгода или ненадејни маневри на сопирање или возење.
● Оптималното заштитно дејство на сигурносните појаси може да се постигне само ако потпирачот е

исправен и сигурносниот појас е правилно врзан.
● Самиот сигурносен појас или неврзаниот сигурносен појас може да се предизвика повреди,

доколку тој се поместува од тврди делови на телото во правец на меки делови, на пр. стомакот.
● Рамениот дел од сигурносниот појас мора да минува преку средината на рамото, но никогаш под

раката или преку вратот.
● Сигурносниот појас мора рамно и цврсто да биде припиен на горниот дел од телото.
● Карличниот дел од сигурносниот појас мора да минува пред карлицата, но никогаш преку стомакот.

Сигурносниот појас мора рамно и цврсто да биде припиен на карлицата. По потреба, малку
повлечете го појасот.

● Делот за карлицата на сигурносниот појас кај бремени жени мора да минува што е можно пониско
пред карлицата и да биде рамно припиен околу стомак.

● Не го превртувајте појасот.
● Никогаш не го држете сигурносниот појас со рака подалеку од телото.
● Појасот нека не минува преку цврсти или кршливи предмети, на пр. очила, пенкало или клуч.
● Никогаш не вршете измени на движењето на лентата на појасот со помош на прицврстувачи, куки

или слично.

Лица, кои поради телесните карактеристики не можат да го постигнат правилното движење на

лентата на појасот, треба да се информираат во стручна сервисна работилница за можните

дополнителни елементи, со цел да се постигне оптимално заштитно дејство на сигурносниот

појас и воздушното перниче. За таа цел, Volkswagen го препорачува партнерот на Volkswagen.
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Механизам за регулирање на висината на појасите

Покрај предните седишта: поставување на висината на појасот.

Со помош на механизмот за регулирање на висината на појасите за предните седишта, положбата на

сигурносните појаси во делот на рамената може да се намести соодветно на Вашето тело, со цел

сигурносниот појас да биде правилно врзан:

—Притиснете го и држете го регулаторот во насока на стрелките .

—Турнете го регулаторот нагоре или надолу, сè додека сигурносниот појас не дојде преку средината на

рамото no linktext provided .

—Пуштете го регулаторот.

—Со влечење на сигурносниот појас проверете дали регулаторот е фиксиран.

Никогаш не поставувајте ја висината на појасот за време на возењето.
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Автомат за намотување на појасот, затегнувачи на
појасите, ограничувач на силата на појасите

Сигурносните појаси во возилото се дел од безбедносниот концепт на возилото no linktext provided  и се

состојат од следниве важни функции:

Автомат за намотување на појасот
Секој сигурносен појас е опремен со автомат за намотување на појасот на рамениот дел. При бавно

повлекување на сигурносниот појас или при нормално возење се обезбедува целосна слобода на

движење кај рамениот дел на појасот. При брзо извлекување на појасот, при ненадејно сопирање,

возење по нагорнини, на кривини или при забрзување, автоматот за намотување на појасот го блокира

појасот.

Врзаните предни сигурносни појаси во критични возни ситуации, можат автоматски да се затегнат со

помош на системот за проактивна заштита на патниците, на пр. при вонредно сопирање или преслабо

или пресилно свртување на управувачот. Доколку не дојде до незгода или критичната ситуација веќе не

постои, двата сигурносни појаси повторно се разлабавуваат. Системот за проактивна заштита на

патниците повторно е подготвен за активирање no linktext provided .

Затегнувачи на појасите
Сигурносните појаси за патниците на предните седишта и по потреба на задните надворешни седишта

се опремени со затегнувачи за појасите.

Затегнувачите за појасите се активираат преку сензори во случај на потешки фронтални, странични

судири и судири во задниот дел од возилото и ги затегнуваат сигурносните појаси во насока спротивна

на правецот на извлекување. Лабавиот сигурносен појас се вовлекува и со тоа се намалува движењето

нанапред на патниците и движењето на патниците во правец на судирот. Затегнувачот на појасот

функционира заедно со системот на воздушни перничиња. Затегнувачот на појасот не се активира при

превртување, доколку страничните воздушни перничиња не се активираат.

При активирањето може да се појави прашина. Тоа е сосема нормално и не е знак за пожар во

возилото.

Реверзибилно затегнување на појасите (систем за проактивна заштита на
патниците)
Во одредени возни ситуации може да се изврши реверзибилно затегнување на сигурносните појаси no
linktext provided . Примери за тоа се:

—Силно сопирање.

—Преслабо или премногу силно управување.

—Лесни судири.

Ограничувачи на силата на појасите
Ограничувачот на силата на појасите ја намалува силата, која што дејствува врз телото во случај на

незгода.

При фрлање на возилото или на делови од системот во отпад, треба да се следат сите

безбедносните прописи. Овие прописи им се познати на стручните сервиси no linktext provided .
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Сервис и отстранување на затегнувачите на појаси

Доколку вршите интервенции на затегнувачите, како вадење или вградување на делови од системот

поради други поправки, може да дојде до незабележано оштетување на сигурносниот појас. Тоа може

резултира со неправилно активирање или целосно да го спречи активирањето на затегнувачите во

случај на незгода.

За да не се наруши ефикасноста на затегнувачите и за извадените делови да не предизвикаат повреди

или загадување на животната средина, мора да се следат прописите. Овие прописи им се познати на

сервисните работилници.

Нестручното ракување и самостојно извршените поправки на сигурносните појаси, механизмите за
намотување и затегнувачите на појаси може да го зголемат ризикот од тешки или смртоносни
повреди. Затегнувачот на појасот не можел да се активира, иако требало или неочекувано се
активирал.
● Поправки, поставувања, како и вадење и вградување на делови од затегнувачите или сигурносните

појаси не вршете ги сами, туку само во стручни сервисни работилници no linktext provided .
● Затегнувачите на појаси и автоматите за намотување не можат да се поправат, мораат да се

заменат.

Модулите на воздушните перничиња и затегнувачите на појасите може да содржат перхлорат.

Почитувајте ги законските одредби за отстранување.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/940f42af2f0ab1857ed111a878ebf421_1_mk_MK
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Систем за проактивна заштита на патници

Системот за проактивна заштита на патниците во возилото е систем за поддршка што иницира мерки за

заштита на патниците во возилото при опасни ситуации, но не може да го спречи судирот.

Целосниот обем на функциите на системот за проактивна заштита на патниците е достапен само ако

функцијата е активирана во Infotainment системот, не е избран посебен возен профил и не постојат

пречки во функционирањето no linktext provided , no linktext provided .

Основни функции
Зависно од законските одредби во земјата и од опремата на возилото, во критични ситуации, на пр. при

вонредно сопирање или преслабо или пресилно свртување на управувачот, може да се активираат

следниве функции поединечно или заедно при брзина од околу 30 km/h (19 mph):

—Реверзибилни затегнувачи на врзаните сигурносни појаси за возачот и совозачот.

—Зависно од опремата, автоматско затворање на стаклениот покрив и на страничните стакла речиси до

крај.

Зависно од критичната возна ситуација, појасите можат да се затегнат поединечно или заедно.

Дополнително кај возила со систем за набљудување на околината (Front
Assist)
Кај возила со систем за набљудување на околината (Front Assist), во рамките на границите на системот

дополнително се пресметува веројатноста од судир со возилото пред Вас no linktext provided . Доколку

системот препознал, дека е веројатно да се случи незгода од судир или се сопира премногу силно, тој

може да го активира системот за проактивна заштита на патниците.

Поставување во Infotainment системот
Поставувањата за системот за проактивна заштита на патниците со целиот обем на функции може

зависно од опремата да се извршат во инфо-забавниот систем.

Изберете го менито Einstellungen Fahrzeug (поставувања на возилото) и извршете ги поставувањата во

подменито Proaktives Insassenschutzsystem  (систем за проактивна заштита на патници).

По секое вклучување на палењето, проактивната заштита на патниците повторно се активира.

Поставувањето не може да се користи, доколку системот за проактивна заштита на патниците веќе бил

прилагоден на посебно поставување на возилото.

Поставување на изборот на возен профил
Кај возила со избор на возен профил, системот за проактивна заштита на патниците се прилагодува на

посебните карактеристики на возилото на избраниот возен профил no linktext provided .

Ограничувања на функциите
Системот за проактивна заштита на патници во возилото не стои на располагање или е ограничен:

—При пречки во функционирањето на ESС, на затегнувачите на појасите no linktext provided  или на

контролниот уред за воздушните перничиња no linktext provided .

—При исклучен ASR или исклучена ESC и при возење наназад no linktext provided .

—При дефект на системот за набљудување на околината (Front Assist) no linktext provided .
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Решенија на проблеми
При пречки во функционирањето на системот за проактивна заштита на патниците, на дисплејот

инструментната табла постојано се појавува пораката Proaktiver Insassenschutz nicht verfügbar
(проактивна заштита на патници не е достапна) или Proaktiver Insassenschutz: Funktion eingeschränkt
(проактивна заштита на патници: ограничена функција).

Побарајте стручен сервис и проверете го системот.

Интелигентната техника на системот за проактивна заштита на патниците не може да ги совлада
физички зададените граници и функционира исклучиво во границите на системот. Зголемената
понуда на комфор со системот за проактивна заштита на патниците не треба лажно да Ве наведе да ја
ризикувате безбедноста. Системот не може да спречи судар. Системот не може да го замени
вниманието на возачот.
● Прилагодете ја брзината и безбедносното растојание на возилата пред Вас, видливоста,

временските услови, условите на патот и сообраќајните услови.
● Системот не може во секој случај да ги препознае објектите.
● Системот за проактивна заштита на патниците не реагира на лица, животни, попречни или тешко

препознатливи предмети.
● Рефлектирачките предмети, на пр. заштитни огради или влезови во тунели, силен дожд или мраз,

може да ја попречат функцијата на проактивната заштита на патниците и со тоа и препознавањето
на ризикот од судир.

● Може да дојде до погрешно активирање на системот.

Доколку вниманието на возачот се одвлече настрана, тоа може да предизвика незгоди и повреди.
● Никогаш не вршете поставувања во Infotainment системот за време на возењето.



Вовед во темата

Возилото е опремено со по едно предно воздушно перниче за возачот и совозачот. Предните воздушни

перничиња можат да понудат дополнителна заштита за градниот кош и главата на возачот и совозачот

ако седиштето, сигурносните појаси, потпирачите за глава и управувачот се правилно наместени и

правилно се користат. Воздушните перничиња се дизајнирани само за дополнителна заштита.

Воздушните перничиња не се замена на сигурносните појаси, кои мораат секогаш да бидат поставени,

дури и ако предните седишта се опремени со предни воздушни перничиња.

За да се заштитите, никогаш не потпирајте се само на системот на воздушни перничиња.
● Дури и ако се активира воздушно перниче, тоа има само помошна заштитна функција.
● Системот за воздушни перничиња најдобро заштитува со правилно врзани сигурносни појаси и го

намалува ризикот од повреди no linktext provided .
● Секој патник во возилото мора пред секое возење да заземе правилна седечка позиција, правилно

да го врзе сигурносниот појас на конкретното седиште и истиот за време на возењето да остане
правилно поставен. Тоа важи за сите сопатници и за возење во град.

Доколку помеѓу патниците во возилото и просторот на дејствување на воздушните перничиња се
наоѓаат предмети, се зголемува ризикот од повреди при нивно активирање. Со тоа се менува полето
на отворање на перничето или предметите се удираат во телото.
● Никогаш не држете предмети во рацете или во скутот за време на возењето.
● Никогаш не превезувајте предмети на совозачкото седиште. Предметите при ненадејно сопирање

или маневри при возењето може да стигнат во полето на дејствување на воздушното перниче и при
негово активирање да летнат кон внатрешниот простор.

● Помеѓу патниците во возилото што седат на предните и надворешните задни седишта и просторот
на дејствување на воздушните перничиња не смее да се наоѓаат други луѓе, животни или предмети.
Внимавајте на тоа, кон ова да се придржуваат и децата и сопатниците.

Заштитната функција на системот на воздушните перничиња може да се искористи само за едно
активирање на воздушните перничиња. Доколку се активирале воздушните перничиња, системот мора
да се замени.
● Отворените воздушни перничиња и засегнатите делови на системот веднаш заменете ги со нови

делови, коишто се одобрени од Volkswagen за Вашето возило.
● Поправките и измените на возилото спроведувајте ги само во стручен сервис. Сервисните

работилници имаат неопходен алат, уреди за дијагностика, информации за поправките и
квалификуван персонал.

● Во возилото никогаш не вградувајте делови за воздушните перничиња од стари автомобили или од
автомобили кои се наменети за рециклирање.

● Никогаш не менувајте какви било делови на системот за воздушни перничиња.
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При активирањето на воздушното перниче може да се појават ситен прав и пареа. Тоа е нормално и не
е знак за пожар во возилото.
● Правта може да доведе до иритација на кожата и очите, како и до потешкотии во дишењето,

особено кај лицата, кои имале или имаат астма или други здравствени нарушувања на дишењето.
За да се намалат потешкотиите при дишењето, излезете од возилото или отворете ги прозорците
или вратите, за да вдишете свеж воздух.

● При контакт со правта, пред следното јадење, измијте ги лицето и рацете со благ сапун и вода.
● Не дозволувајте да Ви влезе прав во очи или во отворени рани.
● Ако Ви влегла прашина во очите, исплакнете ги со вода.

Средствата за чистење кои содржат растворувачи ја прават порозна површината на модулот за
воздушно перниче. При незгода проследена со активирање на воздушното перниче, пластичните
делови можат да предизвикаат тешки повреди.
● Никогаш не чистете ја инструментната табла или површината на модулите на воздушните

перничиња со средства за чистење кои содржат растворувачки компоненти.



Вид на системот на предни воздушни перничиња за
совозачот

Volkswagen има два различни система за предни воздушни перничиња за совозачот.

Зависно од опремата, може да биде вграден систем за воздушни перничиња или систем за воздушни

перничиња со деактивирање на предното воздушно перниче за совозачот.

Систем за воздушни перничиња
Предното воздушно перниче на совозачот може да се исклучи само во стручен сервис.

Карактеристики на системот за воздушни перничиња:

—Предно воздушно перниче за совозачот на инструментната табла.

—Контролна сијаличка  на дисплејот на инструментната табла.

—Контролна сијаличка PASSENGER AIR BAG    .

—Контролна сијаличка PASSENGER AIR BAG    .

Систем на воздушни перничиња со деактивирање на предното воздушно
перниче за совозачот
Предното воздушно перниче на совозачот може рачно да се исклучи преку брава-прекинувач no
linktext provided .

Карактеристики за системот на воздушни перничиња со деактивирање на предното воздушно перниче

за совозачот:

—Предно воздушно перниче за совозачот на инструментната табла.

—Контролна сијаличка  на дисплејот на инструментната табла.

—Контролна сијаличка PASSENGER AIR BAG     во средишната конзола.

—Контролна сијаличка PASSENGER AIR BAG     во средишната конзола.

—Брава-прекинувач на страната на совозачот странично на инструментната табла (може да се види

само при отворена врата на совозачот).
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Контролна сијаличка

 

   

   

Во горниот дел на средишната конзола: контролна сијаличка за деактивирано воздушно перниче за
совозачот

или контролна сијаличка за вклучено предно воздушно перниче за совозачот

.

Жолтата контролна сијаличка на дисплејот на инструментната табла кратко светнува по

вклучување на палењето заради проверка на функциите и се гасне по неколку секунди.
Деактивирано предно воздушно перниче за совозачот. Жолтата контролна сијаличка во

средишната конзола свети трајно .Активирано предно воздушно перниче за совозачот. Жолтата контролна сијаличка во

средишната конзола автоматски се гасне околу 60 секунди по вклучувањето на палењето

или по вклучувањето на предното воздушно перниче за совозачот со помош на бравата-

прекинувач .

Доколку при деактивирано предно воздушно перниче за совозачот контролната сијаличка

PASSENGER AIR BAG    во горниот дел на средишната конзола не свети постојано или свети заедно

со контролната сијаличка  на екранот на инструментната табла, дека може да има дефект на системот

на воздушни перничиња no linktext provided .

При дефект на системот за воздушни перничиња, воздушното перниче може да се активира погрешно,
воопшто да не се активира или да се активира ненадејно, што може да доведе до тешки или
смртоносни повреди.
● Веднаш проверете го системот за воздушни перничиња во стручна сервисна работилница.
● Никогаш не монтирајте детско седиште на совозачкото седиште или извадете го постоечкото

детско седиште! Предното воздушно перниче за совозачот би можело и покрај дефектот да се
активира при незгода.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/8b2b80ff25920de39645b3badfa2ca2b_1_mk_MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/public/media?lang=mk_MK&key=media/img31596fd9e44fd0ae0a0100dc6d091db7_1_--_--_JPEG.jpg


Решенија на проблеми

 Дефект на системот на воздушни перничиња
Жолтата контролна сијаличка свети постојано. Дополнително на дисплејот на инструментната табла

може да се појави порака.

Препознаена е пречка во функционирањето кај најмалку едно воздушно перниче или еден затегнувач

на појас.

—Побарајте стручен сервис.

—Нека се провери системот за воздушни перничиња и затегнувачите на појаси.

 Исклучен систем на воздушни перничиња или исклучени затегнувачи на
појаси со дијагностички уред
Жолтата контролна сијаличка по вклучување на палењето свети околу четири секунди и потоа трепка

околу дванаесет секунди. Дополнително на дисплејот на инструментната табла може да се појави

порака.

Најмалку едно воздушно перниче или затегнувач за појас биле деактивирани со дијагностички уред.

—Побарајте стручен сервис.

—Нека се провери дали системот на воздушни перничиња или затегнувачите на појаси мора да останат

исклучени.

   Исклучено предно воздушно перниче на совозачот
Жолтата контролна сијаличка за исклученото предно воздушно перниче на совозачот свети трајно.

Предното воздушно перниче за совозачот било исклучено.

—Проверете дали предното воздушно перниче на совозачот мора да остане исклучено, на пр. при

користење детско седиште на совозачкото седиште.

   Вклучено предно воздушно перниче на совозачот
Жолтата контролна сијаличка за вклученото предно воздушно перниче на совозачот свети околу

60 секунди по вклучување на палењето или по вклучување на предното воздушно перниче на совозачот

со бравата-прекинувач.

Предното воздушно перниче за совозачот било вклучено.

—Проверете дали предното воздушно перниче на совозачот мора да остане вклучено.
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Опис и функција на воздушните перничиња

Воздушното перниче може да ги заштити патниците при незгода, со тоа што го амортизира движењето

на патниците при фронтални и странични судири.

Секое активирано воздушно перниче се надувува преку генератор на гас. На тој начин се отвораат

капаците на воздушните перничиња и воздушните перничиња се одвиткуваат со голема сила во

милисекунди во полето на нивно отворање. При удирање на заврзаните патници во надуваното

воздушно перниче, гасот внатре излегува за да ги прими и сопре патниците. Со тоа се намалува ризикот

од тешки и смртоносни повреди. Со активирањето на воздушно перниче не може да исклучат и други

повреди, како отоци, набиеници, изгореници и гребнатини. При отворање на активирано воздушно

перниче може да настане топлина при триење.

Воздушните перничиња не ги заштитуваат рацете и долните делови од телото. Исклучок: кај возила со

воздушно перниче за колената се заштитуваат колената на возачот.

Најважните фактори за активирањето на воздушното перниче се видот на незгодата, аголот на судирот,

брзината на возилото и карактеристиките на објектот, во кое возилото се судира. Затоа, воздушните

перничиња не се активираат при секое видливо оштетување на возилото.

Активирањето на системот на воздушни перничиња зависи од степенот на успорување на возилото,

предизвикано од судирот и какво што е регистрирано од страна на електронскиот контролен уред.

Доколку вредноста на степенот на успорување лежи под релевантната вредност програмирана во

контролниот уред, воздушните перничиња не се активираат и покрај можното тешко оштетување на

возилото поради незгода. Оштетувањето на возилото, трошоците за поправки или дури и непостоењето

на оштетување на возилото при незгода не мора да бидат знаци за тоа дали требало да се активира

воздушното перниче или не. Бидејќи ситуациите на различните судири може силно да варираат, не е

можно да се дефинира опсег на брзини и референтни вредности. Затоа не е можно, да се покрие секој

можен вид на судир и агол на судир, кои би можеле да доведат до активирање на воздушните

перничиња. Важни фактори за активирањето на воздушните перничиња меѓу другото се

карактеристиките на предметот (тврд или мек), во кој возилото се судира, аголот на судир како и

брзината на возилото.

Воздушните перничиња служат само како дополнување на три-етапните автоматски сигурносни појаси

во некои ситуации на незгода, кога успорувањето на возилото е доволно за да се активираат

воздушните перничиња. Воздушните перничиња се активираат само еднаш и само во одредени услови.

Сигурносните појаси нудат заштита во такви ситуации, во кои воздушните перничиња не треба да се

активираат или ако истите веќе се активирале. На пример, кога возилото по првиот судир, се судира со

друго возило или е удрено од друго возило.

Системот на воздушните перничиња е дел од целокупниот концепт за пасивна заштита. Најефективното

заштитно дејство на системот на воздушни перничиња може да се постигне само заедно со правилно

врзаните сигурносни појаси и правилната седечка позиција  no linktext provided .

Составни делови на концептот за безбедност на возилото
Следните безбедносни опреми во возилото го градат концептот за безбедност, со цел да се намали

ризикот од тешки и смртоносни повреди. Во зависност од опремата, некои опреми може да не се

вградени во возилото или воопшто да не се достапни на некои пазари.

—Оптимирани сигурносни појаси на сите седишта.

—Затегнувач на сигурносните појаси за возачот и совозачот и во даден случај, за надворешните задни

седишта.
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—Ограничувачи на силата на сигурносните појаси за возачот и совозачот и во даден случај, за

надворешните задни седишта.

—Механизам за регулирање на висината на појасите за предните седишта.

—Предупредувачката сијаличка  и во даден случај индикатор за статус на појаси.

—Предни воздушни перничиња за возачот и совозачот.

—Странични воздушни перничиња за возачот, совозачот и во даден случај, за надворешните задни

седишта.

—Воздушни перничиња за глава лево и десно.

—Во даден случај, воздушно перниче за колената за возачот.

—Контролна сијаличка за воздушни перничиња .

—Контролна сијаличка PASSENGER AIR BAG   во горниот дел на средишната конзола.

—Контролна сијаличка PASSENGER AIR BAG   во горниот дел на средишната конзола.

—Контролни уреди и сензори.

—Потпирачи за глава оптимирани за судир одзади и со можност за поставување на висината.

—Управувачки столб кој може да се регулира.

—Во даден случај, прицврстувачки точки за детските седишта на задните надвореши седишта и

совозачкото седиште.

—Во даден случај, точки за прицврстување за горниот прицврстувачки појас (Top Tether) за детски

седишта.

Ситуации, во кои не се активира предното, воздушното перниче за колената,
страничното и воздушното перниче за главата:
—Исклучено палење при судир.

—Измереното намалување на брзината при судир на предниот дел од возилото е многу мало за

контролниот уред.

—Лесен страничен судир.

—Судир одзади.

—Превртување на возилото.

—Брзина на судир помала од потребната референтна вредност во контролниот уред.



Предни воздушни перничиња

Место на монтирање и поле на дејствување на предното воздушно перниче за возачот.
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Место на вградување и поле на дејствување на предното воздушно перниче за совозачот.

Покрај сигурносните појаси, системот на предните воздушни перничиња нуди дополнителна заштита за

главата и пределот на градите на возачот и на совозачот во случај на тешки фронтални судири. Мора

секогаш да се држи најголемо можно растојание до предното воздушно перниче no linktext provided .

Така при нивното активирање, предните воздушни перничиња ќе можат целосно да се отворат и да

овозможат максимална заштита.

Предното воздушно перниче за возачот се наоѓа во управувачот , а предното воздушно перниче за

совозачот во инструментната табла . Местата каде се вградени воздушните перничиња се означени со

натписот .

Воздушните перничиња при нивното активирање ги опфаќаат подрачјата означени со црвена рамка

(поле на дејствување). Затоа во овие делови никогаш не смее да се ставаат или прицврстуваат предмети

no linktext provided . Фабрички монтираните дополнителни делови не влегуваат во полето на

активирање на предното воздушно перниче за возачот и совозачот.

Воздушното перниче се отвора за делови од секундата и со многу голема брзина.
● Полињата, каде што се отвораат предните воздушни перничиња, нека останат секогаш слободни.
● На капаците, како и во полето на отворање на модулите на воздушните перничиња, никогаш не

прицврстувајте предмети како што се на пр. држачи за пијалаци или држачи за телефон.
● Меѓу патниците на предните седишта и подрачјето на дејствување на воздушните перничиња не

смее да се наоѓаат други лица, животни или предмети. Внимавајте на тоа, кон ова да се
придржуваат и децата и сопатниците.

● Освен тоа, не прицврстувајте предмети на предното стакло над предното воздушно перниче, на пр.
мобилни навигациски уреди.

● Обложената плоча на воланот и пенестата површина на модулот на предните воздушни перничиња
во инструментната табла на страната на совозачот не смеат да се лепат и да се обложуваат или
менуваат на кој било друг начин.
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Предните воздушни перничиња се отвораат пред управувачот и инструментната табла .
● За време на возењето секогаш цврсто држете го управувачот со двете раце странично за

надворешниот раб во позиција на девет и три часот.
● Наместете го возачкото седиште така што ќе има најмалку 25 cm помеѓу градниот кош и средината

на управувачот. Доколку овие услови не можат да се исполнат поради телесните карактеристики,
веднаш стапете во контакт со стручна сервисна работилница.

● Наместете го совозачкото седиште, така што ќе има што е можно поголемо растојание помеѓу
совозачот и инструментната табла.



Исклучување и вклучување на предното воздушно
перниче за совозачот

Во инструментната табла на страната на совозачот: брава-прекинувач за исклучување и вклучување на
предното воздушно перниче за совозачот.

При прицврстување на детско седиште свртено со грбот во насока на возењето на совозачкото седиште,

предното воздушно перниче за совозачот мора да биде исклучено!

Активирање на предното воздушно перниче за совозачот
—Исклучете го палењето.

—Отворете ја вратата од страната на совозачот.

—Извадете го клучот за вонредно отворање од клучот за возилото no linktext provided .

—Ставете го металниот дел на помошниот клуч во бравата-прекинувач во инструментната табла до

втората точка на отпор . Металниот дел е внесен до пола во бравата-прекинувач no linktext provided .

—Металниот дел свртете го без вложување прекумерна сила во позицијата   .

—Металниот дел од клучот извлечете го од бравата-прекинувач и помошниот клуч ставете го назад во

клучот за возилото  no linktext provided .

—Затворете ја вратата на страната на совозачот.

—Проверете, дали при вклучено палење контролната сијаличка PASSENGER AIR BAG   во горниот

дел на средишната конзола не  свети no linktext provided .

Деактивирање на предното воздушно перниче за совозачот
—Исклучете го палењето.

—Отворете ја вратата од страната на совозачот.

—Извадете го клучот за вонредно отворање од клучот за возилото no linktext provided .
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—Ставете го металниот дел од клучот во бравата-прекинувач во инструментната табла до втората точка

на отпор . Металниот дел е внесен до пола во бравата-прекинувач no linktext provided .

—Металниот дел од клучот свртете го без вложување прекумерна сила во позицијата   .

—Металниот дел од клучот извлечете го од бравата-прекинувач и помошниот клуч ставете го назад во

клучот за возилото  no linktext provided .

—Затворете ја вратата на страната на совозачот.

—Контролната сијаличка PASSENGER AIR BAG    на горниот дел од средишната конзола постојано

свети при вклучено палење no linktext provided .

Ознака за исклучено предно воздушно перниче за совозачот
Исклучено предно воздушно перниче за совозачот се прикажува само со постојано светење на

контролната сијаличка PASSENGER AIR BAG     (    трајно свети жолто) no linktext provided .

Ако контролната сијаличка PASSENGER AIR BAG    не свети трајно или свети заедно со контролната

сијаличка  во дисплејот на инструментната табла, од безбедносни причини на седиштето на совозачот

не смее да се монтира систем за прицврстување на деца. Предното воздушно перниче за совозачот би

можело да се активира во случај на незгода.

Предното воздушно перниче за совозачот смее да се исклучува само во посебни случаи.
● Предното воздушно перниче за совозачот активирајте и деактивирајте го само додека палењето е

вклучено, со цел да се избегнат оштетувања на системот за воздушни перничиња.
● Одговорноста за правилната положба на прекинувачот ја сноси возачот.
● Предното воздушно перниче за совозачот исклучувајте го само во исклучителни ситуации, кога на

совозачкото седиште е прицврстено детско седиште.
● Доколку детското седиште повеќе не се користи на совозачкото седиште, повторно активирајте го

предното воздушно перниче за совозачот.

За време на возењето не го оставајте помошниот клуч во отворот за клуч.
● При вибрации може несакано да се сврти помошниот клуч во отворот за клуч и во даден случај да

го активира предното воздушно перниче за совозачот.
● Предното воздушно перниче за совозачот тогаш може неочекувано да се активира, што може да

предизвика тешки или смртоносни последици.

Нецелосно ставен метален дел од клучот може при вртење да ја оштети бравата-прекинувач.

Не оставајте го помошниот клуч во бравата-прекинувач, бидејќи при затворање на вратата на
совозачот би можеле да се оштетат внатрешните облоги на вратата, контролната табла, бравата-
прекинувач и помошниот клуч.
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Странични воздушни перничиња

На левата страна од возилото: поле на отворање на страничното воздушно перниче.
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Странично во предното седиште: место на вградување и простор на отворање на страничното воздушно
перниче

Страничните воздушни перничиња за предните и задните, надворешни седишта се вградени зависно од

опремата.

—Страничните воздушни перничиња за предните седишта се наоѓаат во надворешните навлаки на

потпирачите на седиштето на возачот и на совозачот .

—Страничните воздушни перничиња за задните, надворешни седишта се наоѓаат во надворешните

навлаки на потпирачите на седиштата на конкретните потпирачи на задните седишта.

Местата каде што се вградени страничните воздушни перничиња се означени со натписот .

Црвено обрабените делови се опфатени од страничните воздушни перничиња што се отвораат (простор

на отворање) и . Затоа во овие делови никогаш не смее да се ставаат или прицврстуваат предмети no
linktext provided .

При страничен судир, страничните воздушни перничиња се активираат на страната на судирот и го

намалуваат ризикот од повреди на патниците на делот на нивното тело, кое е на страната на судирот.

Воздушното перниче се отвора за делови од секундата и со многу голема брзина.
● Полињата, каде што дејствуваат страничните воздушни перничиња, нека останат секогаш

слободни.
● Помеѓу патниците во возилото што седат на предните и надворешните задни седишта и просторот

на дејствување на воздушните перничиња не смее да се наоѓаат други луѓе, животни или предмети.
Внимавајте на тоа, кон ова да се придржуваат и децата и сопатниците.

● На куките за облека во возилото смее да се закачува само лесна облека. Не оставајте тешки или
остри предмети во торбите.

● Не монтирајте дополнителни делови на вратите.
● Ставајте ги само оние навлаки за седишта, коишто се одобрени исклучиво за користење во

конкретното возило. Инаку страничното воздушно перниче може да не се надува при
активирањето.
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Неправилното ракување со возачкото и совозачкото седиште може да го намали нормалното
функционирање на страничните воздушни перничиња и да предизвика тешки повреди.
● Никогаш не ги демонтирајте предните седишта, ниту пак менувајте нивни делови.
● Ако на страничните перничиња дејствува премногу голема сила, страничните воздушни перничиња

не би можеле беспрекорно да се активираат, не би се активирале воопшто, или би се активирале
ненадејно.

● Оштетувањата на оригиналните навлаки за седиштата или на работ на модулот на страничните
воздушни перничиња мораат итно да бидат поправени од страна на специјализирана сервисна
работилница.



Воздушни перничиња за глава

На левата страна на возилото (Limousine): место на вградување и простор во кој што се активира
воздушното перниче за глава.

На левата страна на возилото (Variant): место на вградување и простор во кој што се активира
воздушното перниче за глава.

Зависно од опремата, воздушните перничиња за глава се вградени на страната на возачот и совозачот

во внатрешниот простор над вратите , .

Местата каде што се вградени воздушните перничиња за глава се означени со натписот .

Црвено обрабениот дел е опфатен од воздушното перниче за глава што се отвора (простор на

отворање) и . Затоа во овој дел никогаш не смее да се ставаат или прицврстуваат предмети no linktext
provided .

Во случај на страничен судир се активира воздушното перниче за главата од онаа страна каде што било

удрено возилото.

При странични судири, воздушни перничиња за глава ја намалуваат опасноста од повреди на патниците

на предните седишта и на задните надворешни седишта на делот од телото изложен на ударот.
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Воздушното перниче се отвора за делови од секундата и со многу голема брзина.
● Полињата, каде што се отвораат воздушните перничиња за глава, нека останат секогаш слободни.
● Никогаш не прицврстувајте предмети на капакот како и во полето на отворање на воздушното

перниче за глава.
● Помеѓу патниците во возилото што седат на предните и надворешните задни седишта и просторот

на дејствување на воздушните перничиња не смее да се наоѓаат други луѓе, животни или предмети.
Внимавајте на тоа, кон ова да се придржуваат и децата и сопатниците.

● На куките за облека во возилото смее да се закачува само лесна облека. Не оставајте тешки или
остри предмети во торбите.

● Не монтирајте дополнителни делови на вратите.
● Не вградувајте ролетни за заштита од сонце на страничните стакла, коишто не се исклучиво

одобрени за користење во конкретното возило.
● Штитниците за сонце ставете ги на страничните стакла, само доколку на штитникот не се

прицврстени предмети, на пр. пенкало или механизам за отворање на врата на гаража.



Воздушно перниче за колена

На страната на возачот: место на вградување на воздушното перниче за колена.

На страната на возачот: простор во којшто се отвора воздушното перниче за колена.

Зависно од опремата, воздушното перниче за колена е вградено на страната на возачот во долниот дел

на инструментната табла.

Местото на вградување на воздушното перниче за колена е означена со натписот .
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Црвено обрабениот дел е опфатен од воздушното перниче за колена што се отвора (простор на

отворање) . Затоа во овој дел никогаш не смее да се ставаат или прицврстуваат предмети no linktext
provided .

Воздушното перниче се отвора за делови од секундата и со многу голема брзина.
● Никогаш не користете предмети, на пр. приврзок за клучеви, коишто може да навлезат во полето

на отворање на воздушното перниче за колена.
● Никогаш не прицврстувајте предмети на капаците како и во полето на отворање на воздушното

перниче за колена.
● Воздушното перниче за колена се отвора пред колената на возачот. Возачкото седиште наместете

го така, што ќе има најмалку 10 cm растојание помеѓу колената и местото на вградување на
воздушното перниче за колена. Доколку овие услови не можат да се исполнат поради телесните
карактеристики, веднаш стапете во контакт со стручна сервисна работилница.



Вовед во темата

Во случај на незгода, детските седишта го намалуваат ризикот од повреди. Поради тоа, децата секогаш

превезувајте ги во детски седишта!

Внимавајте:

—Детските седишта се поделени во различни групи според висината, возраста и тежината на детето.

—Прицврстувањето на детски седишта во возилото може да се врши со различни системи за

прицврстување.

Од безбедносни причини, детските седишта треба секогаш да се монтираат на задните седишта no
linktext provided .

Volkswagen препорачува користење на детски седишта од додатоците на Volkswagen. Овие детски

седишта се направени и тестирани за употреба во возилата на Volkswagen.

Неприцврстените или недоволно прицврстените деца можат да се здобијат со тешки или смртоносни
повреди. Поради тоа, внимавајте на следното:
● Децата помлади од 12 години и пониски од 150 cm, за време на возењето не смеат да се

превезуваат без соодветни детски седишта. Почитувајте ги прописите специфични за одредена
земја.

● Прицврстете ги децата со соодветно детско седиште. Детските седишта мора да одговараат на
висината, возраста и тежината на детето.

● Никогаш не прицврстувајте повеќе деца во едно детско седиште.
● Децата и бебињата во никој случај не земајте ги во скут.
● Не дозволувајте децата без надзор да седат во детското седиште.
● Никогаш не дозволувајте им на децата неосигурени да се превезуваат во возилото, да стојат за

време на возењето или да клечат на седиштата или за време на возењето да заземаат погрешна
седечка позиција. Ова посебно важи за деца, кои се пренесуваат на совозачкото седиште. Во
несреќен случај можат да се повредат животно загрозувачки децата и другите.

● За максимално заштитно дејство на детското седиште, од големо значење е текот на сигурносниот
појас. Имајте ги на ум податоците на производителот на детски седишта во врска со правилното
движење на лентата од појасот. Неправилно врзаните сигурносни појаси може да предизвикаат
повреди дури и при полесни незгоди.

● По незгода, заменете го засегнатото детско седиште, бидејќи можеби настанале штети, кои што не
можат да се видат.

Нестручното користење на интегрираното детско седиште може да доведе до тешки или смртоносни
повреди.
● Сигурносниот појас на седиштето на возилото со погрешен тек на лентата на појасот може да

доведе до повреди на стомакот и во пределот на вратот.
● Секогаш правилно врзувајте им го појасот на децата и внимавајте на тоа децата да заземат

правилна позиција на седење.
● Промените на интегрираното детско седиште смеат да се вршат само во стручна сервисна

работилница.
● Обновете ги деловите на седиштето ако се оштетени или доколку биле оптоварени за време на

незгода.

Почитувајте ги напомените и информациите за возила со N1 регистрација no linktext provided .
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Видови детски седишта

Приказ како пример за детски седишта.

Користете само такви детски седишта, коишто се официјално одобрени и соодветни за детето.

Стандарди за детски седишта
За детските седишта, во Европската Унија важат регулативите ECE-R 44 или ECE-R 129

—Тежинска класа.

—Висинска класа.

—Категорија на одобрение (universal, semi-universal, специфично за возилото или i-Size).

—Број на одобрение.

Кај детски седишта, коишто се одобрени според ECE-R 44, осумцифрениот број на одобрение на

контролниот жиг ECE мора да почнува со 03 или 04. Тоа е знак дека седиштето е одобрено. Постарите

детски седишта, чијшто број на одобрение започнува со 01 или 02, не се дозволени.

Детски седишта според тежински класи

Класа Тежина на детето

Група 0 до 10 kg

Група 0+ до 13 kg

Група 1 9 до 18 kg

Група 2 15 до 25 kg

Група 3 22 до 36 kg
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—Тежинска класа 0/0+: од раѓање па до возраст од околу 18 месеци, најсоодветни се наназад насочени

бебешки седишта од групата 0/0+ или 0/1.

—Тежинска класа 1: по надминување на граничната вредност за тежината, најсоодветни се детски

седишта од групата 1 (до околу четири години) и од групата 1/2 (до околу седум години) со

интегриран систем на појаси.

—Тежински класи 2/3: во групите 2 и 3 спаѓаат детски седишта со потпирач за грб и подигнувачи за

седишта без потпирач за грб. Детските седишта со потпирач за грб нудат подобра заштита од

подигнувачите на седишта без потпирач за грб, благодарение на интегриран појас и странични

пернички. Поради тоа, Volkswagen препорачува користење на детски седишта со потпирач за грб.

Детски седишта од групата 2 се соодветни за возрасната група до околу 7 години, детски седишта од

групата 3 од околу 7 години.

Не секое дете паушално одговара на детското седиште од неговата тежинска група. И не се соодветни

сите седишта во сите возила. Поради тоа, секогаш проверувајте дали детето навистина одговара во

детското седиште и дали детското седиште може безбедно да се прицврсти во возилото.

Детски седишта според категории на одобрение
Детските седишта можат да ја имаат категоријата на одобрение universal, semi-universal, специфични за

возилото (сите според регулативата ECE-R 44) или i-Size (според регулативата ECE-R 129).

—Universal: детските седишта со одобрение universal се одобрени за монтирање во сите возила. Не е

потребна листа на типови. Во случај на одобрение Universal за ISOFIX, детското седиште

дополнително треба да е врзе со горен појас за прицврстување (Top Tether).

—Semi-universal: за одобрението semi-universal, покрај исполнување на стандардите за одобрението

Universal, потребни се безбедносни механизми за прицврстување на детското седиште, за коишто се

потребни дополнителни тестирања. Детските седишта со одобрение semi-universal имаат листа на

типови, меѓу коишто мора да се наоѓа возилото.

—Специфично за возилото: за одобрение специфично за возилото, потребен е посебен динамичен

тест на детското седиште за секој модел на возило. И детските седишта со одобрение специфично за

возилото имаат листа на типови.

— i-Size: детски седишта со одобрение i-Size мораат да соодветствуваат на пропишаните барања во

регулативата ECE-R 129 во однос на монтирањето и безбедноста. Кои детски седиша за ова возило се

одобрени според i-Size, ќе дознаете кај производителот на детски седишта.



Монтирање и користење на детски седишта

Општ приказ: ознака за воздушно перниче на штитникот за сонце.

Општ приказ: ознака за воздушно перниче на В-столбот.

Прописи специфични за одредена земја
За употребата на детски седишта и нивните можности за прицврстување, во различни земји важат

различни стандарди и прописи. Превезувањето на деца на совозачкото седиште не е дозволено во

секоја земја. Прописите и законските одредби начелно имаат предност пред описите во ова упатство.
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Hапомени за монтирање на детско седиште
При монтирањето на детско седиште, внимавајте на следните општи напомени. Тие важат за детски

седишта со кој било систем за прицврстување.

—Прочитајте го и почитувајте го упатството на производителот на детското седиште no linktext

provided .

—Најдобро е да монтирате детски седишта на задното седиште зад совозачкото седиште, за децата да

можат да излезат на страната на тротоарот.

—Поставете ја висината на сигурносниот појас на највисоката позиција.

—За монтирањето на детско седиште насочено наназад на совозачкото седиште, исклучете го предното

воздушно перниче на совозачот.

—При монтирање на совозачкото седиште, совозачкото седиште турнете го целосно наназад и

доведете го во највисоката седечка позиција. Доведете го потпирачот на седиштето во исправена

позиција no linktext provided .

—Секогаш оставајте доволно слободен простор за детското седиште. По потреба поставете го

седиштето што се наоѓа пред него. Притоа задолжително внимавајте на правилната седечка позиција

на возачот и совозачот no linktext provided .

—Грбниот потпирач на детското седиште мора да лежи што е можно повеќе на потпирачот на

седиштето на возилото. Во даден случај, поставете ја накосеноста на потпирачот на возачкото

седиште така што детското седиште ќе биде целосно прилепено. Ако вграденото детско седиште ги

допира потпирачите за глава на возилото и притоа спречува прилепување, турнете ги потпирачите за

глава на возилото сосема нагоре или демонтирајте ги и безбедно сместете ги во возилото no linktext
provided .

Налепница за воздушно перниче
Во возилото можат да се најдат налепници со важни информации за предното воздушно перниче за

совозачот. Содржината е специфична за секоја земја и може да варира. Налепниците може да бидат

ставени на следните места:

—На штитникот за сонце на возачот и во даден случај на совозачот .

—На столбот В, на страната на совозачот .

Пред монтирањето на детско седиште насочено наназад, задолжително почитувајте ги

предупредувачките напомени no linktext provided .

Опасности при превезување на деца на совозачкото седиште
При употреба на наназад насочено детско седиште, предното воздушно перниче на совозачот може

отворајќи се да предизвика повреди опасни по живот или смртоносни повреди no linktext provided .

Наназад насочените детски седишта смее да се користат на совозачкото седиште само доколку е

исклучено предното воздушно перниче за совозачот no linktext provided . Исклучено предно перниче за

совозачот се прикажува со постојано светење на контролната сијаличка PASSENGER AIR BAG     во

видното поле на возачот no linktext provided .

При користење на детско седиште насочено нанапред не деактивирајте го воздушното перниче за

совозачот. При монтирање на детско седиште воспоставете најголемо можно растојание кон предното

воздушно перниче за совозачот. Отворајќи се, предното воздушно перниче на совозачот може да

предизвика тешки повреди no linktext provided .

Не секое детско седиште е дозволено за користење на совозачкото седиште. За детското седиште,

производителот мора специјално да одобрил користење на совозачкото седиште кај возила со предно и

странично воздушно перниче. Volkswagen партнерот има актуелен список на дозволени детски

седишта.
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При користење на детско седиште насочено наназад на совозачкото седиште, во случај на незгода за
детето се зголемува ризикот од повреди опасни по живот или смртоносни повреди.
● Исклучување на предното воздушно перниче за совозачот. Ако не може да се исклучи предното

воздушно перниче на совозачот, не смеат да се користат детски седишта насочени наназад.
● Турнете го седиштето на совозачот што е можно поназад и сосема нагоре, за да може да има

најголемо можно растојание до предното воздушно перниче за совозачот.
● Доведете го потпирачот на седиштето во исправена позиција.
● Поставете ја висината на сигурносниот појас на највисоката позиција.
● Користете само детски седишта, коишто од производителот се одобрени за нивно користење на

совозачкото седиште со предно и странично воздушно перниче.

Опасност од повреда преку погрешно монтирано детско седиште.
● Внимавајте и следете ги секогаш упатството за монтирање и предупредувачката напомена на

производителот на детското седиште.

Опасност од повреда при употреба на детско седиште насочено напред на совозачкото седиште.
● Турнете го седиштето на совозачот што е можно поназад и сосема нагоре, за да може да има

најголемо можно растојание до предното воздушно перниче за совозачот.
● Доведете го потпирачот на седиштето во исправена позиција.
● Поставете ја висината на сигурносниот појас на највисоката позиција.
● Користете само детски седишта, коишто од производителот се одобрени за нивно користење на

совозачкото седиште со предно и странично воздушно перниче.

За да се избегнат повреди како последица од отворањето на страничното воздушно перниче или
воздушното перниче за глава:
● Внимавајте да нема деца во просторот каде што се отвора воздушното перниче no linktext

provided .
● Не ставајте предмети во просторот каде што се отвора страничното воздушно перниче.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/9ceda513b41ae6d469e0e170fd01fc8a_1_mk_MK#ID_f99b4b983775f5a4a650d79b7c3cc614-3aef1bc50cfefd6f626f210e86c5ed52-mk-MK


Системи за прицврстување

Зависно од земјата, се користат различни системи за прицврстување заради безбедно монтирање на

детското седиште.

Преглед на системите за прицврстување
— ISOFIX: ISOFIX е нормиран систем за прицврстување за брзо и безбедно прицврстување на детско

седиште во автомобилот. ISOFIX системот за прицврстување овозможува цврсто поврзување помеѓу

детското седиште и каросеријата.

Детското седиште има две цврсти рачки за прицврстување, така наречени лежишта. Лежиштата се

фиксирани во ISOFIX окца, коишто се наоѓаат помеѓу седиштето и потпирачот на задното седиште (на

надворешните задни седишта). ISOFIX-системите за прицврстување се употребуваат посебно во Европа

no linktext provided . Прицврстувањето со ISOFIX по потреба треба да се дополни со горен

прицврстувачки појас (Top Tether) или ногарка.

—Триетапен автоматски сигурносен појас. Доколку е достапно, прицврстувањето на детските седишта

со ISOFIX треба да има предност пред прицврстувањето со триетапен автоматски сигурносен појас no
linktext provided .

Дополнителни прицврстувања:

—Top Tether: горниот прицврстувачки појас поминува преку потпирачот на задното седиште и со кука е

прицврстен на точка за прицврстување. Точките за прицврстување кај Limousine се наоѓаат во

преградата зад задните седишта, а кај Variant на задната страна на потпирачот на задното седиште во

багажниот простор no linktext provided . Окцата за прицврстување Top Tether се означени со симбол

на сидро.

—Ногарка: некои детски седишта се потпрени на подот на возилото со помош на ногарка. Ногарката

спречува детското седиште при судир да падне нанапред. Детските седишта со ногарка користете ги

само на совозачкото седиште и на надворешните седишта на задната клупа no linktext provided .

Препорачани системи за прицврстување на детски седишта
Volkswagen препорачува да ги прицврстувате детските седишта на следниот начин:

—Бебешко седиште или наназад насочено детско седиште: ISOFIX и  ногарка.

—Нанапред насочено детско седиште: ISOFIX и  Top Tether и по потреба дополнително и ногарка.

Нестручното користење на ногарка може да доведе до тешки или смртоносни повреди.
● Внимавајте ногарката да биде правилно и безбедно монтирана.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/e72a2fa7deb941cec2a387a1d94219aa_1_mk_MK
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Прицврстување детско седиште со ISOFIX

На седиште во возилото: ознака на ISOFIX-прицврстувачките точки за детски седишта.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/ef4f07ebd50bc52f90f6e7288473add7_1_mk_MK
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Општ приказ: монтирање на ISOFIX детско седиште со лежишта.

Преглед на монтирање со ISOFIX или i-Size
Следната табела ги прикажува можностите за монтирање на ISOFIX или i-Size детски седишта на ISOFIX

точки за прицврстување на поединечните седишта во возилото.

Група
Класа на

димензии

Совозачко

седиште

Надворешни седишта

на задната клупа

Средишно седиште

на задната клупа

Група 0: до 10 kg E X IL-SU X

Група 0+:: до 13 kg

E X

IL-SU

X

D X X

C X X

Група 1: 9 до 18 kg

D X

IL-SU, IUF

X

C X X

B X X

B1 X X

A X X

Група 2: 15 до 25 kg – X IL-SU X

Група 3: 22 до 36 kg – X IL-SU X

i-Size-систем за

прицврстување
– X i-U X

—Висинска класа: податокот за висинска класа соодветствува на телесната тежина дозволена за

детското седиште. Кај детски седишта со одобрение universal или semi-universal, висинската класа е

наведена на контролниот знак ECE. Податокот за висинска класа е наведен на конкретното детско

https://userguide.volkswagen.de/legacy/public/media?lang=mk_MK&key=media/img28c4564ce44fae110a0100dc6d091db7_1_--_--_JPEG.jpg


седиште.

—X: седиштето не е наменето за прицврстување на ISOFIX или i-Size детско седиште од оваа група.

— IL-SU: соодветно седиште за монтирање на ISOFIX детско седиште со одобрение semi-universal.

Земете ја предвид листата на возила на производителот на детски седишта.

— IUF: соодветно седиште за монтирање на ISOFIX детско седиште со одобрение universal.

— i-U: соодветно седиште за монтирање на i-Size детско седиште насочено нанапред или наназад со

одобрение universal.

— i-UF: соодветно седиште за монтирање на i-Size детско седиште насочено нанапред со одобрение

universal.

Монтирање на детски седишта со ISOFIX или i-Size
Местото за монтирање на ISOFIX-точките за прицврстување е означено со симбол .

—Почитувајте ги и следете ги напомените no linktext provided .

—По потреба, извадете ги заштитните капаци (доколку ги има) за ISOFIX точките за прицврстување.

—Лежиштата на детското седиште турнете ги во насока на стрелката на ISOFIX точките за

прицврстување . Детското седиште мора безбедно и чујно да се фиксира.

—Повлечете го детското седиште на двете страни за да проверите дали е правилно фиксирано.

—Ако детското седиште е опремено со потпорник, потпорникот мора да е цврсто фиксиран на подот на

возилото.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/253bf585434cfb63e8b2d0a10e54e760_1_mk_MK#ID_5f6a1beb829d8a3580cf7627c4965585-c4b67a80fe20c47a4b3a5f41110807ef-mk-MK


Прицврстување на детско седиште со горен појас за
прицврстување Top Tether

Во преградата зад задните седишта: прицврстувачки окца за Top Tether (Limousine).

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/38457a1dacf86fec771cf6365f1a1f4a_1_mk_MK
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Во багажниот простор: закачени горни прицврстувачки појаси (Variant).

ISOFIX-детските седишта со одобрение universal треба дополнително да се прицврстат со ISOFIX точки

за прицврстување и со горен појас за прицврстување (Top Tether).

Прицврстувајте го појасот за прицврстување само на предвидените окца. Окцата за прицврстување

наменети за Top Tether се означени со симбол и во дадениот случај со натпис .

—Почитувајте ги и следете ги напомените no linktext provided .

—Турнете го потпирачот за глава на седиштето сосема нагоре или извадете го.

—Сместете го детското седиште во средина на седечката површина на седиштето.

—Лежиштата на детското седиште турнете ги во насока на стрелката на ISOFIX точките за

прицврстување no linktext provided . Детското седиште мора безбедно и чујно да се фиксира.

—Limousine : кренете го нагоре заштитниот капак во преградата зад потпирачот на задното седиште .

—Variant : извадете ја полицата од багажниот простор no linktext provided .

—Limousine : горниот појас за прицврстување на детското седиште закачете го во соодветното окце за

прицврстување означено како Top Tether во преградата зад задните седишта .

—Variant : горниот појас за прицврстување на детското седиште доведете го наназад во багажниот

простор и закачете го во соодветното окце за прицврстување означено како Top Tether .

—Доведете го горниот прицврстувачки појас на детското седиште наназад во багажниот простор и

закачете го окцето за прицврстување означено со Top Tether во наслонот на задното седиште .

—Оптегнете го горниот појас за прицврстување, за детското седиште да лежи горе на потпирачот на

задното седиште.

Прицврстувајте го појасот за прицврстување само на предвидените окца. Во спротивно, можни се
тешки повреди.
● На едно окце за прицврстување прицврстувајте само еден  прицврстувачки појас на детското

седиште.
● Појасот за прицврстување на детското седиште никогаш не прицврстувајте го на окце за

прицврстување багаж.
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Во зависност од пазарот и моделот, во багажниот простор зад потпирачот на задното седиште

може да има две или три окца за прицврстување.



Прицврстување детско седиште со сигурносен појас

Доколку сакате да користите детско седиште со одобрение universal (u) во Вашето возило, проверете

дали тоа е одобрено за седиштата. Потребните информации можете да ги најдете на портокаловиот

контролен жиг ECE на детското седиште. Можностите за вградување видете ги во следната табела.

Група
Тежина

на детето

Совозачко седиште
Места за седење на

задната клупа

Активирано предно

воздушно перниче на

совозачот

Деактивирано предно

воздушно перниче на

совозачот

внатре надвор

Група 0 до 10 kg x u u

Група 0+ до 13 kg x u u

Група

1

насочено

наназад

9 до 18

kg
x u u

насочено

нанапред

9 до 18

kg
u x u

Група 2
15 до 25

kg
u x u u/B

Група 3
22 до 36

kg
u x u u/B

u: universal; x: седиштето не е соодветно за монтирање на детско седиште од оваа група; B:

интегрирано детско седиште.

Прицврстување на детско седиште со сигурносен појас
—Почитувајте ги и следете ги напомените no linktext provided .

—Механизмот за регулирање на висината на појасите мора да се наоѓа во највисоката позиција.

—Поставете го и врзете го детето со сигурносниот појас според упатството од произведувачот.

—Внимавајте на тоа, сигурносниот појас да не се преврти.

—Ставајте го јазичето од појасот во бравата од седиштето сè додека не се слушне дека се фиксирало.
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Расклопување и склопување на интегрираното детско
седиште

Интегрирано детско седиште: подигнување на перничето за седење и страничните површини на
седиштето.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/52d6789b4269eda587bb95b24129041e_1_mk_MK
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Интегрирано детско седиште: монтирање на страничните потпирачи за глава.

Интегрираното детско седиште е одобрено само за деца од групата 2 (15 – 25 kg) и групата 3 (22 – 36

kg) според ECE-R 44 стандардот.

Volkswagen препорачува интегрираното детско седиште да не се користи за деца со висина под 115 cm.

Кај пониски деца, Volkswagen препорачува детски седишта од програмата на додатоци на Volkswagen.

Секогаш собирајте го перничето за седишта, ако не се користи интегрираното детско седиште.

Потпирачи за глава со странични делови за детско седиште
Интегрираното детско седиште може да е опремено со потпирач за глава со странични делови за детско
седиште  .

—Потпирачот за глава со странични делови за детско седиште секогаш користете го ако детето може

да седне удобно.

—Главата на детето не смее да е над потпирачот за глава на детското седиште и рамената не смеат да

удираат во страничните делови на потпирачот за глава на детското седиште.

—Во спротивно, наместо потпирач за глава на детското седиште, употребете потпирач за глава на

седиштето на возилото.

Монтирање на потпирачот за глава за детско седиште
—Извадете го потпирачот за глава на седиштето на возилото и безбедно сместете го во возилото no

linktext provided .

—Водете сметка гајката за насочување на појасот од страната на прозорецот да е ставена на

потпирачот за глава за детското седиште no linktext provided .

—Вметнете го потпирачот за глава за детско седиште во отворите на соодветниот грбен потпирач, сè

додека потпирачот за глава за детско седиште не се фиксира .

—Обидете се со влечење на задното седиште и на потпирачот на задното седиште да утврдите дали

задното седиште и потпирачот се безбедно фиксирани.

Поставување на перничето за седење и на страничните површини на
седиштата
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—Повлечете ја перничката од седиштето за рачката за деблокирање   1  нанапред во насока на

стрелката.

—Притиснете ја наназад перничката на седиштето   3  во насока на стрелката додека не се фиксира.

—Двете странични површини   2  повлечете ги нагоре во правец на стрелката.

Кревање на перничката од седиштето
—Повлечете ја нанапред перничката од седиштето држејќи ја за рачката за деблокирање.

—Притиснете ја перничката на седиштето во средишниот  дел надолу за да може безбедно да се

фиксира no linktext provided . Страничните површини на седиштето автоматски се собираат.

Демонтирање на потпирачот за глава за детско седиште
—Отворете ја рачката за насочување на појасот.

—Вратете го појасот со рака за да може лентата полесно да се намота и за да не се оштетат навлаките.

—Потпирачите за глава за детско седиште деблокирајте ги на воведниот дел на потпирачот за глава и

турнете ги нагоре.

—Демонтирање на потпирачот за глава за детско седиште.

—Монтирајте го потпирачот за глава на седиштето на возилото no linktext provided .

При кревање на интегрираното детско седиште, притиснете само на средината на перничката на
седиштето. Инаку перничката на седиштето може да се измести и да не се фиксира.
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Тек на лентата на појасот кај интегрирано детско седиште

Интегрирано детско седиште: правилен тек на лентата на појасот.
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Интегрирано детско седиште: тек на лентата на појасот со рачка за насочување на појасот.

Правилно движење на лентата на појасот
Внимавајте на тоа делот од сигурносниот појас за рамената да лежи во средина на рамото и делот за

карлицата секогаш да поминува на или под карлицата, а не преку стомакот .

—Протнете го сигурносниот појас под страничниот потпирач за глава.

—Повлечете ја лентата на појасот за јазичето рамномерно преку градите и карлицата.

—Ставајте го јазичето од појасот во бравата од седиштето сè додека не се слушне дека се фиксирало.

—Потегнете го сигурносниот појас за да проверите дали јазичето добро се фиксирало во бравата.

—Рамениот дел на сигурносниот појас мора секогаш да води преку средината на рамото и никогаш

преку вратот, лицето, раката, под раката или зад грбот. По потреба, користете гајка за насочување на

појасот, за да го оптимирате текот на рамениот дел на појасот.

—Карличниот дел на сигурносниот појас мора секогаш да минува на или под карлицата и никогаш

преку стомакот.

—Сигурносниот појас секогаш нека лежи рамно и цврсто на телото. По потреба, малку повлечете го

појасот.

Прицврстување на гајката за насочување на појасот
Гајката за насочување на појасот може да служи за оптимирање на текот на рамениот дел на појасот .

—Прицврстете ја гајката за насочување на појасот на страната на прозорецот на страничниот потпирач

за глава со копче.

—Отворете го најгорното копче на гајката за насочување на појасот.

—Повлечете го појасот под страничниот потпирач за глава низ гајката.

—Повторно затворете го копчето.
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Сигурносниот појас нуди оптимална заштита од тешки и смртоносни повреди само при правилно
движење на лентата од појасот.
● Сигурносниот појас мора секогаш рамно и цврсто да биде припиен за телото.
● Рамениот дел од појасот мора да минува преку средината на рамото, но никогаш преку вратот или

надлактицата и мора секогаш цврсто да лежи на горниот дел од телото.
● Карличниот дел на појасот мора секогаш да минува на или под карлицата и никогаш преку

стомакот и мора секогаш да биде припиен.
● По потреба, малку повлечете го појасот за тој да се припие до телото.



Обезбедете се себе си и возилото

Почитувајте ги законските одредби за заштита на откажано возило. Во многу земји пропишано е на пр.

вклучувањето на трепкачите за предупредување и носењето на флуоресцентен заштитен елек no
linktext provided .

Листа за проверка

Заради сопствената безбедност и безбедноста на сопатниците почитувајте ги следниве точки според

дадениот редослед no linktext provided :

1. Возилото изгаснете го на безбедно растојание од тековниот сообраќај и на соодветна подлога no
linktext provided .

2. Трепкачите за предупредување вклучете ги со копчето  no linktext provided .

3. Вклучете ја електронската паркинг-сопирачка no linktext provided .

4. Доведете ја рачката на рачниот менувач во неутрална позиција или на автоматскиот менувач во

позиција P.

5. Изгаснете го моторот no linktext provided .

6. Сите патници треба да излезат и да застанат безбедно настрана од тековниот сообраќај, на пр.

позади заштитна ограда. Почитувајте ги одредбите за флуоресцентни елеци специфични за

земјата.

7. Земете ги со себе сите клучеви за возилото, доколку го напуштате.

8. Поставете го триаголникот за предупредување, за да ги предупредите другите учесници во

сообраќајот за возилото.

9. Оставете го моторот доволно да се олади и побарајте стручна помош.

При вклучени трепкачи за предупредување со притискање на рачката за трепкачите може на пр. за

време на влечењето да се прикаже промена на насоката или лентата. Трепкањето за предупредување

привремено се прекинува.

Вклучување на предупредувачките трепкачи на пр. во следните ситуации:
—За да ги предупредите учесниците во сообраќајот зад Вас, ако сообраќајот пред Вас одеднаш забави

или ако настане застој.

—Постои опасност ситуација на итен случај.

—Возилото е во дефект.

—Стартување со влечење или влечење.

Секогаш внимавајте на локалните одредби за употреба на предупредувачките трепкачи.

Доколку трепкачите за предупредување не функционираат, мора на некој друг начин - соодветно на

законските одредби - да ги предупредите учесниците во сообраќајот за Вашето откажано возило.
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Откажаното возило претставува голем ризик од незгоди за патниците во возилото и другите учесници
во сообраќајот.
● Запрете го возилото штом ќе биде можно и безбедно.
● Возилото изгаснете го на безбедна оддалеченост од тековниот сообраќај.
● Вклучете ги трепкачите за предупредување.
● Во возилото никогаш не оставајте лица, особено деца и лица на кои им е потребна помош. Тоа

особено важи ако вратите се заклучени. Затворените лица може да бидат изложени на многу
високи или ниски температури.

Непочитувањето на листата за проверка важна за безбедноста може да предизвика незгоди и тешки
повреди.
● Секогаш следете ги постапките во листата за проверка и почитувајте ги општо важечките

безбедносни прописи.

Деловите на системот за издувни гасови се вжештуваат. На тој начин може да се предизвикаат пожари
и тешки повреди.
● Возилото изгаснете го, така што деловите од уредот за издувни гасови нема да дојдат во допир со

лесно запаливи материјали под возилото, на пр. сува трева, гориво.

При туркање на возилото со рака не притискајте на задните светла, задниот спојлер како и на големи
површини од плех. На тој начин може да се оштети возилото и да се откачи задниот спојлер.

12-волтната батерија на возилото се празни, доколку трепкачите за предупредување се

вклучени подолг временски период – исто така и при исклучено палење.

Зависно од опремата на возилото, трепкачите трепкаат побрзо, доколку силно запрете при

брзина поголема од 80 km/h (50 mph) или ако употребите целосно сопирање. На тој начин,
особено упадливо се предупредува сообраќајот зад Вас. Доколку сопирањето и понатаму трае,
при брзина под околу 10 km/h (6 mph) автоматски се вклучуваат трепкачите за предупредување.

При забрзување на возилото, трепкачите за предупредување автоматски се исклучуваат.



Опрема за итен случај

Во вратата од багажниот простор: држач за триаголникот за предупредување (Variant).
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Во вратата од багажниот простор: држач за триаголникот за предупредување (Limousine).

Прибор за прва помош
Зависно од опремата, приборот за прва помош може да се наоѓа во преграда или на држач во

багажниот простор, под подот на багажниот простор или во внатрешноста на возилото.

Приборот за прва помош мора да соодветствува на законските одредби. Имајте го предвид рокот на

траење на содржините.

По потреба, по употребата заменете ги содржините и приборот за прва помош повторно сместете го на

безбедно место.

Триаголник за предупредување
Зависно од опремата, триаголникот за предупредување може да се наоѓа во вратата од багажниот

простор.

 Variant: При отворена врата од багажниот простор, завртете го капакот на држачот во насока на

стрелката за 90° спротивно на насоката на стрелките на часовникот, отворете го држачот и извадете го

триаголникот за предупредување.

 Limousine: При отворена врата на багажниот простор притиснете ја испакнатината во правец на

стрелката, спуштете го држачот надолу и извадете го триаголникот за предупредување.

Триаголникот за предупредување мора да одговара на законските одредби.

Триаголникот за предупредување по употребата повторно сместете го во држачот и затворете го.

Елек за предупредување
Зависно од опремата, флуоресцентниот елек за предупредување може да се наоѓа во преграда на

предната облога на вратата или во фиоката за ракавици no linktext provided , no linktext provided .

Елекот за предурпредување да одговара на законските одредби.

Апарат за гаснење пожар
Зависно од опремата, апаратот за гаснење пожар може да се наоѓа на држачот во просторот за нозе

под совозачкото седиште.
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Апаратот за гаснење пожар мора да соодветствува на законските одредби, секогаш да е исправен и

редовно да се проверува (види жиг за проверка на апаратот за гаснење пожар).

Неприцврстените предмети при ненадејни маневри при возење или сопирање како и при незгода би
можеле да летнат во внатрешноста на возилото и да предизвикаат тешки повреди.
● Приборот за прва помош, триаголникот за предупредување и апаратот за гаснење пожар секогаш

безбедно прицврстувајте ги на држачите во возилото.
● Елекот за предурпредување сместете го во преградите за да Ви биде на дофат.



Инфо-повик, повик за дефект и услуга за итен повик

  

 

 

 

Во кровната конзола: контролен елемент за говорните услуги.

Зависно од опремата, во кровната конзола е вграден контролен елемент . Со притиснување на копчето

 или  или  може да се изведат следните говорни услуги: инфо-повик, повик за дефект и услуга за

итен повик.

Потребното поврзување го воспоставува фабрички вграден контролен уред. Со активирање на говорна

услуга се воспоставува врска со телефонски соговорник.

Контролна сијаличка
Во контролниот елемент се наоѓа контролна сијаличка (стрелка). Зависно од оперативната состојба на

системот за итен повик, контролната сијаличка свети во различни бои и светлосни секвенци:
Контролната сијаличка не свети: Деактивирани се сите говорни услуги.Контролната сијаличка по вклучување на палењето трепка црвено околу 20

секунди: Деактивирана е најмалку една говорна услуга.
Контролната сијаличка свети постојано црвено: Дефект на системот. Говорните услуги се

достапни само ограничено.Контролната сијаличка свети зелено: Говорните услуги се достапни, системот е

подготвен за работа.Контролната сијаличка трепка зелено: Има активна говорна врска.

 Повик за информации
—Со повикот за информации може да се изврши повик кај телефонската служба на Volkswagen AG.

—Повикот за информации е достапен само во одредени продажни региони.

—Телефонскиот соговорник комуницира на јазикот, со којшто возилото е пријавено преку Car-Net.

 Повик при дефект
—Со повикот во случај на дефект, при дефект може директно да се побара стручна помош.

—Паралелно со говорниот повик се пренесуваат некои податоци на возилото, на пример актуелната

локација.

—Телефонскиот соговорник комуницира на јазикот, со којшто возилото е пријавено преку Car-Net.

 Услуга за итен повик
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—Доколку рачно или автоматски при незгода со отворање на воздушни перничиња се изврши итен

повик, автоматски се пренесуваат податоци релевантни за итниот повик, на пр. актуелната локација

на возилото no linktext provided .

—Телефонскиот соговорник комуницира на јазикот, којшто бил поставен во Infotainment системот на

возилото. Доколку тој јазик не е достапен на актуелната локација на итниот повик, се употребува

англискиот.

Повратна реакција на бројот за итен повик 112
Во некои ситуации се ограничува или не се врши услугата за итен повик или не се воспоставува општ

повик за итен случај 112. Во тој случај се воспоставува само говорна врска. Притоа не се соопштуваат

податоци, на пр. кон возилото или локацијата.

Следните услови можат да доведат до ограничување на услугата за итен повик и до префрлување кон

бројот за итен повик 112:

—Актуелната локација на итниот повик е во области без или со недоволен прием на мобилна мрежа и

GPS. Притоа, тука може да се вбројуваат и тунели, висококатници, гаражи, подземни премини,

планини и долини.

—Во областите со добар прием на сигнал за мобилна мрежа и на GPS, мобилната мрежа на

телекомуникацискиот провајдер не е достапна.

—Услугата за итен повик законски не е дозволена во некои земји.

—За користење на услугата за итен повик не постои важечка лиценца.

—Компонентите во возилото коишто се потребни за услугата за итен повик се оштетени или немаат

доволно електрична енергија.

Ве молиме земајте ги предвид другите информации за Volkswagen Car-Net no linktext provided .

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/32b0c331181834c20d2f47c32d1dd751_1_mk_MK#ID_2073943c815d2065a460828b39309963-edde00c7dd331a0a64275aa184e2146d-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/b67e9b31c7d1fc1a41dc52988552be28_1_mk_MK#ID_736ae3522d1ecc1e978f636c354d2743-32f3493b11212137fd74981195ebb587-mk-MK


Функција на клучот за возилото

Клучеви за возилото.

Легенда за :

1 Копче за централната брава: отклучување на возилото.

2 Отклучете ја само вратата од багажниот простор.

3 Копче за централната брава: заклучување на возилото.

4 Контролна сијаличка: трепка при притиснување на копчето.

Отклучување или заклучување на возилото однадвор
—Отклучување:  притиснете го копчето .

—Заклучување:  притиснете го копчето .

—Притиснете го копчето . Вратата на багажниот простор се отклучува.

—Отклучување:  сите трепкачи трепнуваат двапати .

—Заклучување:  сите трепкачи трепнуваат еднаш .

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/de8cc9e7222f77da9b7cc54f58b8dbe1_1_mk_MK
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Користење без надзор и невнимателно користење на клучевите за возилото може да предизвика
незгоди и тешки повреди.
● При секое напуштање на возилото секогаш носете ги со себе сите клучеви за возилото. Деца или

неовластени лица може да ги заклучат вратите и вратата од багажниот простор, да го стартуваат
моторот или да го активираат палењето, а со тоа и електричните опреми, на пр. регулирањето на
прозорците.

● Никогаш не оставајте деца или лица на кои им е потребна помош сами во возилото. Во случај на
опасност тие не се во состојба самите да го напуштат возилото или да си помогнат. Во зависност од
годишното време во затвореното возило може на пример да се развијат многу високи или многу
ниски температури, кои пред сè кај малите деца може да предизвикаат сериозни повреди и болести
или да доведат до смрт.

● Никогаш не исклучувајте го палењето додека возилото е во движење. Блокадата на управувачкиот
столб или блокадата на управувачот може да се фиксира и возилото не може повеќе да се
управува.

Секој електричен клуч за возилото содржи електронски компоненти. Клучевите за возилото треба да
се заштитат од оштетувања, влага и силни вибрации.



Замена на минијатурната батерија

Клуч за возилото: отворање на капакот на преградата за батеријата.

Клуч за возилото: замена на минијатурната батерија.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/ef1c0d5a020d0906f2904fd52c567db3_1_mk_MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/public/media?lang=mk_MK&key=media/img5fb72d76e4276d200a0100dc6d091db7_1_--_--_JPEG.jpg
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Легенда за :

1 Одвртувач за отклучување на капакот.

2 Одвртувачот завртете го во насока на стрелката.

3 Капак на задната страна на клучот за возилото.

Volkswagen препорачува замената на минијатурната батерија да се изврши кај партнер на Volkswagen

или во стручен сервис no linktext provided .

—Извадете го помошниот клуч no linktext provided .

—Вметнете околу 1 cm одвртувач со рамна острица на надворешниот отвор на помошниот клуч во

клучот за возилото во насока на стрелката   1 .

—Вртете го одвртувачот во правец на стрелките на часовникот додека не се отвори капакот   2 .

—Турнете го и извадете го капакот во насока на стрелката   3  и извадете го no linktext provided .

—Подигнете ја минијатурната батерија од преградата за батерии .

—Новата минијатурна батерија притиснете ја во преградата за батерија no linktext provided .

—Притиснете го капакот на куќиштето   3 .

—Сместете го помошниот клуч no linktext provided .

Доколку се проголтаат батерии со дијаметар од 20 mm или други ќелии во форма на копче, може да
настанат тешки или смртоносни повреди во краток временски период.
● Клучот за возилото како и приврзоците за клучеви со батерии, резервни батерии, батерии во

форма на копче и други батерии, кои се поголеми од 20 mm, секогаш чувајте ги подалеку од дофат
на деца.

● Веднаш побарајте лекарска помош, доколку се претпостави дека е проголтана батерија.

● Нестручно извршената промена на минијатурната батерија може да го оштети клучот за возилото.
● Несоодветните батерии може да го оштетат клучот за возилото. Испразнетата батерија треба да се

замени само со нова батерија со иста јачина, иста димензија и спецификација.
● При ставањето на батеријата внимавајте на правилниот поларитет.

Празните батерии отстранете ги согласно еколошките прописи.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/42316896ee3d374085dccd4e66fe4b79_1_mk_MK#ID_c55da3fbbd218ae5dc8e7b1da9fb3051-c4060a5e30586e3d4ce682d8f651d409-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/42316896ee3d374085dccd4e66fe4b79_1_mk_MK#ID_c55da3fbbd218ae5dc8e7b1da9fb3051-c4060a5e30586e3d4ce682d8f651d409-mk-MK


Помошен клуч

Клуч за возилото: деблокирање на помошниот клуч.

Легенда за :

1 Резето турнете го во насока на стрелката.

2 Извлечете го помошниот клуч во правец на стрелката.

3 Помошен клуч.

Во клучот за возилото се наоѓа помошен клуч   3  за рачно отклучување и заклучување на возилото.

Можни активности:

—Исклучете го или вклучете го предното воздушно перниче за совозачот no linktext provided .

—Отклучување и заклучување на фиоката за ракавици.

—Рачно отклучување и заклучување на возилото no linktext provided .

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/42316896ee3d374085dccd4e66fe4b79_1_mk_MK
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Синхронизирање на клучот за возилото

Доколку возилото не може да се отклучи или заклучи со клучот за возилото, синхронизирајте го клучот

за возилото или заменете ја минијатурната батерија no linktext provided .

—Ставете го покрај возилото.

—Копчето   на клучот за возилото два пати кратко едноподруго притиснете го.

ИЛИ:

—Извадете го помошниот клуч no linktext provided .

—Отстранете го заштитниот капак од рачката на вратата на возачот no linktext provided .

—Ставете го покрај возилото.

—Притиснете го копчето  на клучот за возилото.

—Возилото да се отвори со помошниот клуч.

—Сместете го помошниот клуч no linktext provided .

—Поставете го капакот no linktext provided .

Процесот на синхронизација е завршен.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/733e034f11a574129008c60feaa23e10_1_mk_MK
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https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/42316896ee3d374085dccd4e66fe4b79_1_mk_MK#ID_c55da3fbbd218ae5dc8e7b1da9fb3051-c4060a5e30586e3d4ce682d8f651d409-mk-MK
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Решенија на проблеми

Возилото повеќе не може да се заклучи или отклучи
Ракувањето со далечинскиот управувач е попречено од препреки, лоши временски услови или станици

што се наоѓаат во близина на возилото, кои работат во исто фреквентно поле, на пр. мобилни уреди на

радио сигнал.

ИЛИ: централната брава краткотрајно се исклучува за тие да се заштитат од преоптоварување.

—Затворете ја вратата на возачот.

—ИЛИ: синхронизирајте го клучот за возилото no linktext provided .

Контролната сијаличка не трепка
Доколку контролната сијаличка во клучот за возилото при притискање на копчето не трепка,

минијатурната батерија во клучот за возилото мора да се замени no linktext provided .

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/110fa5725c98704d80bd7ba558861150_1_mk_MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/733e034f11a574129008c60feaa23e10_1_mk_MK#ID_e3223043cd567d95b905c1a0134f4eb2-704c769c92cf14ea47c84e4e0a9acd16-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/ef1c0d5a020d0906f2904fd52c567db3_1_mk_MK#ID_e282b5d174a31e6ab4af10d415e885ce-c0dab05a5c318e14feb00a36777dd977-mk-MK


Вовед во темата

Keyless Access овозможува возилото да се отклучува и заклучува без активно користење на клучот. За

таа цел мора да се наоѓа валиден клуч за возилото во предел во близина на возилото.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/6369c5629d18bf25cf62fce5b2966ffe_1_mk_MK


Отклучување или заклучување со Keyless Access

Keyless Access: области на приближување.

Во рачката од вратата: сензорски површини.

Отклучување и заклучување на возилото
Отклучување:

—Допрете ја сензорската површина   A  на внатрешната страна на рачката на вратата на возачот или

совозачот.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/1ef86b8ecfcbe27e547ec2d82b312852_1_mk_MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/public/media?lang=mk_MK&key=media/imga28a77d9e4276d4f0a0100dc6d091db7_1_--_--_JPEG.jpg
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Заклучување:

—Исклучете го палењето.

—Затворете ја вратата на возачот или совозачот.

—Допрете ја сензорската површина В  на надворешната страна на рачката на вратата на возачот или

совозачот.

Отклучувањето на возилото се сигнализира со двојно  трепкање, а заклучувањето на возилото со

еднократно  трепкање на сите трепкачи.

Отклучување и заклучување на вратата од багажниот простор
Доколку клуч за возилото се наоѓа во близина на вратата од багажниот простор, вратата од багажниот

простор автоматски се отклучува при отворањето .

Вратата од багажниот простор автоматски се заклучува по затворањето.

Доколку возилото е целосно отклучено, вратата од багажниот простор не се заклучува автоматски по

затворањето.

Привремено деактивирање на Keyless Access
За возилото да не може да се отклучи и стартува со злоупотреба на трето лице, Keyless Access може

привремено да се деактивира на следниов начин.

—Возилото заклучете го со копчето   на клучот за возилото.

—Дополнително, во рок од пет секунди еднаш допрете го сензорот на надворешната страна од рачката

на вратата   B . Притоа, не посегнувајте по рачката од вратата.

—Keyless Access е привремено деактивиран.

—Проверете го деактивирањето, така што ќе почекате барем десет секунди и одново повлечете ја

рачката од вратата. Вратата не може да се отвори.

При следното отклучување, возилото може да се отклучи само со клучот за возилото. По првото

отклучување Keyless Access е повторно активен.

Ракување со комфорните функции
Сите електрични прозорци и стаклениот покрив можат автоматски да се затворат.

—Држете го прстот неколку секунди на сензорската површина   B  на рачката на вратата на возачот

или совозачот додека не се затворат прозорците и стаклениот покрив.

Функциите на сензорските површини може да се постават во менито Einstellungen Fahrzeug
(поставувања на возилото) во инфо-забавниот систем no linktext provided .

За да може да се провери успешното заклучување на возилото, функцијата на отклучување е

деактивирана неколку секунди.

Доколку на дисплејот на инструментната табла се прикаже пораката Keyless defekt. (Keyless во
дефект), може да дојде до пречки во функционирањето на Keyless Access. Побарајте стручен

сервис.

Доколку во возилото не се наоѓа ниту еден клуч за возилото или пак истиот не може да биде

препознаен, на дисплејот на инструментната табла се прикажува порака. Тоа може да е случај,

ако клучот за возилото е покриен со друг радио сигнал или е покриен со некој предмет, на

пример со алуминиумски куфер no linktext provided .

Возило со менувач со двојна спојка DSG® може да се заклучи, само доколку рачката од

менувачот се наоѓа во позицијата P.

Доколку сензорската површина се притисне двапати, се отклучува целото возило дури и откако

една поединечна врата била отклучена.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/3e12f6361baed2dc4e7182e6d0543781_1_mk_MK#ID_74af1eec06fa5a29f27e8b59a32a131b-4ac8e9f62ac6c6290de0f6a44c0f78a5-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/3cc7a52d07a0a7be5dc4805427855a71_1_mk_MK#ID_1873c885c14e048daa4f266a86c156f6-a9ca06f59c834eb039ae5bc6d73805d2-mk-MK


Решенија на проблеми

Keyless Access не функционира
Функцијата на сензорските површини може да биде ограничена поради голема извалканост.

—Исчистете ги сензорските површини.

Сите трепкачи трепнуваат четири пати
—Последно користениот клуч за возилото сè уште се наоѓа во возилото.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/82fcfd912e419d820f379d8a889dbb8e_1_mk_MK


Вовед во темата

Вратите можат рачно да се заклучат и делумно да се отклучат, на пр. при дефект на клучот за возилото

или на централната брава.

Централната брава овозможува централно отклучување и заклучување на сите врати, вратата од

багажниот простор и вратичката на резервоарот за гориво.

Возилото може да се заклучи само доколку било исклучено палењето или доколку возачот го напуштил

возилото при исклучен мотор.

Симболичен приказ на дисплејот на инструментната табла упатува на тоа дека една или повеќе врати не

се правилно затворени no linktext provided .  Не возете понатаму! Отворете ја соодветната врата и

одново затворете ја.

Приказот е видлив и при исклучено палење и се гасне неколку секунди откако возилото ќе се заклучи

при затворени врати.

Неправилно затворена врата за време на возењето може ненадејно да се отвори и да предизвика
тешки повреди.
● Веднаш запрете и затворете ја вратата.
● При затворањето внимавајте вратата да е безбедно и целосно фиксирана. Затворената врата мора

да биде во иста линија со околните делови од каросеријата.
● Вратите да се отвораат и затвораат, само доколку нема никој на патеката на движење.

Вратата што се држи отворена со граничникот при лоши временски услови и нагорнини може
самостојно да се затвори и да предизвика повреди.
● При отворањето и затворањето вратите секогаш цврсто да се држат за рачката.

Областа на функционирање на вратите и на вратата од багажниот простор е опасна и може да
предизвика повреди.
● Вратите и вратата од багажниот простор отворајте ги или затворајте ги, само доколку никој не се

наоѓа на патеката на движење.

Невнимателното заклучување на вратите може да предизвика тешки повреди.
● Кај возило што е заклучено однадвор, вратите и електричните прозорци не се отвораат однатре.
● Со централната брава се заклучуваат сите врати. Однатре заклучено возило може да спречи

ненамерно отворање на вратите и влегување на неовластени лица. Во итен случај или при незгода
заклучените врати им отежнуваат на спасувачите да влезат во возилото, за да им помогнат на
патниците.

● Никогаш не оставајте деца или лица на кои им е потребна помош сами во возилото. Со копчето за
централната брава може одвнатре да се заклучат сите врати. Тоа може да доведе сами да се
заклучите во возилото. Затворените лица може да бидат изложени на многу високи или ниски
температури.

● Во зависност од годишното време, во затвореното возило може да се развијат многу високи или
многу ниски температури, коишто пред сè кај малите деца може да предизвикаат сериозни повреди
и болести или да доведат до смрт.

● Никогаш не оставајте лица во заклучено возило. Во случај на опасност овие лица не се во состојба
самите да го напуштат возилото или да си помогнат.
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При вонредното затворање или отворање, внимателно демонтирајте ги деловите и повторно правилно
монтирајте ги, за да избегнете оштетувања на возилото.

Некои поставувања може да се меморираат во корисничките профили на системот за

персонализирање no linktext provided .
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Контролна сијаличка во вратата на возачот

Во вратата на возачот се наоѓа контролна сијаличка за централната брава no linktext provided .

Возилото се заклучува:  црвената LED-сијаличка трепка околу две секунди во кратки интервали, а потоа

побавно. Контролната сијаличка не  трепка доколку возилото било заклучено со копчето за централна

брава во вратата на возачот no linktext provided .
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Автоматско заклучување и отклучување

Поставувањата за централното заклучување може да се извршат во менито Einstellungen Fahrzeug
(поставувања за возилото) во инфо-забавниот систем no linktext provided .

Aвтоматско заклучување (Auto Lock)
Од брзина од околу 15 km/h (9 mph) возилото може автоматски да се заклучи. Ако возилото е

заклучено, контролната сијаличка  во копчето за централното заклучување свети жолто.

Автоматско отклучување (Auto Unlock)
Доколку настане еден од следните услови, автоматски се отклучуваат сите врати и вратата од

багажниот простор:

—Возилото мирува и клучот за возилото бил извлечен.

—Кај возила со менувач со двојна спојка DSG®:  рачката на менувачот се наоѓа во позицијата P и

палењето било исклучено.

—ИЛИ: возилото мирува и копчето  е притиснато.

—ИЛИ: рачката за отворање на вратата била повлечена.

—ИЛИ: при незгода се отвориле воздушните перничиња no linktext provided .

Автоматското отклучување им го овозможува на лицата за помош пристапот до возилото.

Зависно од поставувањето на централната брава во Infotainment системот, при двократно

притиснување на копчето  се отклучуваат сите врати и вратата од багажниот простор.
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Копче за централна брава

Во вратата на возачот: копче за централна брава.

Легенда за :

Отклучување на возилото.

Заклучете го возилото.

Копчето за централна брава функционира како при вклучено така и при исклучено палење, само

доколку сите врати се затворени.

Доколку возилото било заклучено однадвор со клучот за возилото, копчињата за централна брава се

вон функција.

Доколку возилото било заклучено однатре со копчето за централната брава, важи:

—Ако се затворени и заклучени сите врати, свети контролната сијаличка  во копчето во жолта боја.

—Алармниот уред против кражба не се активира no linktext provided .

Вратите можат да се отворат однатре со повлекување на рачката за отворање на вратата. Контролната

сијаличка  во копчето се гасне. Неотворените врати, како и вратата од багажниот простор остануваат

и понатаму отклучени и не можат да се отворат однадвор.

Отворената врата на возачот не се заклучува заедно со останатите.
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Вонредно затворање и отворање на вратата на возачот

Рачка на вратата на возачот: подигнување на заштитниот капак.

При рачно заклучување по правило се заклучуваат сите врати. При рачно отклучување се отклучува

само вратата на возачот. Почитувајте ги напомените за алармниот уред против кражби no linktext
provided .

—Земете го помошниот клуч од клучот за возилото no linktext provided .

—Помошниот клуч на рачката на вратата на возачот ставете го од доле во отворот на заштитниот капак

(стрелка).

—Повлечете ја рачката на вратата и притоа внимателно подигнете го заштитниот капак оддолу нагоре.

—Ставете го помошниот клуч во цилиндричната брава и возилото отклучете го или заклучете го.

Притоа во даден случај малку повлечете ја рачката од вратата на возачот.

—Притиснете го помошниот клуч во отворот на клучот за возилото, сè додека помошниот клуч не се

фиксира no linktext provided .

—Повлечете на вратата на возачот и ставете го капакот одзади кон напред на цилиндричната брава.

Ако возилото било рачно заклучено, Keyless Access не се активира no linktext provided .

Особеност при рачното отклучување
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—Алармот се активира при отворање на вратата на возачот no linktext provided .

—По отклучувањето, мора да се спроведе вонредно стартување no linktext provided .

—Вклучете го палењето за да го исклучите алармот.

Електронската блокада на диференцијалот препознава валиден клуч за возилото.

Алармниот уред против кражби не се активира при рачно заклучување на возилото со

металниот дел од клучот no linktext provided .
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Вонредно затворање на вратата на совозачот и задните
врати

Во правец на стрелката на челната страна на задната десна врата: заклучување во итен случај на
возилото со помшниот клуч.

Вратата на совозачот и задните врати можат поединечно да се заклучат рачно. Алармниот уред против

кражби притоа не се активира no linktext provided .

—Отворете ја вратата.

—Отстранете го гумениот дихтунг  на челната страна на вратата.

—Помошниот клуч ставете го во вертикалниот процеп и завртете го .

—Повторно прицврстете го гумениот дихтунг.

—Проверете дали вратата е заклучена.

—Возилото веднаш проверете го во стручен сервис.

Со отклучување на возилото и отворање на конкретната врата однатре, рачно заклучената врата

повторно ќе се отклучи.

Вратите може да се отклучат и отворат однатре со повлекување на рачката за отворање на

вратата.
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Осигурувач за деца

Осигурувач за деца:

задна лева врата,

задна десна врата.

Легенда за :

1 Деактивиран осигурувач за деца.

2 Активиран осигурувач за деца.

Осигурувачот за деца спречува задните врати да се отворат однатре.

При активиран осигурувач за деца, вратата може да се отвори само однадвор.

Активирање или деактивирање на осигурувачот за деца
—Отклучете го возилото и отворете ја соодветната задна врата.

—Доведете го процепот во соодветната позиција.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/b548cc78da167aaa72b94e2aa7bd1a19_1_mk_MK
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При вклучен осигурувач за деца, конкретната врата не може да се отвори однатре.
● Никогаш не оставајте деца или лица на кои им е потребна помош во возилото, доколку вратите се

заклучуваат. Тоа може да доведе овие лица да се затворат во возилото. Во случај на опасност тие
не се во состојба сами да го напуштат возилото или сами себе си да си помогнат. Затворените лица
може да бидат изложени на многу високи или ниски температури.

● Во зависност од годишното време, во затвореното возило може да се развијат многу високи или
многу ниски температури, коишто пред сè кај малите деца може да предизвикаат сериозни повреди
и болести или да доведат до смрт.



SAFE заклучување

Ако возилото располага со SAFE-заклучување, по исклучувањето на палењето, на дисплејот на

инструментната табла се прикажува SAFE-Verriegelung (SAFE-заклучување) или SAFELOCK.

SAFE заклучувањето кај заклученото возило ги става вон функција рачките за отворање на вратите, со

цел да ги отежни обидите за насилно влегување во возилото. Вратите повеќе не може да се отворат

однатре no linktext provided .

Заклучување на возилото со SAFE заклучување

—Еднократно  притиснете го копчето  на клучот од возилото.

Трепка црвената LED сијаличка во вратата на возачот.

Заклучување на возилото без SAFE заклучување

—Двапати  кратко едноподруго притиснете го копчето  на клучот за возилото.

—Кај возила со систем за затворање и стартување без клуч Keyless Access:  Сензорската површина на

надворешната страна на рачката на вратата допрете ја двапати  no linktext provided .

—ИЛИ: притиснете еднаш на копчето за централното заклучување  во вратата на возачот no linktext

provided .

—ИЛИ: Деактивирајте ги надзорот на внатрешниот простор и заштитата од одвлекување.

Деактивирање на SAFE заклучувањето
SAFE заклучувањето може да се деактивира преку една од следните можности:

—Вклучете палење.

—ИЛИ: копчето  на клучот за возилото притиснете го двапати .

Зависно од опремата, пред заклучувањето на возилото привремено деактивирајте го надзорот на

внатрешниот простор и заштитата од одвлекување преку копчето   no linktext provided  или во менито

Einstellungen Fahrzeug (поставувања за возилото) во инфо-забавниот систем no linktext provided .

Доколку SAFE заклучувањето е деактивирано, важи:
—Возилото може да се отклучи и отвори однатре со рачката за отворање на вратата.

—Алармниот уред против кражби е активен no linktext provided .

Зависно од опремата, надзорот на внатрешниот простор и заштитата од одвлекување се активираат или

деактивираат со одново притискање на копчето  no linktext provided  или во менито Einstellungen
Fahrzeug (поставувања за возилото) во инфо-забавниот систем no linktext provided .

Невнимателното користење и користењето без надзор на SAFE заклучувањето може да предизвика
тешки повреди.
● Никогаш не оставајте патници во возилото, доколку возилото е заклучено со клучот за возилото.

При активирано SAFE заклучување, вратите повеќе не може да се отворат однатре!

Ако вратата на возачот се отклучи механички со помошниот клуч од возилото, тогаш се отвора

само вратата на возачот, но не и целото возило. Дури по вклучувањето на палењето се

деактивираат сите врати – но не се отклучуваат – и се активира копчето за централната брава.
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Решенија на проблеми

Контролната сијаличка постојано свети
Црвената LED сијаличка во вратата на возачот трепка на куси интервали, а потоа постојано свети.

Постои дефект во системот за затворање.

—Побарајте стручен сервис. За таа цел, Volkswagen го препорачува партнерот на Volkswagen.

Трепкачите не трепкаат
Доколку трепкачите при заклучување на возилото не  трепкаат за потврда:

—Најмалку една од вратите или вратата од багажниот простор не е затворена.

Возилото се заклучува автоматски
Доколку постои некој од следниве услови, возилото повторно автоматски се заклучува по околу 45

секунди:

—Возилото било отклучено, но не отворено.

—Палењето не било вклучено.

—Вратата од багажниот простор не била отворена.

—Возилото било отклучено преку цилиндричната брава.

—Возилото било заклучено со копчето за централна брава во внатрешноста на возилото.

Однесување при заклучувањето со втор клуч за возилото
Keyless Access:  клучот за возилото што се наоѓа внатре во возилото се блокира за стартувањето на

моторот, доколку возилото било отклучено однадвор со втор клуч за возилото. Притиснете го копчето

 на клучот за возилото што се наоѓа внатре во возилото, за да го деблокирате за стартување на

моторот no linktext provided .

Заклучување на возилото по активирање на воздушно перниче
Доколку во случај на незгода се отворат воздушните перничиња, се отклучува целото возило. Во

зависност од јачината на оштетувањето, по незгода возилото може да се заклучи на следниов начин:

—Исклучете го палењето и повторно вклучете го.

Автоматско исклучување на сензорските површини
Во следниве услови сензорските површини се исклучуваат:

—Ако возилото подолго време не се отклучува или заклучува.

—Ако сензорската површина необично често се активира.

Повторно активирање на сензорските површини:

—Возилото отклучете го со копчето   на клучот за возилото.
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Поради силен млаз вода или пареа, сензорските површини во рачките од вратите можат да се
активираат, доколку истовремено во областа на приближување се наоѓа валиден клуч за возилото.
Доколку е отворен барем еден прозорец и сензорските површини во рачката на вратата перманентно
се активирани, се затвораат сите прозорци. Ако млазот вода или пареа накратко се оддалечи од
сензорската површина во една рачка од врата и повторно се врати, можно е да се отворат сите
прозорци no linktext provided .

Доколку 12-волтната батерија на возилото е слаба или испразнета или минијатурната батерија

на клучот за возилото е слаба или испразнета, можно е возилото да не може да се отклучи или

заклучи со Keyless Access. Возилото може рачно да се отклучи или заклучи no linktext provided .

Доколку во возилото не се наоѓа ниту еден валиден клуч за возилото или пак истиот не може да

биде препознаен, на дисплејот на инструментната табла се прикажува соодветна порака. Тоа

може да е случај, ако клучот за возилото е попречен од друг радио сигнал или е покриен со

некој предмет, на пример со алуминиумски куфер no linktext provided .
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Алармен уред против кражби

Зависно од опремата, возилото може да располага со алармен уред против кражба.

Алармниот уред против кражби автоматски се активира при заклучување на возилото со клучот за

возилото.

Алармниот уред против кражби до пет минути издава звучни и визуелни предупредувачки сигнали.

Кога се активира алармот?
—Се отвори врата механички отклучена со помошниот клуч и не се вклучи палењето во рок од околу 15

секунди.

—При отворање на капакот од просторот на моторот.

—При отворање на вратата од багажниот простор.

—Ако палењето се вклучи со невалиден клуч за возилото.

—При откачување на 12-волтната батерија на возилото.

—При движење во возилото, кај возилата со систем за надзор на внатрешниот простор no linktext

provided .

—При подигнување или влечење на возилото, кај возила со систем за заштита од влечење no linktext

provided .

—При транспортирање на возилото на ферибот или железница, кај возила со заштита од одвлекување

или систем за надзор на внатрешниот простор no linktext provided .

—При откачување на приколка поврзана на алармниот уред против кражби no linktext provided .

Исклучување на алармот
—Отклучете го возилото преку копчето за отклучување  на клучот за возилото.

—ИЛИ: вклучете го палењето со валиден клуч за возилото. Може да дојде до краток аларм од околу

една секунда.

—Кај возила со Keyless Access: фатете ја рачката на вратата no linktext provided .

При слаба или испразнета 12-волтната батерија, алармниот уред против кражби не

функционира правилно.
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Систем за надзор на внатрешниот простор и заштита од
влечење

Во кровната конзола: сензори на набљудувањето за внатрешниот простор (стрелка).

Ако се препознаат движења во внатрешниот простор на заклучено возило, надзорот на внатрешниот

простор вклучува аларм .

Доколку се препознае кревање на возилото, заштитата од влечење вклучува аларм.

Вклучување на системот за надзор на внатрешниот простор и заштитата од
влечење
Затворете ги преградите во кровната конзола за да функционираат сензорите.

Заклучете го возилото. При активиран алармен уред против кражба, активирани се и системот за

надзор на внатрешниот простор и заштитата од одвлекување .

Привремено исклучување на системот за надзор на внатрешниот простор и
заштитата од влечење
Зависно од опремата, надзорот на внатрешниот простор и заштитата од одвлекување може привремено

да се исклучат преку копчето   или во менито Einstellungen Fahrzeug (поставувања за возилото) во

инфо-забавниот систем no linktext provided .

Деактивирање на надзорот на внатрешниот простор и заштитата од одвлекување преку копчето

—Исклучете го палењето и отворете ја вратата на возачот.

—Притиснете го копчето  . Во копчето свети жолта контролна сијаличка .
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—Затворете ги сите врати и вратата од багажниот простор.

—Заклучете го возилото со клучот за возилото.

Копчето   пред заклучување на возилото одново притиснете го, за повторно да го активирате

надзорот на внатрешниот простор и заштитата од одвлекување.

Деактивирање на надзорот на внатрешниот простор и заштитата од одвлекување преку Infotainment

системот

—Вклучете палење.

—Деактивирајте ги надзорот на внатрешниот простор и заштитата од одвлекување во менито

Einstellungen Fahrzeug (поставувања за возилото) во инфо-забавниот систем.

—Затворете ги сите врати и вратата од багажниот простор.

—Заклучете го возилото со клучот за возилото.

Системот за надзор на внатрешниот простор и заштитата од влечење се деактивирани до следното

заклучување на возилото.

Во следните ситуации се препорачува да се деактивира надзорот на внатрешниот простор и заштитата

од одвлекување:

—Доколку во внатрешниот простор на возилото се наоѓаат лица или животни.

—Доколку возилото треба да се натовари.

—Доколку возилото се транспортира.

—Доколку возилото треба да се влече со подигната оска.

—Доколку возилото треба да се паркира во двокатна гаража.

—Доколку возилото треба да се паркира во автоматски сервис за миење.

Ризици од лажен аларм на надзорот на внатрешниот простор
Постои непречена функција на системот за надзор на внатрешниот простор само при целосно

затворено возило. Почитувајте ги законските одредби. Лажен аларм може да се случи во следните

ситуации:

—Доколку еден или повеќе прозорци или стаклениот покрив се целосно или делумно отворени.

—Доколку во возилото останат лесно подвижни предмети, како на пр. расфрлени листови хартија или

додатоци закачени на ретровизорот.

—Доколку е вклучен аларм со вибрации на мобилен телефон.

Не е можно постојано деактивирање на надзорот на внатрешниот простор и на заштитата од

одвлекување.

Доколку при активирање на алармниот уред против кражби се уште се отворени врати или

вратата од багажниот простор, се активира само алармниот уред против кражби. Дури по

затворање на вратите и на вратата од багажниот простор, се активираат системот за надзор на

внатрешниот простор и заштитата од влечење.

Ако системот за надзор на внатрешниот простор и заштитата од влечење се исклучат, се

деактивира и SAFE заклучувањето no linktext provided .
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Вовед во темата

Вратата од багажниот простор се отклучува и заклучува заедно со вратите.

Кај возила со Keyless Access вратата од багажниот простор автоматски се отклучува при отворањето no
linktext provided .

Неправилно и невнимателно отклучување, отворање или затворање на вратата од багажниот простор
може да предизвика незгоди и тешки повреди.
● Вратата од багажниот простор отворете ја или затворете ја, само доколку никој не се наоѓа во

патеката на движење.
● По затворањето на вратата од багажниот простор проверете, дали истата е правилно затворена.

Затворената врата од багажниот простор мора да биде во иста линија со околните делови од
каросеријата.

● Вратата на багажниот простор држете ја секогаш затворена за време на возењето.
● Никогаш не отворајте ја вратата од багажниот простор, доколку на неа е прицврстен товар, на пр.

велосипеди. Вратата од багажниот простор може самостојно да се спушти поради дополнителната
тежина. Доколку е потребно потпрете ја вратата од багажниот простор или претходно отстранете
го товарот.

● Да се затворат и заклучат вратата од багажниот простор и сите врати, доколку возилото не се
користи. Притоа утврдете дека никој не останал во возилото.

● Никогаш не оставајте деца во и околу возилото да играат без надзор, пред се кога е отворена
вратата од багажниот простор. Децата може да влезат во багажниот простор, да ја затворат вратата
и на тој начин да се заклучат внатре. Во зависност од годишното време, во затвореното возило
може да се развијат многу високи или многу ниски температури, коишто пред сè кај малите деца
може да предизвикаат сериозни повреди и болести или да доведат до смрт.

Нестручното или невнимателно отклучување или отворање на вратата од багажниот простор може да
предизвика тешки повреди.
● Ако е монтиран носач на багаж со товар, отклучената врата од багажниот простор не може секогаш

да се препознае како таква. Отклучената врата од багажниот простор може ненадејно да се отвори
за време на возењето.

Доколку врз вратата од багажниот простор има многу снег или тежок товар, истата може поради
дополнителната тежина самостојно да се спушти и да предизвика тешки повреди.
● Никогаш не отворајте ја вратата од багажниот простор доколку на неа се наоѓа нанос на снег или

товар на пр. на кровниот носач на багажник.
● Отстранете го наносот снег и товарот пред да ја отворите вратата од багажниот простор.

 Variant: Не притискајте ја вратата од багажниот простор со раката врз задното стакло. Задното стакло
може да се рапрсне и да предизвика повреди.

Никогаш не користете го механизмот за отворање за фиксирање товар или за придржување. Тоа може
да доведе до оштетувања, коишто го оневозможуваат затворањето на вратата од багажниот простор.
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Никогаш не користете го бришачот на задното стакло или задниот спојлер за прицврстување на товар
или за придржување. Како последица може да има оштетувања, коишто можат да доведат до
откачување на бришачот на задното стакло или задниот спојлер.



Отворање и затворање на вратата од багажниот простор

Во вратата на возачот: копче за отклучување на вратата од багажниот простор.

Отворање на вратата од багажниот простор
—За отклучување на вратата од багажниот простор притиснете го копчето  на клучот за возилото.

—ИЛИ: повлечете го копчето  во вратата на возачот нагоре .

 Limousine

—ИЛИ: Притиснете горе на амблемот на VW.

 Variant

—Притиснете горе на VW-амблемот и подигнете ја вратата од багажниот простор.

Затворање на вратата од багажниот простор
—Вратата од багажниот простор со замав повлечете ја надолу за рачката во внатрешната облога, така

што ќе се фиксира во бравата no linktext provided .

При заклучени врати, вратата од багажниот простор исто така се заклучува.

Приказ на дисплејот на инструментната табла упатува на тоа, дека вратата од багажниот простор е

отворена или не е правилно затворена no linktext provided .

Вратата од багажниот простор автоматски се заклучува за време на возењето.
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Нестручното или невнимателно затворање на вратата од багажниот простор може да предизвика
тешки повреди.
● При затворање на вратата од багажниот простор внимавајте навремено да ги отстраните рацете од

подрачјето на движење на вратата од багажниот простор.

Доколку вратата од багажниот простор по отклучувањето не се отвори во рок од неколку

минути, самата повторно се заклучува.



Електрично отворање и затворање на вратата од
багажниот простор

Во отворената врата од багажниот простор: копче за електрично затворање на вратата од багажниот
простор.

Електрично отворање на вратата од багажниот простор
—За отклучување на вратата од багажниот простор кратко држете го притиснато копчето  на клучот

за возилото.

—ИЛИ: повлечете го копчето  во вратата на возачот нагоре .

—ИЛИ: Притиснете горе на амблемот на VW.

Вратата од багажниот простор се отвора автоматски.

Variant: За да го олесните товарењето на багажниот простор, самостојно се отвора полицата на

багажниот простор до средината на багажниот простор. Функцијата може да се постави во менито

Einstellungen Fahrzeug (поставувања за возилото) во инфо-забавниот систем no linktext provided .

Електрично затворање на вратата од багажниот простор
—Притиснете на копчето во отворената врата од багажниот простор .

—ИЛИ: Копчето   во вратата на возачот повлекувајте го нагоре при вклучено палење додека вратата

од багажниот простор не се затвори.
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—ИЛИ: Кај возила со систем за затворање и стартување без клуч Keyless Access:  Кратко задржете го

притиснато копчето  на клучот за возилото. За таа цел клучот за возилото мора да се наоѓа во

областа на приближување на вратата од багажниот простор.

—ИЛИ: Притиснете горе на амблемот на VW.

—  Variant: ИЛИ: Вратата од багажниот простор придвижете ја со рака во насока на затворање, се додека

самостојно не се затвори.

Вратата на багажниот простор се затвора.

Прекинување на процесот на отворање или затворање
—Притиснете едно од копчињата   за време на процесот на отворање или затворање.

—ИЛИ: За време на процесот на отворање или затворање притиснете горе на амблемот VW.

Вратата од багажниот простор сега може рачно да се придвижи. За таа цел, потребно е да употребите

поголема сила.

Одново притискање на копчето  повторно ја враќа вратата на багажниот простор во почетната

позиција.

Акустични сигнали
 Variant: Доколку вратата од багажниот простор се отвори или затвори однатре или преку клучот за

возилото, се огласуваат акустични сигнали.

Менување и меморирање на аголот на отворање
Ако просторот зад или над возилото е помал отколку просторот во којшто се отвора вратата од

багажниот простор, аголот на отворање на вратата од багажниот простор може да се измени.

—Прекинете го процесот на отворање на саканата позиција на отворање (отворено барем до

половина).

—Во вратата од багажниот простор, копчето   држете го притиснато додека не трепнат трепкачите за

предупредување .

Изменетиот агол на отворање се меморира.

 Variant: Меморирањето дополнително се потврдува со трепкање на трепкачите за предупредување и со

сигнален тон.

Ресетирање и меморирање на аголот на отворање
За вратата од багажниот простор повторно целосно да се отвори, аголот на отворање мора да се

ресетира и одново да се меморира.

—Отворената врата од багажниот простор со рака притиснете ја до крај нагоре. За таа цел, потребно е

да употребите поголема сила.

—Во вратата од багажниот простор, копчето   држете го притиснато додека не трепнат трепкачите

за предупредување.

Аголот на отворање се ресетира.

 Variant: Меморирањето дополнително се потврдува со трепкање на трепкачите за предупредување и со

сигнален тон.

Пред отворањето или затворањето на вратата од багажниот простор, проверете дали има доволно
слободен простор за отворање или затворање на вратата од багажниот простор, на пр. во гаражи.

 Limousine: На стрмни надолнини, вратата од багажниот простор во даден случај не може да се

задржи во меѓупозиција и се отвора самостојно.



Врата од багажен простор со сензор на движење Easy
Open

Врата од багажен простор со сензорски управувано отворање (Easy Open).

Доколку се наоѓа валиден клуч за возилото во областа на приближување на вратата од багажниот

простор, таа може да се отклучи и отвори со движење на стапалото.

—Поставете го во средина зад браникот.

—Стапалото и потколеничната коска со нагло движење поставете ги што е блиску до браникот.

Потколеничната коска мора да се наоѓа во горниот предел, а стапалото во долниот предел на

сензорот .

—Стапалото и потколеничната коска повторно нагло тргнете ги од пределот на сензорот. Вратата од

багажниот простор се отвора.

Капакот од багажниот простор автоматски се заклучува по затворањето, доколку возилото претходно

било заклучено и доколку во возилотот не се наоѓа важечки клуч за возилото.

Активирање или деактивирање на Easy Open
Easy Open може да се активира и деактивира во менито Einstellungen Fahrzeug (поставувања за

возилото) во инфо-забавниот систем no linktext provided .
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Доколку валиден клуч за возилото се наоѓа во областа на приближување на вратата од багажниот
простор, функцијата Easy Open може во некои случаи ненамерно да се активира и вратата од
багажниот простор да се отвори, на пр. при метење под задниот браник, поради силен млаз на вода
или пареа или при зафати на одржување и поправки во областа на задниот браник. Ненамерно
отворената врата од багажниот простор може да предизвика повреди на лицата што се наоѓаат во
пределот на функционирање на вратата од багажниот простор и материјални штети.
— Секогаш внимавајте на тоа, во близина на вратата од багажниот простор да не се наоѓа валиден

клуч за возилото.

— Пред вршењето сервисни зафати и поправки на возилото, секогаш исклучувајте ја Easy Open
функцијата преку Infotainment системот.

— Пред секое миење на возилото, секогаш исклучувајте ја Easy Open функцијата преку Infotainment
системот.

— Пред монтирањето на носач за велосипед или пред закачување на приколка no linktext provided ,
секогаш исклучете ја Еasy Open функцијата преку Infotainment системот.
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Автоматско затворање на врата од багажен простор Easy
Open

Во отворена врата од багажниот простор: копче за автоматско затворање на вратата од багажниот
простор.

Притиснете го копчето Easy Close . Контролната сијаличка на копчето трепка. Easy Close е активиран на

20 секунди.

Вратата од багажниот простор за затвора, штом сите валидни клучеви за возилото се отстранат од

областа на приближување на вратата од багажниот простор.

Easy Close дозволува да се заклучи најмногу еден клуч за возилото во багажниот простор.

Процесот за заклучување се прекинува, штом еден клуч за возилото повторно ќе се најде во областа на

приближување. Вратата од багажниот простор повторно се отвора.
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Вонредно отклучување на вратата од багажниот простор

Во вратата од багажниот простор: вонредно отклучување за вратата од багажниот простор (Limousine).
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Во вратата од багажниот простор: вонредно отклучување за вратата од багажниот простор (Variant).

Вонредно отклучување на вратата од багажниот простор
 Limousine

—Извадете го капакот во внатрешниот тапацир на вратата од багажниот простор .

—Притиснете ја рачката за отклучување во правец на стрелката . Вратата на багажниот простор се

отклучува.

 Variant

—Отворете го држачот за триаголникот за предупредување и извадете го триаголникот no linktext

provided .

—Ставете го металниот дел од клучот во отворот во вратата од багажниот простор .

—Притиснете ја рачката за отклучување во правец на стрелката . Вратата на багажниот простор се

отклучува.
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Вонредно отклучување на вратата од багажниот простор

Во вратата од багажниот простор: вонредно отклучување за вратата од багажниот простор (Limousine).
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Во вратата од багажниот простор: вонредно отклучување за вратата од багажниот простор (Variant).

Вонредно отклучување на вратата од багажниот простор
 Limousine

—Извадете го капакот во внатрешниот тапацир на вратата од багажниот простор .

—Притиснете ја рачката за отклучување во правец на стрелката . Вратата на багажниот простор се

отклучува.

 Variant

—Отворете го држачот за триаголникот за предупредување и извадете го триаголникот no linktext

provided .

—Ставете го металниот дел од клучот во отворот во вратата од багажниот простор .

—Притиснете ја рачката за отклучување во правец на стрелката . Вратата на багажниот простор се

отклучува.
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Решенија на проблеми

Вратата од багажниот простор не може да се отвори или затвори
—Проверете дали вратата од багажниот простор е блокирана од препрека. Вратата од багажниот

простор може рачно да се придвижи. За таа цел, потребно е да употребите поголема сила.

—Доколку вратата од багажниот простор за кратко време пречесто се користи, погонот автоматски се

исклучува за да се избегне прегревање. Сè додека погонот не се олади, вратата од багажниот

простор може да се отвори и затвори рачно со употреба на поголема сила.

—При режим со приколка, електричната врата од багажниот простор може само да се отвори и затвори

на вратата од багажниот простор no linktext provided .

—Доколку 12-волтната батерија на возилото или осигурувачот се откачи или е во дефект, вратата од

багажниот простор мора да се затвори со рака.

Сите трепкачи трепнуваат четири пати
Последно користениот клуч за возилото сè уште се наоѓа во возилото.

Вратата од багажниот простор е тешко достапна
При надворешни температури околу точката на мрзнење, механизмот за отворање не секогаш може

автоматски да ја подигне делумно отворената врата од багажниот простор:

—Вратата од багажниот простор понатаму рачно доведете ја нагоре.

Отворање управувано од сензор Easy Open не функционира
—Easy Open функционира само при исклучено палење.

—Исчистете ги сензорите во задниот браник.

—Опремата за приколка е разнишана no linktext provided .

—Возилото било дополнително опремено со опрема за приколка no linktext provided .

—При поројни дождови, Easy Open може да се деактивира, за да спречи погрешно активирање.

Автоматското затворање Easy Open не функционира
—Исклучете го палењето и затворете ја вратата на возачот.

—Вратата од багажниот простор мора да се отвори барем до половина.

—Откачете ја приколката no linktext provided .

—Во багажниот простор се наоѓа повеќе од еден клуч.

—Одново притиснете го копчето за Easy Close.
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Затворање и отворање на прозорците

 

 

Копчињата се наоѓаат во вратите no linktext provided .
Отворање на прозорци: притиснете на копчето. Затворање на прозорци: повлечете го

копчето.
Притиснете, за да ги деактивирате копчињата за регулирање на прозорците во задните

врати.

По исклучувањето на палењето, прозорците може накратко да се отвораат или затвораат преку

копчињата во вратите, сè додека не се отворат вратите на возачот или совозачот.

Автоматско затворање и отворање на прозорци
Целосното автоматско затворање и отворање овозможува целосно отворање и затворање на

прозорците. Притоа соодветното копче за регулирање на прозорецот не мора да се држи притиснато.

Автоматско затворање на прозорците:  копчето за соодветниот прозорец повлечете го нагоре накратко

сè до вториот степен.

Автоматското отворање на прозорците:  копчето за соодветниот прозорец притиснете го надолу

накратко сè до вториот степен.

Запирање на автоматското движење на прозорците:  одново притиснете го или повлечете го копчето за

соодветниот прозорец.

Комфорно отворање и затворање
При исклучено палење, прозорците може да се отвораат и затвораат однадвор со клучот за возилото:

—Копчето за отклучување или за заклучување на клучот за возилото држете го притиснато.

—Кај возила со систем за затворање и стартување без клуч Keyless Access:  Држете го прстот неколку

секунди на сензорската површина за заклучување на рачката од вратата додека не се затворат

прозорците no linktext provided . За таа цел клучот за возилото мора да се наоѓа во предел во

близина.

—За да ја прекинете функцијата, пуштете го копчето за отклучување или за заклучување ИЛИ тргнете

го прстот од сензорската површина.

 Limousine: За таа цел, во близина мора да се наоѓа валиден клуч за возилото. Ако се затворени сите

прозорци и стаклениот покрив, сите трепкачи трепнуваат еднаш  за потврда.

 Variant: За таа цел, во близина мора да се наоѓа валиден клуч за возилото. Ако се затворени сите

прозорци, трепкачите трепнуваат еднаш  за потврда.

Поставувањата за комфорното отворање извршете ги преку менито Einstellungen Fahrzeug
(поставувања за возилото) во инфо-забавниот систем no linktext provided .
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Невнимателното и користењето без надзор на електричното регулирање на прозорците може да
предизвика тешки повреди.
● Електричните прозорци да се отворат или затворат само доколку нема никој во областа на

функционирање.
● Никогаш не оставајте деца или лица на кои им е потребна помош во возилото, доколку возилото се

заклучува. Прозорците повеќе не се отвораат во итен случај.
● При секое напуштање на возилото секогаш носете ги со себе сите клучеви за возилото. По

исклучувањето на палењето, прозорците може накратко да се отвораат или затвораат преку
копчињата во вратите, сè додека не се отворат вратите на возачот или совозачот.

● При превезување деца на задната клупа, со помош на безбедносното копче треба да ги ставите вон
функција копчињата за регулирање на задните прозорци, за тие да не можат да се отворат или
затворат.

При отворени прозорци, ненадеен дожд може да ја намокри внатрешната опрема на возилото и да
доведе до оштетувања на возилото.

Доколку има пречки во функционирањето на електричното регулирање на прозорците,

опцијата за целосно автоматско затворање и отворање на прозорците како и ограничувањето на

силата на прозорците не функционираат правилно. Побарајте стручен сервис.

Комфорното отворање и затворање функционира, само кога целосното автоматско затворање и

отворање на прозорците е активирано на сите електрични прозорци.

Некои поставувања може да се меморираат во корисничките профили на персонализацијата и

автоматски да се сменат при менување на корисничкиот профил no linktext provided .
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Ограничување на силата за регулирањето на прозорците

Ограничувањето на силата на електричното регулирање на прозорците може да ја намали опасноста од

нагмечување при затворањето на прозорецот.

Доколку е нарушена постапката за затворање на некој прозорец поради отежнато движење на истиот

или некоја пречка, прозорецот веднаш се отвора no linktext provided .

—Проверете, зошто прозорецот не се затворил.

—Повторно обидете се да го затворите прозорецот.

—Ако процесот на затворање на прозорците одново се прекине, ограничувањето на силата неколку

секунди нема да дејствува.

—Доколку прозорецот и понатаму не се затвора, тој застанува на соодветното место. Со повторно

притиснување на копчето во рок од неколку секунди, прозорецот се затвора без ограничување на

силата no linktext provided .

Затворањето на прозорците без ограничување на силата на електричното регулирање на прозорците
може да предизвика тешки повреди.
● Прозорците секогаш внимателно затворајте ги.
● Никој не смее да се наоѓа во областа на функционирање на прозорците, особено доколку се

затвораат без ограничување на силата.
● Ограничувањето на силата на прозорците не може да го спречи нагмечувањето на прстите или

другите делови од телото во рамката на прозорецот и со тоа може да предизвика повреди.

Ограничувањето на силата се врши и при комфорно затворање на прозорците со клучот за

возилото.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/932ba773b690058f0fa47d257b93d487_1_mk_MK


Решенија на проблеми

Автоматското затворање и отворање е вон функција
Доколку 12-волтната батерија на возилото била откачена или испразнета при нецелосно затворени

прозорци, тогаш опцијата за целосно автоматско затворање и отворање на прозорците е вон функција

и мора одново да се активира:

—Вклучете палење.

—Затворете ги сите прозорци и врати.

—Копчето за конкретниот прозорец повлечете го нагоре и држете го неколку секунди во оваа позиција.

—Пуштете го копчето и повторно повлечете го нагоре и држете го. Автоматското затворање и

отворање на прозорците е повторно функционално.

Автоматскиот процес за регулирање на прозорците може да се активира поединечно или за повеќе

прозорци истовремено.

Затворање на прозорците без ограничување на силата
—Обидете се повторно да ги затворите прозорците во рок од неколку секунди со држење на копчето.

Ограничувањето на силата притоа е деактивирана за мало подрачје на функционирање на патеката

на затворање!

—Доколку процесот на затворање трае подолго од неколку секунди, ограничувањето на силата е

повторно активно. При повторно отежнато движење или препрека, прозорецот запира и автоматски

повторно се отвора.

—Доколку прозорецот и понатаму не може да се затвори, побарајте стручен сервис.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/2b7df8e0363b80afeb747452a1745dd2_1_mk_MK


Отворање и затворање на стаклениот покрив

Во внатрешниот дел од покривот: копче за стаклениот покрив.

Подолу поимот стаклен покрив се применува и за панорама издигнувачкиот и лизгачки покрив на

Limousine и за панорама издигнувачкиот и лизгачки покрив со панорамски покрив одзади на Variant.

 Variant: Паралелно на стаклениот покрив автоматски се отвора ролетната за заштита од сонце, ако стои

пред стаклениот покрив. Дури откако стаклениот покрив ќе се затвори, ролетната за заштита од сонце

може целосно да се затвори.

Копчето  има две нивоа. Прво ниво: Покривот изгиднете го, отворете го или затворете го целосно

или делумно. Второ ниво: Покривот автоматски доведете го во конкретната крајна позиција. Со одново

притиснување на копчето се запира автоматското движење.

Издигнување, отворање и затворање на стаклениот покрив

—Издигнување на стаклениот покрив:  притиснете го копчето B  до првото ниво. Автоматско

движење: притиснете го копчето B  до второто ниво.

—Затворање на стаклениот покрив:  притиснете го копчето   A  до првото ниво. Автоматско движење:

притиснете го копчето А  до второто ниво.

—Отворање на стаклениот покрив:  притиснете го копчето C  до првото ниво. Автоматско движење до

комфорна позиција: притиснете го копчето C  до второто ниво.
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—Затворање на стаклениот покрив:  притиснете го копчето D  до првото ниво. Автоматско движење:

притиснете го копчето D  до второто ниво.

—Запирање на автоматското движење при процесот на отворање или затворање  одново притиснете на

копчето   C  или D .

Невнимателно или користењето без надзор на стаклениот покрив може да предизвика незгоди и
тешки повреди.
● Стаклениот покрив отворајте го и затворајте го само доколку нема никој во областа на

функционирање.
● При секое напуштање на возилото секогаш носете ги со себе сите клучеви за возилото.
● Никогаш не оставајте деца или лица на кои им е потребна помош во возилото, особено ако имаат

пристап до клучот за возилото. Користењето без надзор на клучот за возилото може да го заклучи
возилото, да го стартува моторот, да го вклучи палењето и да го активира стаклениот покрив.

● По исклучувањето на палењето, стаклениот покрив може само краткотрајно да се отвора или
затвора, сè додека не се отвори вратата на возачот или совозачот.

● За да се избегнат оштетувања, пред отворањето или издигнувањето на стаклениот покрив при
зимски температури отстранете ги мразот и снегот од покривот на возилото.

● Стаклениот покрив секогаш затворајте го пред напуштање на возилото и при силен дожд. Силниот
дожд влегува во внатрешноста на возилото доколку стаклениот покрив е отворен или подигнат и
може значително да го оштети електричниот уред. Како последица можно е да има понатамошни
оштетувања на возилото.

Лисјата и другите лабави предмети секогаш отстранувајте ги рачно или со правосмукалка од

шините на стаклениот покрив.

При пречка во функционирањето на стаклениот покрив, ограничувањето на силата не

функционира правилно. Побарајте стручен сервис.

Некои поставувања може да се меморираат во корисничките профили на системот за

персонализирање no linktext provided .
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Комфорно отворање или затворање на стаклениот
покрив

Комфорно отворање и затворање
Зависно од опремата стаклениот покрив може да се отвора и затвора однадвор со клучот за возилото.

—Копчето за отклучување или заклучување на клучот за возилото држете го притиснато. Стаклениот

покрив се издигнува или се затвора.

—Кај возила со систем за затворање и стартување без клуч Keyless Access:  држете го прстот неколку

секунди на сензорската површина за заклучување на рачката од вратата додека не се затвори

стаклениот покрив no linktext provided .

—Пуштете го копчето за заклучување или отклучување за да ја прекинете функцијата.

При комфорното затворање, се затвораат сите прозорци во вратите и стаклениот покрив. Ако се

затворени сите прозорци и стаклениот покрив, сите трепкачи трепнуваат еднаш  за потврда.

Поставувањата за ракување со стаклениот покрив извршете ги во менито Einstellungen Fahrzeug
(поставувања за возилото) во инфо-забавниот систем no linktext provided .
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Ограничување на силата на стаклениот покрив

Ограничувањето на силата ја намалува опасноста од повреди при нагмечување no linktext provided .

Доколку стаклениот покрив е попречен при затворањето, тој веднаш повторно се отвора.

—Проверете, зошто стаклениот покрив не се затвора.

—Повторно обидете се да го затворите стаклениот покрив.

—Доколку стаклениот покрив и понатаму не може да се затвори, затворете го стаклениот покрив без

ограничување на силата.

Затворање на стаклениот покрив без ограничување на силата
—Притиснете го копчето  до второто ниво   D  додека стаклениот покрив целосно не се затвори.

—Стаклениот покрив сега се затвора без ограничување на силата!

—Доколку стаклениот покрив и понатаму не може да се затвори, посетете стручен сервис.

Доколку прекинувачот се отпушти за време на процесот на затворање, стаклениот покрив автоматски се

отвора.

Затворањето на стаклениот покрив без ограничување на силата може да предизвика тешки повреди.
● Стаклениот покрив секогаш внимателно затворајте го.
● Никој не смее да се наоѓа во областа на функционирање на стаклениот покрив, особено доколку се

затвора без ограничување на силата.
● Ограничувањето на силата не може да го спречи нагмечувањето на прстите или другите делови од

телото во рамките на покривот и со тоа и предизвикувањето повреди.

Ограничувањето на силата се врши и при комфорно затворање на прозорците и на стаклениот

покрив со клучот за возилото.
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Решенија на проблеми

Стаклениот покрив не се затвора
—Стаклениот покрив функционира само при вклучено палење. По исклучувањето на палењето,

стаклениот покрив може само краткотрајно да се отвора или затвора, сè додека не се отвори вратата

на возачот или совозачот.
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Поставување на позицијата на управувачот

Под управувачот во навлаката на управувачкиот столб: рачка за механичко поставување на позицијата
на управувачот.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/f919837c1cc6c7920a1b5d163e79d36e_1_mk_MK
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На управувачот: позиција на 9 и 3 часот.

Поставувајте го управувачот пред возењето и само додека возилото стои no linktext provided .

—Придвижете ја рачката 1  надолу.

—Управувачот поставете го така што со двете дланки и со благо свиткани раце ќе може цврсто да го

држите странично за надворешниот раб во позиција на 9 часот и 3 часот  .

—Притиснете ја рачката цврсто нагоре додека не дојде во иста линија со навлаката на управувачкиот

столб no linktext provided .

Нестручно користење на поставувањето на позицијата на управувачот или погрешно поставување на
управувачот може да предизвика тешки или смртоносни повреди.

● По местењето, секогаш туркајте ја рачката 1  цврсто нагоре за да не дојде до ненадејна промена

на позицијата на управувачот за време на возењето.
● Никогаш не поставувајте го управувачот за време на возењето. Доколку за време на возењето се

утврди дека е потребно поставување, безбедно застанете и правилно поставете го управувачот.
● Наместениот управувач мора да биде секогаш насочен кон градниот кош, а не смее да покажува во

насока на лицето, со цел да не се ограничи заштитното дејство на водушното перниче на возачот
во случај на незгода.

● За време на возењето, управувачот секогаш држете го со двете дланки странично за надворешниот
раб во позиција на 9 часот и 3 часот  , за да го намалите ризикот од повреди при отворање на
предното воздушно перниче за возачот.

● Никогаш не држете го управувачот во позиција на 12 часот или на некој друг начин, на пр. во
средината. При активирање на предното воздушно перниче за возачот, може да дојде до тешки
повреди на рацете, дланките и на главата.
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Вовед во темата

Подолу се опишани можностите за поставување на предните седишта. Секогаш внимавајте на тоа да е

поставена правилната седечка позиција no linktext provided .

Пред секое патување, секогаш правилно поставувајте ги предните седишта и осигурајте се дека сите
сопатници се правилно врзани.
● Совозачкото седиште што е можно повеќе повлечете го наназад.
● Наместете го возачкото седиште така што ќе има најмалку 25 cm помеѓу градниот кош и средината

на управувачот. Седиштето на возачот наместете го во должина така што педалите ќе можете да ги
притиснете до крај со благо свиткани колена и растојанието до инструментната табла во пределот
на колената ќе изнесува најмалку 10 cm. Доколку овие услови не можат да се исполнат поради
одредени телесни карактеристики, веднаш побарајте стручен сервис, за по потреба да се извршат
посебни монтажи.

● Никогаш не возете со потпирач на седиште, кој е премногу навален кон назад. Колку повеќе
грбниот потпирач е навален наназад, толку поголем е ризикот од повреди при погрешно поставен
појас и при погрешна седечка позиција.

● Никогаш не возете со премногу навален потпирач на седиштето. Активираното предно воздушно
перниче може да го наведне грбниот потпирач наназад и да ги повреди сопатниците на задните
седишта.

● Заземете колку што е можно поголемо растојание од управувачот и инструментната табла и
одржувајте го тоа растојание.

● Секогаш седете исправени, потпрени со грбот на потпирачот во правилно поставените предни
седишта. Не сместувајте ниту еден дел од телото директно или премногу блиску до местото на
вградување на воздушното перниче.

● За сопатниците на задните седишта се зголемува ризикот од тешки повреди, доколку не седат
исправено, бидејќи сигурносните појаси не се правилно позиционирани.

Нестручното местење на седиштата може да предизвика незгоди и тешки повреди.
● Седиштата поставувајте ги само доколку возилото е во мирување, бидејќи седиштата може

неочекувано да се поместат за време на возењето и да се изгуби контролата врз возилото. Освен
тоа, при поставувањето може да се заземе неправилна седечка позиција.

● Предните седишта местете ги во висина, наваленост и должина, само кога никој не се наоѓа во
полето на поставување на седиштата.

● Полето за поставување на седиштата не смее да се ограничува со предмети.
● Задните седишта местете ги во накосеност и должина, само доколку никој не се наоѓа во полето на

поставување на седиштата.
● Полето за поставување и заклучување на седиштата не смее да биде извалкано.

Нестручното користење на на навлаките за седишта и на заштитните навлаки може да доведе до тоа,
електричното поставување на седиштето ненамерно да се активира и предните седишта неочекувано
да се поместат за време на возењето. На тој начин може да ја загубите контролата врз возилото. Тоа
може да доведе до незгоди и повреди. Понатаму, можат да се предизвикаат материјални штети на
електричните конструкциски делови во предните седишта.
● Никогаш не ставајте или не прицврстувајте навлаки за седишта или заштитни навлаки на

електричните контролни елементи.
● Ставајте ги само оние навлаки за седишта, коишто се одобрени исклучиво за користење во

конкретното возило.
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Запалките во возилото може да се оштетат или незабележано да се запалат. Тоа може да предизвика
тешки изгореници и оштетувања на возилото.
● Пред поставувањето на седиштата секогаш осигурајте се, дека нема запалка во полето на

мобилните делови на седиштето.
● Пред затворањето на преградите или фиоките, секогаш проверувајте дали нема запалки во полето

на затворање.
● Никогаш не сместувајте запалки во фиоките, преградите или другите површини во возилото. Како

последица на високите температури, особено во лето, запалките може да се запалат.

Острите рабови може да ги оштетат седиштата.
● Не допирајте ги седиштата со предмети со остри рабови. Предметите со остри рабови, на пр.

патенти, нитни на деловите од облека или ремени, можат да предизвикаат оштетување на
површината. Исто така и отворени велкро лепенки можат да доведат до оштетувања.



Механичко поставување на предното седиште

На левото предно седиште: контролни елементи (варијанта 1).
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На левото предно седиште: контролни елементи (варијанта 2).

Подолу во текстот се опишани сите можни контролни елементи. Зависно од изведбата на седиштата,

бројот на контролни елементи може да варира.

Контролните елементи кај десното предно седиште се поставени обратно.

Механичките и електричните контролни елементи на седиштето можат да се комбинираат.

Местење на позицијата на седиштето (Варијанта 1)

Легенда за :

1 Притиснете ја рачката, за да го поставите потпирачот за рбетниот столб.

2 Ослободете го потпирачот за седиштето и завртете го рачното тркалце, за да го прилагодите

потпирачот на седиштето.

3 По потреба придвижете ја рачката повеќепати нагоре или надолу за да ја прилагодите висината на

седиштето.

4 Повлечете ја рачката за да предното седиште го турнете нанапред или наназад. Предното седиште

мора да се фиксира по пуштање на рачката!

Местење на позицијата на седиштето (Варијанта 2)

Легенда за :

1 Ослободете го потпирачот за седиштето и завртете го рачното тркалце, за да го прилагодите

потпирачот на седиштето.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/public/media?lang=mk_MK&key=media/imgcd62186be4368cdc0a0100dc6d091db7_1_--_--_JPEG.jpg


2 По потреба придвижете ја рачката повеќепати нагоре или надолу за да ја прилагодите висината на

седиштето.

3 Во даден случај, повеќепати повлечете ја или притиснете ја рачката за да ја поставите косината на

седечката површина.

4 Кренете ја рачката за да ја турнете седечката површина нанапред или наназад.

5 Повлечете ја рачката за да предното седиште го турнете нанапред или наназад. Предното седиште

мора да се фиксира по пуштање на рачката!



Електрично поставување на предното седиште

Прекинувач на левото предно седиште: предно седиште во должина, седечката површина во висина и
накосеност, како и потпирачот на предното седиште.

Прекинувач на левото предно седиште: поставувете го потпирачот за лумбалниот дел од 'рбетниот
столб.

Контролните елементи кај десното предно седиште се поставени обратно.

Механичките и електричните контролни елементи на седиштето можат да се комбинираат.
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A  
B  C  

D  

1  2  
3  4  

Поставување на седечката позиција
Притиснете на прекинувачот во насока на стрелката :

Туркање на седиштето напред или назад.
Поставете ја накосеноста на седечката површина.Поставување на седиштето повисоко или пониско.

Поставување на накосеноста на потпирачот на седиштето.

Поставување на потпирачот за рбетниот столб
Притиснете на прекинувачот во соодветната област :

Претходно поставете го заоблувањето на потпирачот на 'рбетниот столб.Ресетирајте го заоблувањето на потпирачот на 'рбетниот столб.
Поставете го повисоко заоблувањето на потпирачот на 'рбетниот столб.Поставете го пониско заоблувањето на потпирачот на

'рбетниот столб.

Невнимателно и користење без надзор на електричното регулирање на предните седишта може да
предизвика тешки повреди.
● Електричното регулирање на предните седишта функционира и при исклучено палење. Никогаш

не оставајте деца или лица на кои им е потребна помош сами во возилото.
● Во итен случај прекинете го електричното поставување со притиснување на друг прекинувач.

За да не ги оштетите електричните елементи на предните седишта, не клечете на предните седишта
или на каков било друг начин само во една точка да ја оптоварувате седечката површина и потпирачот
на седиштето.

Ако 12-волтната батерија на возилото не е доволно полна, можно е седиштето да не може да се

постави електрично.

При стартување на моторот се прекинува евентуалното местење на седиштето.



Спуштање на потпирачот на совозачкото седиште

Седиште на возачот: Спуштање на потпирачот на седиштето.

Потпирачот на седиштето на совозачот може да се спушти и да се фиксира во вертикална позиција.

Ако на спуштеното совозачко седиште се превезуваат предмети, мора да се исклучи предното воздушно

перниче за совозачот no linktext provided .

Спуштање на потпирачот на седиштето на совозачот
—Отстранете ги предметите од седечката површина на совозачкото седиште no linktext provided .

—Поставете ја висината на совозачкото седиште сосема надолу.

—Совозачкото седиште колку што е можно повеќе турнете го назад.

—Потпирачот за глава турнете го сосема надолу.

—Отклучете го потпирачот на совозачкото седиште во насока на стрелката 1 .

—Спуштете го нанапред потпирачот на седиштето на совозачот во насока на стрелката    2  во

хоризонтална позиција.

Потпирачот на совозачкото седиште мора да биде безбедно фиксиран во спуштената позиција.

Кревање на потпирачот на седиштето на совозачот
При кревањето не смее да има предмети или делови од телото во пределот на шарките.
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—За да го кренете потпирачот на совозачкото седиште повторно деблокирајте го 1 .

—Кренете го потпирачот на совозачкото седиште наназад во исправена позиција.

Потпирачот на совозачкото седиште мора да биде безбедно фиксиран во подигнатата позиција.

Поради невнимателно или неконтролирано спуштање и кревање на потпирачот на совозачкото
седиште, можат да настанат тешки повреди.
● Спуштајте го и кревајте го потпирачот на совозачкото седиште само додека возилото мирува.
● При спуштање на потпирачот на седиштето на совозачот секогаш внимавајте на тоа во пределот на

потпирачот да не се наоѓаат лица или животни.
● Сè додека грбниот потпирач на совозачкото седиште е спуштен, мора да биде деактивирано

предното воздушно перниче и да свети контролната сијаличка PASSENGER AIR BAG    .
● При кревање и спуштање, држете ги рацете, прстите и нозете или другите делови од телото надвор

од полето на движење на шарките на седиштето и механизмот за фиксирање на седиштето
● Подните простирки или другите предмети можат да се закачат во шарките на потпирачот на

совозачкото седиште. Тоа може да резултира со неправилно фиксирање на потпирачот на
седиштето на совозачот, кога тој се крева во исправена позиција.

● При кревањето, потпирачот на совозачкото седиште мора да биде безбедно фиксиран во
исправената положба. Небезбедно фиксираниот потпирач на совозачкото седиште може ненадејно
да се придвижи и да предизвика тешки повреди.

Отворените лежишта и шарките на спуштениот потпирач на совозачкото седиште можат да
предизвикаат тешки повреди во случај на сопирање или незгода.
● Кога поптирачот на совозачкото седиште е спуштен, на него никогаш не смеат да се превезуваат

луѓе или деца.
● Кога потпирачот на совозачкото седиште е спуштен, смее да се седи само на седиштето на задната

клупа, зад возачкото седиште. Тоа важи и за децата во детските седишта.



Вовед во темата

Подолу се опишани можностите за поставување на задните седишта. Секогаш внимавајте на тоа да е

поставена правилната седечка позиција no linktext provided .

Нестручното местење на задното седиште може да предизвика незгоди и тешки повреди.
● Задното седиште поставувајте го само додека возилото е во мирување, бидејќи во спротивно

седиштето може да се помести неочекувано за време на возењето. Освен тоа, при поставувањето
може да се заземе неправилна седечка позиција.

● Задното седиште местете го само кога никој не се наоѓа во полето на поставување на задните
седишта.

Запалките во возилото може да се оштетат или незабележано да се запалат. Тоа може да предизвика
тешки изгореници и оштетувања на возилото.
● Пред поставувањето на седиштата секогаш осигурајте се, дека нема запалка во полето на

мобилните делови на седиштето.
● Пред затворањето на преградите или фиоките, секогаш проверувајте дали нема запалки во полето

на затворање.
● Никогаш не сместувајте запалки во фиоките, преградите или другите површини во возилото. Како

последица на високите температури, особено во лето, запалките може да се запалат.

За да се намали ризикот од повреди за време на возењето, средишниот потпирач за раце мора
секогаш да е подигнат.
● Доколку средишниот потпирач за раце е спуштен, средното седиште од задната клупа никогаш не

смее да се користи - ниту за лица ниту за деца. Со неправилното седење можно е да се
предизвикаат тешки повреди.

● Никогаш не превезувајте патник или дете на средишниот потпирач за раце.

● Предметите во багажниот простор при поместувањето на задното седиште во должина може да
доведат до оштетувања.

● При поместување на задното седиште нанапред, предметите може да ги сместите во
меѓупросторот помеѓу седиштето и подот на багажниот простор. Пред враќањето на задното
седиште, отстранете ги евентуалните предмети од меѓупросторот.

Острите рабови може да ги оштетат седиштата.
● Не допирајте ги седиштата со предмети со остри рабови. Предметите со остри рабови, на пр.

патенти, нитни на деловите од облека или ремени, можат да предизвикаат оштетување на
површината. Исто така и отворени велкро лепенки можат да доведат до оштетувања.
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Спуштање и кревање на потпирач на седиште на задната
клупа

Во потпирачот на задните седишта: копче за отклучување.
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Во багажниот простор: рачка за отклучување од далечина за левиот 1  и десниот 2  дел од
потпирачот на задното седиште кај Limousine

и Variant

.

Потпирачот на задното седиште е поделен. Секој дел од потпирачот може поединечно да се спушти, за

да се зголеми багажниот простор.

Спуштање на потпирачот на задното седиште со копчето за отклучување
—Потпирачот за глава турнете го сосема надолу.

—Турнете го потпирачот за глава една позиција нагоре.

—Повлечете го копчето за деблокирање 1  нанапред. Отклучениот дел од потпирачот на задното

седиште самостојно се спушта нанапред.
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Конкретниот дел од потпирачот на задното седиште е деблокиран доколку може да се види црвената

ознака 2 .

Спуштање на потпирачот на задното седиште со рачката за отклучување од
далечина
—Потпирачот за глава турнете го сосема надолу.

—Турнете го потпирачот за глава една позиција нагоре.

—Отворете ја вратата од багажниот простор.

—Повлечете ја рачката за отклучување од далечина за левиот   1  или за десниот   2  потпирач на

задно седиште во правец на стрелката. Отклучениот дел од потпирачот на задното седиште

самостојно се спушта нанапред.

—По потреба, затворете ја вратата од багажниот простор.

Потпирачот на задното седиште е деблокиран доколку може да се види црвената ознака 2 .

Кревање на потпирачот на задната клупа
—Турнете го наназад грбниот потпирач и цврсто притиснете во бравата додека не се фиксира no

linktext provided .

Црвената ознака 2  не смее повеќе да се гледа.

Поради невнимателно или неконтролирано спуштање и кревање на потпирачот на задното седиште,
можат да настанат тешки повреди.
● При спуштање на потпирачот на задното седиште секогаш внимавајте на тоа во пределот на

потпирачот да не се наоѓаат лица или животни.
● Никогаш не спуштајте го и подигнувајте го грбниот потпирач за време на возењето.
● Внимавајте на тоа при подигањето на грбниот потпирач да не се заглави или оштети сигурносниот

појас.
● Рацете, прстите и стапалата или другите делови од телото држете ги секогаш надвор од полето на

движење на деловите при кревањето и спуштањето на потпирачот.
● Секој потпирач на задно седиште мора да биде безбедно фиксиран со цел да може да се овозможи

заштитно дејство на сигурносниот појас на задните седишта. Тоа особено важи за средишното
седиште од задната клупа. Ако се користи седиште и конкретниот потпирач на задното седиште не
е добро фиксиран, при ненадејно сопирање и возни маневри, како и при незгоди, патникот се
придвижува нанапред заедно со потпирачот на задното седиште.

● Црвената ознака 2  сигнализира дека потпирачот на задното седиште не е фиксиран. Секогаш

проверувајте, дали црвената ознака се гледа, доколку грбниот потпирач се наоѓа во исправена
позиција.

● Ако потпирачот на задното седиште е спуштен или нефиксиран, таму не смеат никогаш да се
превезуваат луѓе или деца.

Поради неконтролирано или невнимателно спуштање и подигнување на потпирачот на задното
седиште може да настанат оштетувања на возилото или на други предмети.
● Пред спуштањето на потпирачот на задното седиште, предните седишта секогаш поставувајте ги

така што потпирачот за главата или тапацирот на потпирачот на задното седиште нема да се
удираат од предните седишта.

● Пред спуштањето на потпирачот на задното седиште секогаш внимавајте да не се наоѓаат
предмети во полето на движење на потпирачот на задното седиште.



Вовед во темата

Подолу се опишани можностите за поставување и демонтирање на потпирачите за глава. Секогаш

внимавајте на тоа да е поставена правилната седечка позиција no linktext provided .

На сите седишта има потпирачи за глава. Задниот среден потпирач за глава е предвиден само за

средното седиште од задната клупа. Поради тоа, не монтирајте го овој потпирач за глава на другите

позиции.

Правилно поставување на потпирачот за глава
Потпирачот за глава наместете го така што горниот раб на потпирачот за глава да биде колку што е

можно во иста линија со горниот дел од главата, но не пониско од висината на очите. Задниот дел од

главата треба да се наоѓа што е можно поблиску до потпирачот за глава.

Кај возила со потпирачи за глава, кои можат да се постават по должина, потпирачите на предното

седиште поместете ги што е можно поблиску до задниот дел од главата.

Пoставување на потпирачот за глава за ниски луѓе
Турнете го потпирачот за глава до крај надолу, дури и ако главата се наоѓа под неговиот горен раб. Во

најдолната позиција помеѓу потпирачот за глава и потпирачот на седиштето може да има мала

празнина.

Пoставување на потпирачот за глава за високи луѓе
Потпирачот за глава турнете го сосема до крај нагоре.

Секое возење со изваден или погрешно наместен потпирач за глава го зголемува ризикот од тешки
или смртоносни повреди при незгоди или ненадејни возни маневри и сопирање.
● Возете секогаш со правилно вграден и наместен потпирач за глава кога на тоа седиште седи

патник.
● Секој патник мора правилно да го постави потпирачот за глава соодветно на неговата телесна

висина, за да се намали ризикот од повреди на вратот при незгода. Притоа горниот раб на
потпирачот за глава мора да се наоѓа во иста линија со горниот дел од главата, но не пониско од
висината на очите. Задниот дел од главата треба да се наоѓа што е можно поблиску и на средина на
потпирачот за глава.

● Никогаш не поставувајте го потпирачот за глава за време на возењето.

При демонтирањето и монтирањето на потпирачот за глава, внимавајте на тоа тој да не удира од
внатрешниот дел на покривот, од потпирачот на предното седиште или други делови на возилото.
Инаку може да настанат оштетувања.
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Поставување на потпирачот за глава

Поставување на потпирачот за глава напред:

без можност за надолжно поместување,

со можност за надолжно поместување.
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Потпирач за глава одзади: поставување.

Местење на потпирачите за главата во висина
—Повлечете го потпирачот за главата или по потреба при притиснато копче   1  или    1  турнете го

нагоре или надолу no linktext provided .

Потпирачот за глава мора безбедно да се фиксира во една позиција.

Поставување на предниот потпирач за глава по должина
—Турнете го потпирачот за глава нанапред во правец на стрелката или при притиснатото копче  1

турнете го наназад.

Потпирачот за глава мора безбедно да се фиксира во една позиција.
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Демонтирање и монтирање на потпирачот за глава

Демонтирање на потпирачот за глава напред:

без можност за надолжно поставување,

со можност за надолжно поставување.
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Потпирач за глава одзади: демонтирање.

Демонтирање на предниот потпирач за глава
Кај возила без потпирачи за глава што се поставуваат по должина

—Потпирачот на седиштето поставете го на тој начин што потпирачот за глава да може да се извади.

—Турнете го потпирачот за глава сосема нагоре no linktext provided .

—Потпирачот за главата сосема извлечете го при притиснато копче  1 .

Кај возила со потпирачи за глава што се поставуваат по должина

—Потпирачот на седиштето поставете го на тој начин што потпирачот за глава да може да се извади.

—Повлечете го потпирачот за глава сосема нагоре и наназад no linktext provided  no linktext provided .

—По потреба вметнете рамен предмет, на пр. пластична картичка, на двете страни помеѓу навлаката на

потпирачот и капакот за покривање на прачката на потпирачот за глава и истовремено со мал

притисок, отклучете ги држачите  1 .

—Сосема извлечете го потпирачот за глава.

Монтирање на предниот потпирач за глава
Кај возила без потпирачи за глава што се поставуваат по должина

—Правилно позиционирајте го потпирачот за глава преку отворите и вметнете ги во отворите на

соодветниот потпирач.

—Потпирачот за глава сосема турнете го надолу при целосно притиснато копче  1 .

—Поставете го потпирачот за глава соодветно на правилната седечка позиција no linktext provided .

Кај возила со потпирачи за глава што се поставуваат по должина

—Двата држачи на потпирачите извлечете ги што е можно повеќе нанадвор.

—Правилно позиционирајте го потпирачот за глава преку отворите и вметнете ги во отворите на

соодветниот потпирач.
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—Турнете го потпирачот надолу, додека не се фиксираат двете прачки.

—Поставете го потпирачот за глава соодветно на правилната седечка позиција no linktext provided .

Демонтирање на задниот потпирач за глава
—Деблокирајте го потпирачот на задното седиште и поместете го нанапред.

—Турнете го потпирачот за глава сосема нагоре no linktext provided .

—Притиснете на копчето 1  на лежиштето на потпирачот за глава.

—Истовремено притискајте го копчето   2  додека друго лице целосно го извлекува потпирачот за

глава.

—Грбниот потпирач на задната клупа турнете го наназад и безбедно фиксирајте го.

Монтирање на задниот потпирач за глава
—Деблокирајте го потпирачот на задното седиште и поместете го нанапред.

—Правилно позиционирајте го потпирачот за глава преку отворите и вметнете ги во отворите на

соодветниот потпирач.

—Потпирачот за главата турнете го надолу при притиснато копче   1 .

—Грбниот потпирач на задната клупа турнете го наназад и безбедно фиксирајте го.

—Поставете го потпирачот за глава соодветно на правилната седечка позиција no linktext provided .
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Мемориска функција

Однадвор на возачкото седиште: мемориски копчиња.

Мемориски копчиња
Со мемориските копчиња може да се меморираат поставувањата за возачкото седиште и надворешните

ретровизори и повторно да се повикаат истите.

Меморирање на поставувањето на седиштето на возачот и надворешниот
ретровизор за возење нанапред
—Вклучете ја електронската паркинг-сопирачка.

—Доведете го менувачот во неутрална позиција.

—Вклучете палење.

—Наместете го возачкото седиште и надворешниот ретровизор.

—Копчето   притискајте го подолго од една секунда .

—Саканото мемориско копче притиснете го во рок од околу десет секунди. Акустичен сигнал го

потврдува зачувувањето.

Меморирање на поставувањата за надворешниот ретровизор за совозачот
при возење наназад
—Вклучете ја електронската паркинг-сопирачка.

—Доведете го менувачот во неутрална позиција.

—Вклучете палење.

—Притиснете го саканото мемориско копче.

—Поставете степен за возење наназад.

—Наместете го надворешниот ретровизор на совозачот, при што ќе може на пр. добро да се види работ

на тротоарот.

Поставената позиција на ретровизорот автоматски се меморира и се доделува на клучот за возилото, со

кој што возилото било отклучено.
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Повикување на поставувањата за возачкото седиште и надворешниот
ретровизор
—Додека возилото мирува, палењето е исклучено и врата на возилото е отворена, кратко притиснете

на соодветното мемориско копче. По околу 10 минути меморираните позиции повеќе не  можат

автоматски да се постават. Со одново притиснување на едно од мемориските копчиња се прекинува

процесот на поставување.

—ИЛИ: При вклучено палење или затворена врата на возилото, притискајте го соодветното мемориско

копче додека не се достигне меморираната позиција.

Надворешниот ретровизор на совозачот автоматски ја напушта меморираната позиција за возење

наназад при возење нанапред со најмалку 15 km/h (10 mph) или со вртење на вртливото копче за

надворешните ретровизори од позиција R во друга позиција.

Електрична помош при излегување и влегување
При отворање на вратата на возачот, седиштето на возачот автоматски доаѓа во позиција којашто

овозможува едноставно излегување и влегување.

Седиштето на возачот автоматски се враќа назад во првичната позиција откако ќе се затвори вратата на

возачот и ќе се вклучи палењето.

Електричната помош за излегување и влегување може да се вклучи и исклучи во Infotainment системот

no linktext provided

Персонализирање
Преку персонализирањето, Вашето индивидуално поставување на седиштето може да го меморирате во

корисничката сметка и да го повикувате no linktext provided .

По исклучувањето на палењето и заклучувањето на возилото, поставувањата за седиштето на возачот и

за надворешните ретровизори се меморираат во корисничката сметка.

Поставувањата за седиштето на возачот и за надворешните ретровизори повторно се повикуваат по

отклучување на возилото и отворање на вратата на возачот.

При избор или менување на корисничката сметка, седиштето се однесува на следниот начин:

—Возилото мирува или не вози побрзо од 5 km/h:  седиштето се придвижува. Придвижувањето можете

пред време да го прекинете со притискање на соодветната функциска површина во Infotainment

системот или со притискање на копче на седиштето на возачот.

—Возилото вози побрзо од 5 km/h:  седиштето не се придвижува. Се преземаат сите други

поставувања.

Доколку вратата на возачот се отвори подоцна од околу десет минути по отклучувањето на

возилото, не се врши автоматско поставување на седиштето на возачот и на надворешните

ретровизори.

Некои поставувања може да се меморираат во корисничките сметки на персонализацијата и

автоматски се менуваат при менување на корисничкиот профил no linktext provided .
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Средишен потпирач за раце

Средишен потпирач за раце напред.

Расклоплив средишен потпирач за раце позади.
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Средишен потпирач за раце напред
—За да го подигнете  влечете го средишниот потпирач за раце во правец на стрелката постепено

нагоре.

—За да го спуштите  средишниот потпирач за раце, повлечете сосема нагоре. Потоа спуштете го

средишниот потпирач за раце надолу.

—За да го поставите по должина : средишниот потпирач за раце турнете го во правец на стрелката

сосема нанапред или сосема наназад.

Средишен потпирач за раце позади
На потпирачот на средното седиште на задната клупа може да се наоѓа средишен потпирач за раце на

расклопување.

—За да го спуштите : рачката повлечете ја во насока на стрелката .

—За да го подигнете : средишниот потпирач за раце турнете го спротивно на насоката на стрелката

нагоре и притиснете го до крај во потпирачот на седиштето.

Доколку средишниот потпирач за раце е спуштен на средното седиште од задната клупа, не смее да се

превезува лице.

Предниот средишен потпирач за раце, доколку е комплетно отворен или не е целосно затворен, може
да ја попречи слободата на движење на рацете на возачот и на тој начин да предизвика незгоди и
тешки повреди.
● Преградите држете ги секогаш затворени за време на возењето.
● Никогаш не превезувајте патник или дете на средишниот потпирач за раце. Оваа погрешна седечка

позиција може да предизвика тешки повреди.

За да се намали ризикот од повреди за време на возењето, задниот средишен потпирач за раце мора
секогаш да е кренат.
● Доколку средишниот потпирач за раце е спуштен, средното седиште од задната клупа никогаш не

смее да се користи - ниту за лица ниту за деца. Со неправилното седење можно е да се
предизвикаат тешки повреди.



Функција за масажа

Во долниот дел на седиштето на возачот: копче за функцијата за масажа.

При активирана функција на масажа, потпирачот за лумбалниот дел на рбетниот столб се движи и со

тоа го масира пределот на лумбалниот дел на рбетниот столб на грбот.

Закривувањето на потпирачот за рбетниот столб може индивидуално да се регулира за време на

користењето.

Вклучување или исклучување на функцијата за масажа
За да вклучите, притиснете го копчето  на контролното поле на седиштето. За да исклучите, одново

притиснете на копчето .

По околу десет минути, функцијата за масажа автоматски се исклучува.

Нестручната употреба на функциите на седиштата може да предизвика тешки повреди.
● Пред почетокот на возењето, секогаш заземете правилна седечка позиција и останете во неа за

време на возењето. Тоа важи и за сите сопатници.
● Вклучувајте ја и исклучувајте ја функцијата за масажа само додека возилото мирува.
● Рацете, прстите и стапалата или другите делови од телото држете ги секогаш настрана од

областите на функционирање и поставување на седиштата.
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Вклучување и исклучување на трепкачите

Лево на управувачкиот столб: рачка за трепкачи и долго светло.

—Вклучете го палењето.

—Доведете ја рачката за трепкачи и за долго светло од средишната позиција во следната :

A Трепкање десно .

B Трепкање лево .

—Рачката за трепкачи и долго светло доведете ја во основната позиција, за да се исклучи трепкачот.

Доколку при вклучен трепкач не се огласи акустичниот сигнал, посетете стручен сервис и проверете го

возилото.

Комфорно трепкање
За комфорно трепкање рачката за трепкачи и долго светло придвижете ја нагоре или надолу само до

точката на отпор и пуштете ја. Трепкачот трепнува трипати.

За предвреме да го завршите комфорното трепкање, придвижете ја рачката за трепкачи и долго светло

до точката на притисок во спротивната насока и отпуштете ја.

Комфорното трепкање може да се активира и деактивира во поставувањата за возилото во инфо-

забавниот систем no linktext provided .
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Несоодветна употреба на трепкачите, неупотреба на трепкачите или заборавање да се исклучат
истите, може да ги збуни учесниците во сообраќајот. Тоа може да предизвика незгоди и тешки
повреди.
● Секогаш укажете на промената на коловозната лента, маневрите при претекнување и вртење со

навремено трепкање.
● По извршената промена на коловозната лента, маневрите при сопирање и вртење, исклучете го

трепкачот.

Трепкачите за предупредување функционираат и при исклучено палење no linktext provided .

Некои поставувања може да се меморираат во корисничките профили на персонализацијата и

се менуваат при менување на корисничкиот профил no linktext provided .
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Вклучување и исклучување на светлото

 

 

 

  
 

 

Покрај управувачот: прекинувач за светло (една варијанта).

Вклучување на светло
—Вклучете го палењето.

—Завртете го прекинувачот за светло во соодветната позиција:
Автоматско вклучување на градското светло: градското светло се вклучува и исклучува

зависно од осветленоста и временските услови no linktext provided , no linktext provided .Позиционо светло и светло за дневно возење вклучени. Симболот во прекинувачот за

светло свети во зелена боја.
Вклучено соборено светло. Контролната сијаличка свети зелено.

Исклучување на светлото
—Исклучете го палењето.

—Завртете го прекинувачот за светло во соодветната позиција:
Светлото е исклучено.Функцијата (ориентационо осветлување) може да се вклучи no linktext provided .

Вклучено позиционо светло или двострано трајно светло за паркирање

no linktext provided . Симболот во прекинувачот за светло свети во

зелена боја.Исклучено соборено светло - додека вратата на возачот е затворена, позиционото светло

и понатаму свети.

Светло за дневно возење
Зависно од опремата, светлото за дневно возење може преку ден да ја зголеми видливоста на возилото

во патниот сообраќај.

Светлото за дневно возење се вклучува при секое вклучување на палењето, доколку прекинувачот за

светло се наоѓа во позицијата ,   или  (при препознаена светлина).

Светлото за дневно возење не може рачно да се вклучи или исклучи.
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Можни се незгоди и тешки повреди доколку улицата не е доволно осветлена и возилото не може
воопшто или тешко може да биде видено од страна на другите учесници во сообраќајот.
● Системите за помош за светло само помагаат, за правилно вклученото осветлување на возилото

одговорен е возачот.
● Секогаш вклучувајте го собореното светло во темнина, при дожд или при лоша видливост.

Позиционото светло или светлото за дневно возење не се доволни за да ја осветлат улицата и за да Ве
видат другите учесници во сообраќајот.
● Секогаш вклучувајте го собореното светло во темнина, при дожд или при лоша видливост.
● При светло за дневно возење не се вклучуваат и задните светла. Возило без вклучени задни светла

не може да биде видено од другите учесници во сообраќајот во услови на темнина, дожд или лоша
видливост.

Автоматското вклучување на градското светло  се вклучува и исклучува само при промени на
светлината на собореното светло.
● При посебни временски услови, како на пр. при магла, рачно вклучете го собореното светло.

При поставување на степенот за возење наназад, светлото за свртување се вклучува на двете

страни на возилото, за подобро да ја осветли околината при маневрирање.



Вклучување и исклучување на светлата за магла

Светлата за магла можат да се вклучат при вклучено палење со прекинувачот за светло во позициите 

, позиционо светло  и соборено светло :

—Вклучување на фаровите за магла  : копчето  притиснете ја . Контролната сијаличка на копчето

свети зелено.

—Вклучување на задните светла за магла  : копчето . Контролната сијаличка на копчето свети.

Дополнително свети и контролната сијаличка  на инструментната табла во жолта боја.

—За да ги исклучите светлата за магла повторно притиснете го соодветното копче.

Доколку при автоматски вклучено градското светло  се вклучат фаровите за магла или

задните светла за магла, независно од осветленоста на околината, се вклучува и собореното

светло.

Кај возила со фабрички вградена опрема за приколка: при електрично поврзана приколка со

задно светло за магла, задното светло за магла на возилото не се вклучува no linktext provided .
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Функции на светло

Позиционо светло
Доколку позиционото светло  е вклучено, светат двата фара со позиционо светло, делови на задните

светла, осветлувањето на регистарските таблички како и копчињата во средишната конзола и

копчињата во инструментната табла. При вклучено палење дополнително светат и сијаличките на

светлото за дневно возење.

Доколку возилото при исклучено палење не е заклучено однадвор, двостраното трајно светло за

паркирање се вклучува самостојно по околу десет минути, за да го намали оптоварувањето на 12-

волтната батерија на возилото no linktext provided .

Автоматско вклучување на градското светло 
Доколку автоматското вклучување на градското светло  е вклучено, се вклучуваат и исклучуваат

осветлувањето на возилото, како и осветлувањето на инструментите и прекинувачите зависно од

условите на осветлување. При вклучено светло, контролната сијаличка свети во жолта боја.

Автоматското вклучување на градското светло е само помошно средство и не може да ги препознае

сите возни ситуации.

При соодветна опрема може да се постави моментот на вклучување на автоматското градско светло во

поставувањата на возилото во инфо-забавниот систем no linktext provided .

Светло за свртување
При бавно свртување или во многу тесни кривини се вклучува светлото за свртување.

Динамично светло за кривини (AFS)
Динамичното светло за кривини овозможува оптимално осветлување на коловозот. Динамичното светло

за кривини функционира. само ако автоматското вклучување на градското светло  е вклучено и при

брзини поголеми од околу 10 km/h (6 mph).

При соодветна опрема, динамичното светло за кривини може да се активира односно деактивира во

инфо-забавниот систем во менито  Einstellungen Fahrzeug  (поставувања на возилото) no linktext
provided .

Предупредувачки тонови за неисклучено светло
Доколку палењето било исклучено и се отвори вратата на возачот, под следните услови се огласуваат

предупредувачки тонови:

—При вклучено светло за паркирање.

—При вклучено позиционо светло  или при вклучено задно светло за магла .

При вклучена функција, при напуштање на возилото не се огласува предупредувачки тон како

напомена дека светлото сè уште е вклучено.

Некои поставувања може да се меморираат во корисничките профили на персонализацијата и

се менуваат при менување на корисничкиот профил no linktext provided .
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Решенија на проблеми

   Контролна сијаличка трепкач
Контролната сијаличка трепка зелено.

Ако се расипе трепкач на возилото, контролната сијаличка трепка два пати побрзо.

—Проверете го осветлувањето и по потреба заменете ја соодветната сијаличка со вжарено влакно no

linktext provided .

—Доколку и понатаму постои дефектот, побарајте стручен сервис.

 Не важи во Кина и Јапонија: контролна сијаличка трепкач за приколка
Контролната сијаличка трепка зелено.

Доколку откажал трепкач на приколката или целото осветлување на приколката, контролната сијаличка

се гасне.

—Проверете го осветлувањето и по потреба заменете ја соодветната сијаличка со вжарено влакно no

linktext provided .

—Доколку и понатаму постои дефектот, побарајте стручен сервис.

Дефект на осветлувањето при возењето
Контролната сијаличка свети жолто.

Осветлувањето при возење делумно или целосно не функционира.

—Проверете го осветлувањето и по потреба заменете ја соодветната сијаличка со вжарено влакно no

linktext provided .

—Доколку и понатаму постои дефектот, побарајте стручен сервис.

Сензорот за дожд и светло е во дефект
Контролната сијаличка свети жолто.

Во позицијата на прекинувачот за светло  осветлувањето на возилото не се вклучува или исклучува

автоматски.

—Исклучете го и вклучете го палењето.

—Доколку и понатаму постои дефектот, побарајте стручен сервис.

Динамично светло за кривини
Доколку е активиран модот no linktext provided , не функционира динамичното светло за кривини.

Осцилациите на светилките, кај возила со избор на возен профил можат да бидат под влијание на

избраниот возен профил. На пример, во возниот профил Eco се деактивира динамичното светло за

кривини no linktext provided .

При дефект на светлото за кривини, следи индикатор на дисплејот на инструментната табла. Побарајте

стручен сервис.

Динамично регулирање на долгото светло
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Во следните ситуации, динамичното регулирање на долгото светло се однесува како нормално
регулирање на долгото светло и автоматски го вклучува и исклучува долгото светло:

—Доколку е деактивирано динамичното светло за кривини.

—Ако е активиран режимот за патување no linktext provided .

—Ако е избран возниот профил Eco no linktext provided .
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Вклучување и исклучување на долгото светло

Лево на управувачкиот столб: рачка за трепкачи и долго светло.

—Вклучете го палењето и собореното светло.

—Доведете ја рачката за трепкачи и долго светло од средишната позиција во следната :

A Вклучено долго светло.

B Активирајте го светлосниот сигнал или исклучете го долгото светло. Светлосниот сигнал  свети, се

додека е повлечена рачката.

При вклучено долго светло или светлосен сигнал свети сината контролна сијаличка  на

инструментната табла.

Регулирање на долго светло
Зависно од опремата, може да е достапно автоматско регулирање на долгото светло no linktext
provided .

Нестручното користење на долгото светло може да предизвика незгоди и тешки повреди, бидејќи
долгото светло може да ги заслепи другите учесници во сообраќајот и да им го одвлече вниманието.
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Регулирање на долгото светло

Регулирањето на долгото светло автоматски се затемнува доколку се препознаат возила коишто

доаѓаат од спротивната страна или возила коишто возат пред Вас. Освен тоа, регулирањето на долгото

светло по правило ги препознава осветлените области и го деактивира долгото светло за време на

преминувања, на пример во населени места.

Долгото светло, во границите на системот и во зависност од условите на околината и сообраќајот, како

и при брзината на возење поголема од околу 60 km/h (37 mph), автоматски се вклучува и се исклучува

при брзини под околу 30 km/h (18 mph) no linktext provided .

Постојат две варијанти на изведби на системот за регулирање на долгото светло:

—Регулирање на долго светло (Light Assist). Регулирањето на долгото светло го вклучува и исклучува

автоматски долгото светло, доколку се препознаат други учесници во сообраќајот.

—Динамично регулирање на долгото светло (Dynamic Light Assist) no linktext provided .

При соодветна опрема може да се активира и деактивира уредот за регулирање на долгото светло во

поставувањата на возилото во инфо-забавниот систем no linktext provided .

Вклучување на регулирањето на долгото светло
—Вклучете го палењето и автоматското вклучување на градското светло .

—Притиснете ја рачката за трепкачи и долго светло од основната позиција нанапред.

При вклучено регулирање на долгото светло свети контролната сијаличка  на дисплејот на

инструментната табла. Ако регулирање на долгото светло е активно, дополнително свети сината

контролна сијаличка  за долго светло на инструментната табла.

Исклучување на регулирањето на долгото светло
—Исклучете го автоматското вклучување на градското светло .

—ИЛИ: регулирањето на долгото светло е вклучено и активно: повлечете ја наназад рачката за

трепкачи и долго светло.

—ИЛИ: регулирањето на долгото светло е вклучено и не е активно: притиснете ја рачката за трепкачи и

долго светло нанапред за рачно да го вклучите долгото светло. Повлечете ја наназад рачката за

трепкачи и долго светло за по потреба рачно да го исклучите долгото светло.

—ИЛИ: исклучете го палењето.

Динамично регулирање на долгото светло (Dynamic Light Assist)
Динамичното регулирање на долгото светло максимално го осветлува коловозот и областите на

неговите рабови. Истовремено се спречува заслепување на возилата што возат пред Вас или на оние

коишто доаѓаат од спротивната страна. Системот, со помош на камера, ги препознава другите учесници

во сообраќајот и нивното растојание до Вашето возило и намерно покрива дел од фарот. Доколку сепак

не може да се спречи заслепување на другите учесници во сообраќајот, долгото светло автоматски се

исклучува.

Системски граници
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Во следниве услови долгото светло мора рачно да се исклучи бидејќи со регулирањето на долгото

светло истото нема да се исклучи навреме или воопшто нема да се исклучи:

—На лошо осветлени улици со силно рефлектирачки сообраќајни знаци.

—Кај учесници во сообраќајот со недоволно осветлување како на пр. пешаци, велосипедисти.

—Во тесни кривини, полуприкриен сообраќај од спротивниот правец, стрмни нагорнини или на

надолнини.

—Кај возила од спротивниот правец на патишта со средна заштитна ограда, доколку возачот има

прегледност над средната заштитна ограда, на пр. возач на товарно возило.

—При магла, снег и силен дожд.

—При виулица од прав и песок.

—При оштетување на предното стакло во видокругот на камерата.

—Доколку пределот на камерата е замаглен, извалкан или покриен со лепенка, снег и мраз.

—При дефектна камера и прекинат довод на струја.

Зголемената понуда на комфор преку регулирањето на долгото светло не треба погрешно да Ве
наведе да ја ризикувате безбедноста. Системот не може да го замени вниманието на возачот.
● Секогаш самите контролирајте го градското светло и прилагодувајте се на условите на светлината,

видливоста и сообраќајот.
● Можно е регулирањето на долгото светло да не ги регистрира правилно сите возни ситуации и во

одредени ситуации функционира само ограничено.
● Доколку полето на видливост на камерата е извалкано, покриено или оштетено, може да биде

попречена функцијата на регулирањето на долгото светло. Тоа важи и за промени на уредот за
осветлување на возилото, на пример со монтирање на дополнителни фарови.

За да не се влијае на функцијата на системот, треба да се внимава на следниве точки:
● Полето на видливост на камерата редовно чистете го, одржувајте го чисто без наслаги на мраз и

снег.
● Не покривајте го полето на видливост на камерата.
● Редовно проверувајте да не е оштетено предното стакло во полето на видливост на камерата.

Предметите коишто емитуваат светлина во подрачјето на камерата, на пр. мобилните

навигациски уреди, можат да ја попречат функцијата на уредот за регулирање на долгото

светло.



Вклучување и исклучување на светлото за паркирање

Лево на управувачкиот столб: рачка за трепкачи и долго светло.

Вклучување на светлото за паркирање од едната страна
При вклучено светло за паркирање, на соодветната страна од возилото свети фарот со позиционото

светло и дел од задното светло:

—Исклучете го палењето.

—Доведете ја рачката за трепкачи и за долго светло од средишната позиција во следната :

A Вклучено светло за паркирање десно.

B Вклучено светло за паркирање лево.

Вклучување на двострано трајно светло за паркирање
Доколку двостраното трајно светло за паркирање е вклучено, светат двата фара со позиционо светло,

како и делови од задните светла:

—Вклучете го позиционото светло .

—Исклучете го палењето.

—Заклучете го возилото однадвор.

Автоматско исклучување на позиционото светло или светлото за паркирање
Возилото препознава слаба 12-волтна батерија за возилото и навремено го исклучува позиционото

односно светлото за паркирање, за да може да се стартува моторот – но најрано по два часа.
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Ако капацитетот на батеријата не е доволен за два часа вклучено позиционо или светло за паркирање,

12-волтната батерија на возилото може да се испразни до тој степен, што моторот повеќе нема да може

да се стартува no linktext provided .

Доколку возилото се остави недоволно осветлено и на тој начин не може воопшто или тешко може да
биде видено од страна на другите учесници во сообраќајот, можно е да дојде до незгоди и тешки
повреди.
● Возилото секогаш оставајте го безбедно и доволно осветлено, почитувајте ги законските одредби.
● Доколку е потребно осветлување на возилото на повеќе часа, по можност вклучете го десното

односно левото светло за паркирање. Времето на светење на едностраното светло за паркирање
по правило е двојно подолго од она на двостраното трајно светло за паркирање.



и функција (светло за ориентирање)

Функцијата и при темнина го осветлува непосредното опкружување на возилото за време на

влегувањето и излегувањето.

Не во Кина: функцијата се вклучува рачно. -функцијата, од друга страна, автоматски ја управува сензор

за светло и дожд.

Само во Кина: функцијата и автоматски го управува и сензорот за дожд и светло.

Должината на дополнителното работење на осветлувањето може да постави во поставувањата на

возилото во инфо-забавниот систем и да се активира или деактивира функцијата no linktext provided .

Вклучување на функцијата
Не во Кина

—Исклучете го палењето.

—Светлосниот сигнал активирајте го околу една секунда.

осветлувањето се вклучува со отворање на вратата на возачот. Дополнителното работење на
осветлувањето  започнува со затворање на последната врата на возилото одн. на вратата од багажниот

простор.

Вклучување на функцијата
Само во Кина

—Исклучете го палењето.

-осветлувањето се вклучува, кога прекинувачот за светло се наоѓа на позицијат  и сензорот за дожд

и светло препознава темнина .

Дополнителното работење на осветлувањето  започнува со затворање на последната врата на возилото

или на вратата од багажниот простор.

Исклучување на функцијата
—Автоматски по истекот на поставеното дополнително работење на осветлувањето.

—ИЛИ: автоматски доколку околу 30 секунди по вклучувањето се отвори уште една врата на возилото

или вратата од багажниот простор.

—ИЛИ: прекинувачот за светло завртете го во позиција .

—ИЛИ: вклучете го палењето.

Вклучување на функцијата
—Отклучете го возилото, кога автоматското вклучување на светло за возење  е вклучено и сензорот

за дожд и светло препознава темнина .

Исклучување на функцијата
—Автоматски по истекот на дополнителното работење на осветлувањето.

—ИЛИ: заклучете го возилото.
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—ИЛИ: прекинувачот за светло завртете го во позиција .

—ИЛИ: вклучете го палењето.

Некои поставувања може да се меморираат во корисничките профили на персонализацијата и

се менуваат при менување на корисничкиот профил no linktext provided .
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Регулирање на висината на светлосниот сноп

Покрај управувачот: регулатор за регулирање на висината на светлосниот сноп 1 .

Во Infotainment системот: лизгачки регулатор за регулирање на висината на светлосниот сноп.

Со регулирањето на висината на светлосниот сноп, светлосниот сноп на собореното светло може да се

прилагоди според натовареноста на возилото. На тој начин возачот ги има најдобрите можни услови на

видливост и учесниците во сообраќајот од спротивниот правец не се заслепени no linktext provided .

Зависно од опремата, висината на светлосниот сноп може да се постави со регулаторот или со

регулаторот на туркање во Infotainment системот .

Рачно регулирање на висината на светлосниот сноп
Поставување со лизгачкиот регулатор во Infotainment системот:

—Притиснете го копчето или функциската површина .

—Притиснете на функциските површини Fahrzeug  (возило),  за да се отвори менито Einstellungen

Fahrzeug (поставувања на возилото).
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—Притиснете на функциската површина Licht  (светло) за да се отвори менито Einstellungen Licht

(поставувања за светлото).

—Притиснете ја функциската површина Leuchtweitenregulierung  (регулирање на висина на

светлосниот сноп) 1 .

—Придвижете го лизгачкиот регулатор во потребната позиција (пример за состојба на натовареност на

возилото).

Поставување со регулаторот во инструментната табла:

—Завртете го регулаторот   1  во потребната позиција (пример за состојба на натовареност на

возилото).

Вредност на

поставување во

Infotainment системот

Вредност на

поставување со

регулаторот

Зафатени предни седишта и празен багажен простор.

Сите седишта се зафатени, а багажниот простор е

празен.

Сите седишта се зафатени и целосно е наполнет

багажниот простор. Користење приколка со помало

оптоварување на спојката no linktext provided .

Зафатено е седиштето на возачот и целосно е

наполнет багажниот простор. Погон со приколка со

максимално оптоварување на куката no linktext
provided .

Динамично регулирање на светлосниот сноп
Рачното поставување отпаѓа кај возила со динамично регулирање на висината на светлосниот сноп.

Висината на светлосниот сноп автоматски се прилагодува при вклучување на предните фарови на

состојбата на натовареност на возилото no linktext provided .

Целосно автоматско регулирање на нивото
Кај возила со регулирање на нивото, во целосно натоварен состојба секогаш поставувајте ја вредноста

со регулаторот односно Infotainment системот.

Тешките предмети во возилото може да доведат до тоа, фаровите да ги заслепат другите учесници во
сообраќајот и да го одвлечат нивното внимание. Тоа може да предизвика незгоди и тешки повреди.
● Светлосниот сноп секогаш прилагодувајте го на состојбата на натовареност, така што нема да ги

заслепите другите учесници во сообраќајот.

Дефект или погрешно функционирање на уредот за динамично регулирање на светлосниот сноп
може да доведе до тоа, фаровите да ги заслепат или им го одвлечат вниманието на другите учесници
во сообраќајот. Тоа може да предизвика незгоди и тешки повреди.
● Регулирањето на висината на светлосниот сноп веднаш проверете го во стручен сервис.
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Прилагодување на фаровите (режим на патување)

При патување во земја во која се вози на спротивната страна од улицата, асиметричното соборено

светло ги заслепува возачите од спротивниот правец. Затоа при возењето во овие земји фаровите

мораат да се прилагодат.

Кај возила со динамично регулирање на долгото светло, насоченоста на фаровите може да се постави

во инфо-забавниот систем во менито Einstellungen Fahrzeug  (поставувања на возилото) no linktext
provided .

Ако е активиран режимот за патување, функцијата на динамичното светло за кривини и на динамичното

регулирање на долгото светло е деактивирана. Тогаш долгото светло се вклучува и исклучува само

автоматски.

Модусот за патување смее да се користи само за кратко време. За трајна дополнителна опрема

обратете се во стручен сервис. За таа цел, Volkswagen го препорачува партнерот на Volkswagen.
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Осветлување на инструментите и прекинувачите

Нивото на светлина на осветлувањето на инструментите и прекинувачите, како и основната светлина на

Head-up-дисплејот може да се постават во инфо-забавниот систем во менито  no linktext provided .

Наместената осветленост автоматски се приспособува на променливата осветленост на околината.

Доколку прекинувачот за светло е во позицијата , сензорот автоматски го вклучува и исклучува

собореното светло вклучувајќи го и осветлувањето на инструментите и прекинувачите соодветно на

осветлувањето на околината.

Кога светлото е исклучено и палењето е вклучено, осветлувањето на инструментите (стрелките
и скалите) е вклучено. Со намалено околно осветлување, осветлувањето на скалата се редуцира

автоматски и по можност сосема се исклучува. Оваа функција треба да го потестува возачот на

тоа, да го вклучи навремено собореното светло, на пр. при поминување низ тунели.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/b749a684a58d62f828984183c08b3e7c_1_mk_MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/3e12f6361baed2dc4e7182e6d0543781_1_mk_MK#ID_74af1eec06fa5a29f27e8b59a32a131b-4ac8e9f62ac6c6290de0f6a44c0f78a5-mk-MK


Внатрешни светла, светла за читање, амбиентално
осветлување

 
  

  

Притиснете го соодветното копче:
Вклучување или исклучување на внатрешните светла напред.

Вклучување или исклучување на внатрешните светла одзади.Внатрешните светла се вклучуваат автоматски при отклучување на

возилото, отворање на една врата или при исклучување на палењето.
Вклучување или исклучување на светлото за читање.Зависно од опремата: менување помеѓу највисокиот степен на осветленост и

поставениот степен на осветленост на амбиенталното површинско светло во

кровната конзола no linktext provided .

Светло во преградите и багажниот простор
При отворање и затворање на преградата на страната на совозачот или вратата од багажниот простор

се вклучува или исклучува едно светло.

Амбиентално осветлување
Амбиенталното осветлување зависно од опремата се грижи за директно осветлување во следните

подрачја на просторот во возилото:

—Внатрешно светло со амбиентално површинско светло во кровната конзола

—Осветлена рачка за отворање на вратата напред и назад

—Декоративни лајсни на врата напред и назад

—Осветлена рачка на вратата напред и назад

—Осветлување во просторот за нозе напред

Нивото на светлина на амбиенталното осветлување и зависно од опремата, бојата можат да се постават

во инфо-забавниот систем во менито Einstellungen Fahrzeug  (поставувања за возилото) no linktext
provided . Ако се избере поставувањето Auto (автоматски), се променува бојата на амбиенталното

осветлување во зависност од поставувањето на возниот профил.

Зависно од опремата: за зголемување или намалување на осветленоста на амбиенталното површинско

светло во кровната конзола, кратко притиснете го копчето  во кровната конзола. Светлоста на

амбиенталното површинско светло може да се постави во инфо-забавниот систем во менито

Einstellungen Fahrzeug  (поставувања за возилото) no linktext provided .

Светлата се гасат при заклучување на возилото или по неколку минути откако ќе се исклучи

палењето. Со тоа се спречува празнење на 12-волтната батерија на возилото.

Некои поставувања може да се меморираат во корисничките профили на персонализацијата и

се менуваат при менување на корисничкиот профил no linktext provided .
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Ракување со рачката за бришачите

На управувачкиот столб десно: користење на бришачите на предното стакло.

На управувачкиот столб десно: користење на бришачите на задно стакло (Variant).
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Бришачите функционираат само кога е вклучено палењето и е затворен капакот од просторот на

моторот или вратата од багажниот простор.

Придвижете ја рачката за бришачите во посакуваната позиција no linktext provided :

A  Исклучен бришач.

B  Интервално бришење за предното стакло или работа на сензорот за светло и дожд.

Интервалното бришење за предното стакло се врши во зависност од брзината на возење. колку

побрзо се вози, толку почесто бришат бришачите.

C  Бавно бришење.

D  Брзо бришење.

E x Единечно бришење – кратко бришење. Држете ја рачката подолго време притисната за побрзо

бришење.

F  Систем за автоматско бришење и прскање за чистење на предното стакло при повлечена рачка.

Climatronic за околу 30 секунди се префрла на режим на затворена циркулација, за да се спречи

продирањето на мирисот на течноста за прскалките во внатрешноста на возилото.

1  Прекинувач за степени на интервали (возила без сензор за дожд и светло) или поставување на

чувствителноста на сензорот за дожд и светло.

G  Variant:  Интервално бришење за задното стакло. Бришачот работи отприлика на секои шест

секунди.

H  Variant:  Систем за автоматско бришење и прскање за чистење на задното стакло при притисната

рачка.

Течноста за прскалките за стаклата може да замрзне ако на стаклото на прозорецот нема доволно
антифриз и да ја ограничи видливоста.
● Уредот на прскалките при зимски температури може да се користи само доколку има доволно

заштита од замрзнување.
● Никогаш не користете го системот за миење на стаклата при зимски температури доколку предното

стакло не се загреело со греењето на предното стакло или со уредот за вентилација. Мешавината
од средството за заштита од замрзнување инаку може да замрзне на предното стакло и да ја
намали видливоста.

Истрошената или нечиста метличка на бришачот ја намалува видливоста и го зголемува ризикот од
незгоди и тешки повреди.
● Метличките на бришачите заменете ги секогаш кога се оштетени или истрошени и повеќе не можат

доволно да го исчистат прозорското стакло no linktext provided .

Пред почетокот на возењето и пред да го вклучите палењето проверете го следново, за да се избегнат
оштетувања на прозорското стакло, како и на метличките за бришачи и на моторот на бришачите:
● Рачката за бришачи се наоѓа во основната положба.
● Отстранети се снегот и мразот од бришачите и од прозорските стакла.
● Замрзнатите метлички на бришачите внимателно одвојте ги од прозорското стакло. Volkswagen за

тоа препорачува спреј за одмрзнување.

Не вклучувајате ги бришачите при суво предно стакло. Со суво бришење на метличките на бришачите
преку предното стакло, истото може да се оштети.

Вклучениот степен на бришачите при мирување на возилото привремено се префрлува во

следниот понизок степен.

Некои поставувања може да се меморираат во корисничките сметки на персонализацијата и

автоматски се менуваат при менување на корисничкиот профил no linktext provided .

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/142d82b3c6eb6b735b56826a59ee1726_1_mk_MK#ID_c2b947db3d343f51fe05309f2cb134fe-36a7fb08330d8ea9cb3f925a2222e768-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/5edc9e2c6fd538db16ec526e20473916_1_mk_MK#ID_ed6c7c83f72d47f3016b3efaf12e7afb-7b7d8bac4f505c380c072def7668fcbb-mk-MK


Доколку на студено време возилото се изгасне, позицијата за сервисирање на бришачот за

предното стакло може да биде корисна, за да може подобро да се откачат метличките на

бришачите no linktext provided .

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/142d82b3c6eb6b735b56826a59ee1726_1_mk_MK#ID_c2b947db3d343f51fe05309f2cb134fe-36a7fb08330d8ea9cb3f925a2222e768-mk-MK


Функција на бришачите

Автоматско бришење на бришачот за задното стакло (Variant)
Бришачот за задното стакло автоматски се вклучува, доколку се вклучени бришачите за предното

стакло и е избран степенот за возење наназад. Автоматското вклучување во степен за возење наназад

може да се активира и деактивира во поставувањата на возилото во инфо-забавниот систем no linktext
provided .

Дизни на прскалките за стаклата, што може да се загреваат
Греењето ги одмрзнува замрзнатите прскалки за стаклата. Моќноста на греење автоматски се регулира

при вклучувањето на палењето зависно од надворешната температура. Загревањето се врши само на

прскалките, а не на прскалките за довод на течноста за миење на стаклата.

Систем за чистење на фарови
Системот за чистење на фарови ги чисти стаклата на фаровите и функционира само при вклучено

осветлување при возењето.

По вклучување на палењето, при секое прво, а потоа на секое десетто активирање на системот за

автоматско бришење и прскање за на предното стакло се прскаат и фаровите. Тврдокорната

нечистотија, на пр. остатоци од инсекти треба да се отстранува на редовни интервали од стаклата на

фаровите.

За да се осигура функцијата на системот за чистење на фаровите и во зима, пред користењето

исчистете го снегот од капаците на системот за чистење на фаровите во браникот. По потреба

отстранете го мразот со спреј за одмрзнување.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/b35eb56473d507523caee6df9d3607e5_1_mk_MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/3e12f6361baed2dc4e7182e6d0543781_1_mk_MK#ID_74af1eec06fa5a29f27e8b59a32a131b-4ac8e9f62ac6c6290de0f6a44c0f78a5-mk-MK


Сензор за дожд и светло

На управувачкиот столб десно: рачка за бришачи.

Активираниот сензор за дожд и светло самостојно ги регулира интервалите на бришачот во зависност

од јачината на дождот .

Активирање и деактивирање на сензорот за дожд и светло
Притиснете ја рачката во посакуваната позиција :

—Позиција A  - деактивиран сензор за дожд и светло.

—Позиција B  - активиран сензор за дожд и светло, автоматско бришење по потреба.

Автоматското бришење може да се активира и деактивира во поставувањата на возилото во инфо-

забавниот систем no linktext provided .

Ако автоматското бришење е деактивирано во Infotainment системот, времето на интервалите се

поставува во фиксни степени.

Поставување на чувствителноста на сензорот за дожд и светло
Чувствителноста на сензорот за светло и дожд може рачно да се постави со прекинувачот во рачката за

бришачите   1  no linktext provided .

—Поставување на прекинувачот надесно – висока чувствителност.

—Поставување на прекинувачот налево – ниска чувствителност.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/ede99be27e43b88c1a3efce9aa0903e4_1_mk_MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/public/media?lang=mk_MK&key=media/img88464deee42ddf5b0a0100dc6d091db7_1_--_--_JPEG.jpg
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/3e12f6361baed2dc4e7182e6d0543781_1_mk_MK#ID_74af1eec06fa5a29f27e8b59a32a131b-4ac8e9f62ac6c6290de0f6a44c0f78a5-mk-MK


Сензорот за дожд и светло не секогаш може доволно да го препознае дождот и да ги активира
бришачите.
● По потреба навремено рачно вклучете го бришачот, доколку водата ја намалува видливоста на

предното стакло.

Некои поставувања може да се меморираат во корисничките сметки на персонализацијата и

автоматски се менуваат при менување на корисничкиот профил no linktext provided .

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/5edc9e2c6fd538db16ec526e20473916_1_mk_MK#ID_ed6c7c83f72d47f3016b3efaf12e7afb-7b7d8bac4f505c380c072def7668fcbb-mk-MK


Решенија на проблеми

 Прениско ниво на вода во прскалките
Контролната сијаличка свети жолто.

Наполнете го резервоарот за вода за прскалките за стаклата во следната прилика no linktext provided .

Сензорот за дожд и светло е во дефект
Контролната сијаличка свети жолто.

Бришачите не се вклучуваат автоматски во режимот на сензорот за дожд и светло при дожд.

—Исклучете го и вклучете го палењето.

—Доколку и понатаму постои дефектот, побарајте стручен сервис.

 Дефект на бришачите
Контролната сијаличка свети жолто.

Бришачите не бришат.

—Исклучете го и вклучете го палењето.

—Доколку и понатаму постои дефектот, побарајте стручен сервис.

Промена на активирањето на сензорот за дожд и светло
Можни причини за пречки и погрешна интерпретација во областа на чувствителната површина  no
linktext provided  на сензорот за дожд и светло меѓу другото се:

—Оштетени метлички на бришачите: тенок слој од вода или трага од бришење од оштетени метлички

може да го продолжи времето на вклучување, многу да ги скрати интервалите на бришење или да

предизвика брзо трајно бришење.

—Инсекти: појавата на инсекти на предното стакло доведува до активирање на бришачите.

—Остатоци од сол: во зима, поради остатоците од сол на стаклото може да дојде до невообичаено

долго бришење на речиси суво стакло.

—Нечистотија: сув прав, восок, слоеви на стаклата (лотус-ефект), остатоци од средства за чистење

(сервис за миење возила) може да ја намалат чувствителноста на сензорот за дожд и светло или да

доведат до негово задоцнето односно бавно реагирање. Чувствителната површина на сензорот за

дожд и светло редовно чистете ја и проверувајте дали метличките се оштетени no linktext provided .

—Пукнатина во стаклото: удар со камен го активира бришењето при вклучен сензор за дожд и светло.

По тоа сензорот за дожд и светло го препознава намалувањето на осетливата површина и се

прилагодува. Зависно од силината на ударот може да дојде до промени во активирањето на сензорот

за дожд и светло.

За отстранување на восоци и слоеви кои го зголемуваат сјајот, се препорачува користење на средства

за чистење на стакла кои содржат алкохол.

Ако има некоја препрека на прозорецот, бришачот се обидува да ја отстрани истата. Доколку

препреката и натаму го блокира бришачот, тој запира. Отстранете ја препреката и повторно

вклучете го бришачот.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/7aa60b1d12f3807302b3478c8ba902d9_1_mk_MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/7dd3820c2f210a344b6c2e7b024a1eab_1_mk_MK#ID_beeb66bf8dfd6f04cc9948d9375a8076-aebc241c76ef8fcd23da12bd85d3efd9-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/53aa0173437bb7cc6dbd914690d4ac55_1_mk_MK#ID_1e8acde0f1b980ffde8bca9441998c25-72ad67862ab4c79d696436865848c3b5-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/3b608b58b68242bc04a4318d361c24ff_1_mk_MK#ID_2db2b2442240193fe59d5d3ef98fc970-88b1105c8c8326fb84938bcb8df3eac5-mk-MK


Вовед во темата

реку надворешните ретровизоти и внатрешниот ретровизор возачот може да го набљудува сообраќајот

пред себе и според тоа да го регулира однесувањето при возењето.

За возната безбедност е важно возачот правилно да ги намести надворешните ретровизори и

внатрешниот ретровизор пред возењето no linktext provided .

Со поглед преку надворешните ретровизори и внатрешниот ретровизор, не може да се види целиот

страничен и заден предел. Овие зони, кои не можат да се видат се нарекуваат мртов агол. Во мртов агол

можат да се најдат други учесници во сообраќајот и предмети.

Поставувањето на надворешните ретровизори и на внатрешниот ретровизор за време на возењето
може да го одвлечат вниманието на возачот од сообраќајот. Тоа може да предизвика незгоди и тешки
повреди.
● Надворешните ретровизори и внатрешниот ретровизор може да се поставуваат само при статично

возило.
● При паркирање, менување на коловозната лента и при претекнување и свртување секогаш

внимателно набљудувајте ја околината, бидејќи другите учесници во сообраќајот и предметите
може да се наоѓаат во мртов агол.

● Секогаш внимавајте на правилната поставеност на ретровизорот и на тоа видикот наназад да не
биде ограничен од мраз, снег и замагленост или други предмети.

Неточното проценување на растојанието кон возилата позади Вас може да предизвика незгоди и
тешки повреди.
● Закривените површини на ретровизорите (конвексни или асферични) го зголемуваат видното поле

и предметите во ретровизорот се чинат помали и пооддалечени.
● Користењето на закривените површини на ретровизорите за проценка на растојанието од возилата

позади при промена на коловозната лента е непрецизно и може да предизвика незгоди и тешки
повреди.

● Доколку е можно користете го внатрешниот ретровизор за точно одредување на растојанието до
возилата одзади или другите предмети.

● Утврдете дали има доволна видливост наназад.

Ретровизорите со автоматско намалување на отсјајот содржат течност со електролити која може да
истече при кршење на стаклото на ретровизорот.
● Истечената течност со електролити може да ги иритира кожата, очите и дишните органи, пред се

кај лица со астма или слични болести. Веднаш погрижете се да има доволно свеж воздух и
излезете од возилото, или пак доколку тоа не е можно отворете ги сите прозорци и врати.

● При контакт на очите и кожата со течност со електролити веднаш исплакнете ги со многу вода
најмалку 15 минути и побарајте лекарска помош.

● При контакт на чевлите и облеката со оваа електролитска течност веднаш исплакнете ги со вода
најмалку 15 минути. Пред повторно користење, чевлите и облеката темелно исчистете ги.

● При проголтување на течноста со електролити, веднаш исплакнете ја устата со многу вода
најмалку 15 минути. Не повраќајте, освен ако лекарот не Ви наредил така. Веднаш побарајте
лекарска помош.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/41b287130f60caf1a466ab1eafe77bd4_1_mk_MK


При автоматското намалување на одблесокот на ретровизорите од скршениот ретровизор може да
истече течност со електролити. Оваа течност ги нагризува пластичните површини. Течноста
отстранете ја што е можно побрзо, на пр. со влажен сунѓер.



Внатрешен ретровизор

На предното стакло: внатрешен ретровизор со автоматско намалување на отсјајот.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/013df31c1ce6ba68b2f2bbe6c1db602e_1_mk_MK
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На предното стакло: внатрешен ретровизор со рачно намалување на отсјајот.

Внатрешен ретровизор со автоматско намалување на отсјајот
При вклучено палење сензорите го мерат падот на светлината одзади 1  и однапред 2 .

Во зависност од измерените вредности, внатрешниот ретровизор автоматски  се затемнува.

Кога падот на светлината врз сензорите е прекинат или попречен на пр. со користење на ролетна за

сонце или закачени предмети, автоматското намалување на отсјајот на внатрешниот ретровизор не

функционира или не функционира беспрекорно. Исто така, мобилните навигациски уреди на предното

стакло или во близина на внатрешниот ретровизор со автоматско намалување на отсјајот може да

влијаат врз сензорите no linktext provided .

Во некои ситуации автоматското затемнување се деактивира, на пр. кога е поставен степен за возење

наназад.

Внатрешен ретровизор со рачно намалување на отсјајот
—Основна позиција: рачката на долниот раб на ретровизорот покажува нанапред кон предното стакло.

—За намалување на отсјајот повлечете ја рачката наназад .

Осветлениот дисплеј на мобилен навигациски уред може доведе до пречки во функционирањето на
автоматското намалување на отсјајот на внатрешниот ретровизор и да предизвика незгоди и тешки
повреди.
● Пречките во функционирање на автоматското намалување на отсјајот може да доведат до

неможност за користење на внатрешниот ретровизор за одредување на растојанието до возилата
позади Вас или другите предмети.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/public/media?lang=mk_MK&key=media/imgebae9c90e44c5d730a0100dc6d091db7_1_--_--_JPEG.jpg


Надворешен ретровизор

  

   

Во вратата на возачот: вртливо копче за надворешните ретровизори.

Подолу во текстот, опишани се функциите на надворешните ретровизори за возила со управувач на

левата страна, позицијата  соодветствува на надворешниот ретровизор на страната на возачот и

позицијата  соодветствува на надворешниот ретровизор на страната на совозачот. Кај возила со

управувач на десна страна, се постапува обратно.

—Вклучете го палењето.

—Завртете го вртливото копче во вратата на возачот на саканиот симбол .

—Поместете го вртливото копче во насока на стрелката нанапред, наназад, надесно или налево, за да

го поставите надворешниот ретровизор.
Електрично соберете го ретровизорот на возилото no linktext provided .Вклучете го греењето за надворешните ретровизори. Загревањето на

надворешните ретровизори грее и при надворешни температури пониски од

+20 °C (+68 °F), започнувајќи со најголема јачина. Зависно од надворешната температура

по околу две минути се загрева.
Поставете го левиот надворешен ретровизор.Поставување на десниот надворешен ретровизор.Нулта позиција. Надворешниот ретровизор не може да се постави и сите

функции се исклучени.

Активирање на функциите на надворешниот ретровизор
Следните функции на надворешните ретровизори мора еднократно да се активираат во поставувањата

на возилото во инфо-забавниот систем no linktext provided .
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Синхроно поставување на ретровизорите
Синхронизираното поставување на ретровизорот при нагодувањето на левиот надворешен ретровизор

истовремено се поставува и на десниот.

—Завртете го вртливото копче во позиција .

—Поставете го левиот надворешен ретровизор. Десниот надворешен ретровизор се мести

истовремено (синхронизирано).

—По потреба коригирајте ги поставувањата на десниот надворешен ретровизор: поместете го

вртливото копче во позиција  и поставете го десниот надворешен ретровизор.

Надворешен ретровизор на вратата на возачот којшто автоматски се
затемнува
Надворешниот ретровизор со автоматско намалување на отсјајот се регулира заедно со внатрешниот

ретровизор со автоматско намалување на отсјајот no linktext provided .

Собирање на надворешните ретровизори за време на паркирање
Ако возилото се заклучи или отклучи однадвор, надворешните ретровизори автоматски се собираат или

отвораат. За тоа, вртливото копче мора да се наоѓа во позицијата ,  ,   или .

Доколку вртливото копче за електричните надворешни ретровизори се наоѓа во позицијата ,

надворешните ретровизори остануваат отворени.

Меморирање и повикување на поставувањето на ретровизорот за совозачот
при возење наназад
—Отклучете го возилото со клучот за возилото на којшто му е доделено поставувањето.

—Вклучете ја електронската паркинг-сопирачка.

—Вклучете го палењето.

—Доведете го менувачот во неутрална позиција.

—Поставете степен за возење наназад.

—Ретровизорот на совозачот поставете го, така што ќе може на пример добро да го видите работ на

тротоарот.

—Доведете го менувачот во неутрална позиција.

—Исклучете го палењето.

—Поставената позиција на ретровизорот се меморира и му се доделува на клучот за возилото.

Отповикување на на поставувањето на ретровизорот за совозачот за возење наназад:

—Завртете го вртливото копче за надворешните ретровизори во позиција .

—При вклучено палење поставете степен за возење наназад. Десниот надворешен ретровизор ја

зазема меморираната позиција.

Меморираната позиција на надворешниот ретровизор за совозачот за возење наназад повторно се

напушта доколку се вози побрзо од 15 km/h (9 mph) нанапред или доколку вртливото копче од

позицијата  се заврти во друга позиција.

Неправилното собирање и расклопување на надворешните ретровизори може да предизвика
повреди.
● Надворешните ретровизори склопувајте ги и отворајте ги само доколку нема препрека во областа

на функционирање.
● Секогаш внимавајте да не ги заглавите прстите помеѓу надворешниот ретровизор и основата,

доколку се придвижат ретровизорите.
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● Во автоматски сервис за миење возила секогаш соберете ги надворешните ретровизори.
● Надворешните ретровизори што се собираат електрично никогаш не собирајте ги или

расклопувајте ги со рака, инаку може да се оштети електричниот механизам.

Греењето на надворешните ретровизори треба да биде вклучено толку долго колку што има

потреба. Во спротивно непотребно се троши гориво.

При пречка електричните ретровизори може да се постават механички со рака со притискање

на работ на површината на огледалото.

Некои поставувања може да се меморираат во корисничките сметки на персонализацијата и

автоматски се менуваат при менување на корисничкиот профил no linktext provided .
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Штитници за сонце

Во горниот дел на покривот напред: штитник за сонце.

Можности за поставување на штитниците за сонце за возачот и совозачот:
—Поместување кон предното стакло.

—Извлечете ги од лежиштето и придвижете ги кон вратата   А .

—Штитникот за сонце придвижен кон вратата поместете го надолжно наназад.

Осветлено огледало за шминкање
Во спуштениот штитник од сонце, зад капакот се наоѓа огледало за шминкање. При кревањето на

капакот В  светнува едно светло 1 .

Осветлувањето на огледалото за шминка се гасне во следните ситуации:

—Капакот се затвори.

—Штитникот за сонце се придвижи нагоре или целосно нанапред.

—Штитникот за сонце се помести надолжно или не е целосно турнат.

Спуштените штитници за сонце и извлечените ролетни за заштита од сонце може да ја намалат
видливоста.
● Штитниците за сонце и ролетните за заштита од сонце секогаш враќајте ги назад во држачот,

доколку повеќе не Ви се потребни.

Светлото над штитникот за сонце автоматски се гасне под одредени услови по неколку минути.

Со тоа се спречува празнење на 12-волтната батерија на возилото.
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Ролетна за заштита од сонце во стаклениот покрив
(Variant)

Во внатрешниот дел на покривот: копчиња за управување со ролетната за заштита од сонце.

Електричната ролетна за заштита од сонце функционира само при вклучено палење.

Доколку стаклениот покрив е сосема издигнат, ролетната за заштита од сонце автоматски се доведува

во позиција на проветрување. Ролетната за заштита од сонце и по затворањето на стаклениот покрив

останува во позиција за проветрување.

Отворање и затворање на ролетната за заштита од сонце
Копчињата   1  и 2  имаат две нивоа. Во првото ниво, ролетната за сонце може целосно или делумно

да се отвори или затвори.

Во второто ниво, ролетната за сонце по кратко притиснување на копчето, автоматски се придвижува во

конкретната крајна позиција. Со одново притиснување на копчето, се запира автоматското движење.

—Отворање на ролетната за заштита од сонце:  притиснете го копчето   1  до првото ниво. Автоматско

движење: кратко притиснете го копчето 1  до второто ниво.

—Затворање на ролетната за заштита од сонце:  притиснете го копчето   2  до првото ниво.

Автоматско движење: кратко притиснете го копчето 2  до второто ниво.

—Запирање на автоматското движење при процесот на отворање или затворање:  одново притиснете

на копчето   1  или 2 .

По исклучувањето на палењето, ролетната за заштита од сонце може да се отвора или затвора уште

неколку минути, се додека не се отворат вратите на возачот или совозачот.

Ограничување на силата на ролетната за заштита од сонце
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Ограничувањето на силата може да ја намали опасноста од повреди од нагмечување при затворање на

ролетната за заштита од сонце no linktext provided . Доколку ролетната за заштита од сонце при

затворањето не може да се затвори поради отежнато движење или препрека, стаклениот покрив или

ролетната за заштита од сонце повторно веднаш се отвораат.

—Проверете зошто ролетната за заштита од сонце не се затворила.

—Повторно обидете се да ја затворите ролетната за заштита од сонце.

—Доколку ролетната за заштита од сонце не може да се затвори поради отежнато движење или

препрека, таа повторно веднаш се отвора. По отворањето, во краток рок ролетната за заштита од

сонце може да се затвори без ограничување на силата.

—Доколку ролетната за заштита од сонце и понатаму не може да се затвори, затворете ја ролетната за

заштита од сонце без ограничување на силата.

Затворање на ролетната за заштита од сонце без ограничување на силата
—Во рок од околу пет секунди по активирањето на ограничувањето на силата копчето   2  притискајте

го се додека ролетната за заштита од сонце целосно не се затвори.

—Ролетната за заштита од сонце сега се затвора без ограничување на силата!

—Доколку ролетната за заштита од сонце и понатаму не може да се затвори, посетете стручен сервис.

Затворањето на ролетната за заштита од сонце без ограничување на силата може да предизвика
тешки повреди.
● Ролетната за заштита од сонце секогаш внимателно затворајте ја.
● Никој не смее да се наоѓа во областа на функционирање на ролетната за заштита од сонце,

особено доколку се затвора без ограничување на силата.
● Ограничувањето на силата не може да го спречи нагмечувањето на прстите или другите делови од

телото во рамките на покривот и со тоа и предизвикувањето повреди.

Доколку е отворен стаклениот покрив, електричната ролетна за заштита од сонце може да се

затвори само до предниот раб на стаклениот покрив.



Ролетна за заштита од сонце за задните странични стакла

Во задниот десен прозорец: ролетна за заштита од сонце.

Ролетната за заштита од сонце на задните странични стакла се вградени во страничната облога на секој

прозорец.

—Ролетната за заштита од сонце повлечете ја во насока на стрелката сосема нагоре на испакнатата

рачка (лупа).

—Закачете го држачот со двете окца во соодветното лежиште. Проверете, дали извлечената ролетна за

заштита од сонце е безбедно закачена во држачот (мала стрелка).

—За намотување на ролетната за заштита од сонце, закачете ја горе и со рака спуштете ја надолу no

linktext provided .

Ролетната за заштита од сонце не оставајте ја да се спушти надолу, со цел да се избегнат оштетувања
на ролетната или на внатрешниот тапацир.
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Рoлетна за заштита од сонце за задното стакло

Во средишната конзола: копче за електричната ролетна за заштита од сонце на задното стакло.

Ролетната за заштита од сонце спуштена пред задното стакло штити од интензивно сончево зрачење.

Рачна ролетна за заштита од сонце
—Ролетната за заштита од сонце повлечете ја сосема нагоре на испакнатата рачка.

—Закачете ја прачката за двата краја во соодветните лежишта. За таа цел рачката лесно завртете ја

надолу. Проверете дали извлечената ролетна за заштита од сонце безбедно е фиксирана во двете

лежишта.

—За намотување на ролетната за заштита од сонце повлечете ја полека рачката нагоре и рачно

спуштете ја надолу, за да ја вратите назад во нејзиното лежиште no linktext provided .

Eлектрична ролетна за заштита од сонце
—Вклучете палење.

—Притиснете го копчето  за да ја подигнете, односно спуштите ролетната за заштита од сонце.

Ролетната се движи до крајната позиција.

Рачната ролетна за заштита од сонце не оставајте ја да се спушти надолу за да се избегнат
оштетувања на ролетната или на внатрешната облога.
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Вовед во темата

Во возилото можат да се вградат следните уреди
Системот за греење и свеж воздух го затоплува и проветрува внатрешниот простор на возилото.

Системот за греење и свеж воздух не може да лади.

Рачниот клима уред или Climatronic го загрева, лади и суши воздухот. Тој работи најефикасно, кога се

затворени прозорците и стаклениот покрив. При застоена топлина во внатрешноста на возилото,

вентилацијата може да го забрза процесот на разладување.

Приказ на вклучени функции
Светлечките LED диоди на вртливите регулатори и копчиња ја прикажуваат вклучената функција.

Ладење на фиоката за ракавици
При вклучен клима уред и отворен отвор за воздух во преградата, изладениот воздух може да се насочи

кон преградата.

Лошата видливост низ прозорските стакла го зголемува ризикот од судири и незгоди, коишто можат
да предизвикаат тешки повреди.
● Прозорските стакла држете ги без мраз, снег и незамаглени, за да имате добар поглед.
● Поставете го греењето, клима уредот и греењето на задното стакло, така што стаклата нема да се

замаглат.
● Тргнете, дури откако прозорските стакла ќе бидат чисти.
● Користете го системот за затворена циркулација на воздухот само накратко. Прозорските стакла

можат да се замаглат многу брзо и многу да ја ограничат видливоста.
● Исклучувајте ја затворената циркулација на воздухот, кога истата не е потребна.

Застоениот воздух може да доведе до брзо заморување и деконцентрираност на возачот, што може да
предизвика судири, незгоди и тешки повреди.
● Никогаш не исклучувајте го вентилаторот подолго време и никогаш не користете го подолго време

режимот на затворена циркулација на воздухот, бидејќи во внатрешниот простор не влегува свеж
воздух.

Прехранбените производи, лековите и предметите чувствителни на топлина или студ може да се
оштетат од воздухот што струи или да станат неупотребливи.
● Не ставајте прехранбени производи, лекови или други предмети чувствителни на температура пред

отворите за вентилација.

Доколку клима уредот не функционира, веднаш исклучете го клима уредот и истиот нека се провери
во стручен сервис. На тој начин може да се избегнат дополнителни оштетувања.

Некои поставувања можат да се меморираат и изменат во корисничките сметки на

персонализацијата, доколку се смени корисничката сметка no linktext provided .
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Ракување со клима уредот

Во горниот дел на средишната конзола: ред за клима на рачниот клима уред.

Во горниот дел на средишната конзола: ред за клима на Climatronic.

Некои функции и копчиња, како и редот за клима задните седишта зависат од опремата и од видот на

вградениот уред.

– Поставувања на климата во Infotainment системот
—Притиснете го копчето   во редот за клима, за да се повикаат поставувањата на Climatronic во

Infotainment системот.

Горниот дел на екранот ги прикажува актуелните поставувања на климата.

Оперативните состојби на клима уредот се прикажуваат во боја во Infotainment системот:

—Сина: ладење.

—Црвена: греење.

Подмени за општи поставувања

—Притиснете на функциската површина  за да ги поставите режимот на затворена циркулација на

воздух, дополнителниот грејач no linktext provided , загревањето на предното стакло и загревањето

на управувачот (зависно од опремата).

Подмени за поставувања на климата

—Притиснете на функциската површина , за да го вклучите или исклучите режимот на ладење,

распределбата на воздухот и вентилаторот преку Infotainment системот.
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Подмени претходни поставувања

—Притиснете на функциската површина Voreinstellungen  (претходни поставувања) за преку инфо-

забавниот систем да ги поставите автоматскиот режим, максималната моќност на ладење, функцијата

за одмрзнување и рачниот режим на уредот за ладење.

Климатски профили

—Притиснете на функциската површина  за да ја поставите јачината на вентилаторите во

автоматскиот режим.

Исклучување
—Притиснете го копчето   во редот за клима (возила без греење во мирување).

—ИЛИ: завртете го средишниот вртлив регулатор до крај наспроти насоката на стрелките на

часовникот.

—ИЛИ: притиснете на функциската површина  во инфо-забавниот систем.

 – Преземање поставувања за температурата
—Притиснете го копчето  во редот за клима за да ги преземете на поставувањата за температурата

на страната на возачот за сите седишта.

—ИЛИ: Притиснете на функциската површина  во поставувањата на климата во инфо-забавниот

систем.

  – Climatronic со филтер за алергени
Филтерот за алергени на Air Care Climatronic може да го намали навлегувањето на штетни материи, па

сè до алергени.

Ако Air Care е вклучен, режимот на затворена циркулација на воздухот на клима уредот се доведува до

оној максимален степен, колку што дозволува ризикот од замаглување на стаклата во зависност од

влажноста на внатрешниот простор и надворешната температура. Режимот на затворена циркулација

на воздухот автоматски се регулира и постојано се прилагодува, за да се избегне умор кај патниците.

—Притиснете го копчето  во редот за клима.

—Притиснете на функциската површина Air Care .

—Притиснете ја функциската површина Aktiv  (активно), за да ја вклучите или исклучите функцијата Air

Care.

 – Автоматски режим
Автоматскиот режим се грижи за константни температури во внатрешноста на возилото. Температурата,

количината и распределбата на воздухот се регулираат автоматски. Автоматскиот режим се исклучува,

доколку вентилацијата рачно се смени.

 – Режим на ладење
—Копчето  во редот за клима притиснете го за да го вклучите или исклучите режимот на ладење.

—ИЛИ: притиснете ја функциската површина  во поставувањето на климата.

Во режимот за ладење се врши одвлажнување на воздухот.

 – Максимална јачина на ладење
—Рачен клима уред: завртете го левиот вртлив регулатор во позицијата  .

—Climatronic: притиснете на копчето  .

—ИЛИ: Притиснете на функциската површина  во поставувањата на климата во инфо-забавниот

систем.



Режимот на затворена циркулација на воздухот автоматски се вклучува и распределбата на воздухот на

Climatronic автоматски се поставува на позицијата .

 |  – Температура
—Рачен клима уред: завртете го левиот вртлив регулатор  .

—  Climatronic: завртете ги надворешните вртливи регулатори за да ги поставите температурите за

страната на возачот и на совозачот .

—  Ред за клима позади: Притиснете на копчињата  и  за да ја поставите температурата.

Дисплеите за надворешните вртливи регулатори на Climatronic ги покажуваат поставените

температури.

Поставете температурата за задниот ред на седишта преку Infotainment системот:

—Отворете ги поставувањата за климата во инфо-забавниот систем.

—Притиснете на функциската површина за задниот ред на седишта.

—Притиснете ги функциските површини  и  за да ја поставите температурата.

 – Греење и вентилација на седишта
—Притиснете ги копчињата   или  , за да ги вклучите и исклучите греењето и вентилацијата на

седишта no linktext provided .

 – Загревање на управувачот
—Копчето  во средишната конзола притиснете го, за да го вклучите и исклучите греењето на

управувачот no linktext provided .

—ИЛИ: Притиснете на функциската површина  во поставувањата на климата во инфо-забавниот

систем.

 |  – Греење во мирување
 – Греење веднаш

—Копчето  во редот за клима притиснете го, за да го вклучите или исклучите греењето на седишта

при исклучено палење no linktext provided .

 – Мени Греење во мирување

—Притиснете на функциската површина  во поставувањата за климата во инфо-забавниот систем за

да го повикате менито Standheizung (греење во мирување) no linktext provided .

При вклучено палење, греењето во мирување работи како дополнителна мерка.

 – Преостаната топлина
При загреан мотор и исклучено палење се искористува преостанатата топлина на моторот за

одржување на топлината во внатрешниот простор на возилото. Функцијата се исклучува по 30 минути

или при мала наполнетост на 12-волтната батерија во возилото.

 – Вентилатор
—Завртете го средишниот вртлив регулатор.

Во автоматскиот режим на Climatronic не се прикажува ниво на вентилаторот во вртливиот регулатор.

 – Режим на затворена циркулација на воздухот
При режим на затворена циркулација на воздухот, надворешниот воздух не влегува во внатрешноста на
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возилото no linktext provided .

—Рачен клима уред: Притиснете на копчето  во редот за клима .

—Climatronic: притиснете на копчето  .

—ИЛИ: Притиснете на функциската површина  во поставувањата на климата во инфо-забавниот

систем.

Распределба на воздух

 – Распределба на воздух кон горниот дел од телото преку отворите за вентилација во

инструментната табла.

 – Распределба на воздухот во просторот на нозете.

 – Распределба на воздухот кон горниот дел од телото и во просторот на нозете.

 – Распределба на воздухот кон предното стакло и во просторот на нозете.

 – Распределба на воздухот кон предното стакло.

 |  – Функција за одмрзнување
Функцијата за одмрзнување го ослободува предното стакло од мраз и замаглување.

—Рачен клима уред: Завртете го десниот вртлив регулатор во позиција  .

—Climatronic: притиснете на копчето  .

Рачен клима уред: Во функцијата за одмрзнување, затворената циркулација на воздух се вклучува и

компресорот на уредот за ладење се вклучува за да го исуши воздухот. При вклучена функција на

одмрзнување, режимот на затворена циркулација на воздухот не може да се вклучи и компресорот на

климата не може да се исклучи.

 Climatronic: Воздухот се суши и вентилаторот се поставува на повисоко ниво.

 – Загревање на предни стакла
—Отворете ги поставувањата за климата во инфо-забавниот систем.

—Притиснете ја функциската површина , за да го вклучите и исклучите загревањето на предното

стакло додека моторот работи no linktext provided .

Загревањето на предното стакло се исклучува по неколку минути.

 – Загревање на задно стакло
—Копчето  притиснете го за да го вклучите или исклучите загревањето на задното стакло додека

моторот работи.

—ИЛИ: Притиснете на функциската површина  во поставувањата на климата во инфо-забавниот

систем.

Загревањето на задното стакло се исклучува најдоцна по десет минути.

Препорачани поставувања на системот за греење и проветрување или кај
рачниот клима уред
—Исклучете го режимот на затворената циркулација на воздухот.

—Поставете го вентилаторот на степен  или .

—Регулаторот за температура поставете го на средната позиција.

—Отворете ги сите отвори за вентилација на инструментната табла и насочете ги.

—Завртете го регулаторот за распределба на воздухот во саканата позиција.

—Рачен клима уред:  притиснете го копчето   во редот за клима, за да го вклучите уредот за ладење.
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Препорачани поставувања кај Climatronic
—Притиснете го копчето  .

—Поставете ја температурата на +22 °C (+72 °F).

—Отворете ги и насочете ги отворите за вентилација на инструментната табла.

За да избегнете оштетувања на загревањето на задното стакло, не смеете однатре да лепите
налепници преку грејачите.

Ако во инфо-забавниот систем е активирана функциската површина , задниот ред за клима

не може да се ракува.



Режим на затворена циркулација на воздухот

При режим на затворена циркулација на воздухот, надворешниот воздух не влегува во внатрешноста на

возилото.

Рачно регулирање на затворената циркулација на воздухот
—Притиснете го копчето   во редот за клима, за да го вклучите или исклучите рачниот режим на

затворена циркулација на воздухот.

—ИЛИ: Притиснете на функциската површина  во поставувањата на климата во инфо-забавниот

систем.

Автоматски режим на затворена циркулација на воздухот на Climatronic
Во автоматски режим на затворена циркулација на воздухот во внатрешноста на возилото влегува свеж

воздух. Ако системот препознае зголемена концентрација на штетни материи во надворешниот воздух,

автоматски се вклучува затворената циркулација на воздухот. Штом содржината на штетни материи

повторно се врати во нормална вредност, затворената циркулација на воздухот се исклучува. Системот

не може да препознае непријатни мириси.

—Отворете ги поставувањата за климата во инфо-забавниот систем.

—Притиснете ја функциската површина .

—Притиснете ја функциската површина Umluft automatisch  (режим на затворена циркулација на

воздухот).

Кога се исклучува режимот на затворена циркулација на воздухот?
Режимот на затворена циркулација на воздухот се исклучува во следниве ситуации no linktext provided :

—Доколку се притисне копчето  во редот за клима.

—ИЛИ: Ако се притисне функциската површина  во поставувањата за климата во инфо-забавниот

систем.

—Доколку се заврти регулаторот за распределба на воздух на рачниот клима уред во позиција .

—Доколку сензорот препознае дека стаклата на возилото се замаглени.

Застоениот воздух може да доведе до брзо заморување и деконцентрираност на возачот, што може да
предизвика судири, незгоди и тешки повреди.
● Никогаш не користете го режимот на затворена циркулација на воздух подолго време, бидејќи не

влегува свеж воздух во внатрешниот простор.
● Користете го системот за затворена циркулација на воздухот само накратко. Прозорските стакла

можат да се замаглат многу брзо и многу да ја ограничат видливоста.
● Исклучувајте ја затворената циркулација на воздухот, кога истата не е потребна.

Немојте да пушите во возилото со клима уред при вклучен режим на затворена циркулација на
воздухот. Чадот може да се наталожи на испарувачот на уредот за ладење, како и на филтерот за прав
и полен со активен јаглен и да доведе до трајна појава на непријатен мирис.
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 Climatronic: При поставен степен за возење наназад или додека работи системот за бришење и

прскање, режимот на затворена циркулација на воздухот се вклучува, за да го спречи

продирањето на мириси во внатрешноста на возилото.

При превисоки надворешни температури го помага краткотрајно рачниот режим на затворена

циркулација на воздух, за внатрешноста на возилото побрзо да се излади.



Греење и вентилација на седишта

Во средишната конзола: копчиња за греењето и вентилацијата на предните седишта во редот за клима.

Предните седишта можат да се опремени или со греење на седишта  или со комбинирано греење и

вентилација на седишта  no linktext provided . Греењето и вентилацијата на седиштата функционираат

додека моторот работи.

Доколку палењето се исклучи, се исклучуваат и греењето и вентилацијата на седиштата. Доколку

палењето се вклучи повторно во рок од околу десет минути, за седиштето на возачот автоматски се

активира последно поставеното ниво на вентилација.

Приказ на нивоата на греење и вентилација
Оперативните состојби на греењето и вентилацијата во мирување на седишта се прикажуваат во боја:

Греење на седишта

—На највисокиот степен светат сите три LED-диоди во жолта боја.

Греење и вентилација на седишта

—На највисокиот степен на греење светат сите три LED-диоди во црвена боја.

—На највисокиот степен на вентилација светат сите три LED-диоди во сина боја.

—При истовремено вклучено греење и вентилација на седишта една LED-диода свети во црвена и сина

боја.
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Ракување со греењето на седишта
—Притиснете го копчето   или   во редот за клима, за да го вклучите греењето на седиштата на

највисок степен на греење.

—Копчето  или  постојано притискајте го, за да го поставите степенот на греење.

—За да го исклучите греењето на седиштата, постојано притискајте го копчето   или  , сè додека

повеќе не свети ниту една LED диода.

Ракување со греењето и вентилацијата на седиштата
Одделно ракување

При одделното ракување, секогаш стандардно се активира греењето на седиштата.

—Во поставувањето на климата во инфо-забавниот систем, изберете меѓу греење и вентилација на

седишта.

—Притиснете ги копчињата   или  , за да го вклучите греењето или вентилацијата на седишта.

—Притиснете ги копчињата   или  , за да го вклучите степенот на греење или вентилација.

—За да го исклучите греењето или вентилацијата на седиштата, постојано притискајте го копчето 

или  , сè додека повеќе не свети ниту една LED диода.

Греењето или вентилација на седишта при истовремен режим се ракува исклучиво преку Infotainment

системот.

Истовремено ракување

—Отворете ги поставувањата за климата во инфо-забавниот систем.

—Поставете го степенот на греење и вентилација преку Infotainment системот.

—За да ги исклучите греењето и вентилацијата на седиштата, притиснете го копчето   во

Infotainment системот.

Кога не треба да се вклучи греењето на седиштата?
Кога е исполнет еден од следните услови, не се вклучува греењето на седиштата:

—Седиштето не е зафатено.

—Седиштето има навлака.

—На седиштето е инсталирано детско седиште.

—Седечката површина е влажна или мокра.

—Внатрешната или надворешната температура е повисока од +25 °C (77 °F).

Лицата, кои поради лекови, парализа или хронични болести, на пример дијабетес, органичено
перципираат или не перципираат постоење на болка или температура, можат при користење на
греењето или вентилацијата на седиштето да си направат изгореници или хипотремија на грбот,
задникот и нозете, кои што бараат долготрајно лекување или не можат целосно да се излечат. За
прашања за сопствената здравствена состојба побарајте лекар.
● Лицата со ограничена перцепција на болка или температура никогаш не смеат да го користат

греењето и вентилацијата на седиштата.

Навлажнувањето на материјалот за тапацирање може да предизвика дефектни функции на греењето
во мирување и да го зголеми ризикот од повреди.
● Внимавајте на тоа, седечката површина да биде сува пред да се користи греењето на седиштата.
● Не седнувајте со влажна или мокра облека на седиштето.
● На седиштето не ставајте влажни или мокри предмети и парчиња облека.
● Не истурајте течности врз седиштето.



● За да не ги оштетите елементите за загревање на предното седиште не би требало да клечите на
предните седишта и на каков било друг начин само во една точка да ја оптоварувате седечката
површина и потпирачот на седиштето.

● Течностите, острите предмети и изолациските материјали, на пр. заштитната навлака или детското
седиште, може да го оштетат греењето на седиштето.

● Доколку се појават шумови, веднаш исклучете го греењето на седиштата и поправете го во стручна
сервисна работилница.

Греењето и вентилацијата на седиштата треба да бидат толку долго вклучени, колку што навистина

е потребно. Во спротивно непотребно се троши гориво.



Загревање на управувачот

Во долниот дел на средишната конзола: копче за загревање на управувачот.

Загревањето на управувачот работи само додека моторот е вклучен.

Вклучување и исклучување на загревањето на управувачот преку копчето во
средишната конзола
Притиснете го копчето  , за да го вклучите или исклучите загревањето на управувачот.

Вклучување и исклучување на загревањето на управувачот преку
Infotainment системот
—  Рачен клима уред: Притиснете на копчето или на функциската површина  на инфо-забавниот

систем и притиснете на функциските површини Fahrzeug  (возило) и .

—  Climatronic: Отворете ги поставувањата за клима во Infotainment системот.

—Притиснете ја функциската површина , за да го вклучите или исклучите загревањето на

управувачот.

Бирање на ниво на температура (само кај Climatronic)
—Отворете ги поставувањата за климата во инфо-забавниот систем.

—Притиснете ја функциската површина .

—Притиснете ја функциската површина Intensität  (интензитет) за да изберете ниво на температура.

За избор имате три нивоа на температура. Ако палењето е вклучено, поставеното ниво останува

меморирано. Нивото на температура на греењето на управувачот и независно од нивото на

температура на греењето на седишта.
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Услови на исклучување
Кога е исполнет еден од следните услови, се исклучува автоматското загревање на управувачот:

—Греењето на седишта за седиштето на возачот е исклучено (ако Lenkrad- & Sitzheizung gekoppelt

(споеното греење на управувач и седишта) е активно).

—Потрошувачката на струја е превисока.

—Системот за загревање на управувачот е во дефект.



Frontscheibenbeheizung

Загревањето на предното стакло функционира додека моторот е вклучен.

Рачно загревање на предното стакло
—  Рачен клима уред: Притиснете на копчето или на функциската површина  на инфо-забавниот

систем и притиснете на функциските површини Fahrzeug  (возило) и Setup  (поставување).

—  Climatronic: Отворете ги поставувањата за клима во Infotainment системот.

—Притиснете ја функциската површина , за да го вклучите или исклучите загревањето на предното

стакло.

Загревањето на предното стакло се исклучува во зависност од надворешната температура, сепак

најдоцна по околу осум минути.

Автоматско загревање на предното стакло
Загревањето на предното стакло автоматски се вклучува доколку стакло би можело да се замагли.

—Отворете ги поставувањата за климата во инфо-забавниот систем.

—Притиснете ја функциската површина .

—Притиснете ја функциската површина  Frontscheibenheizung automatisch  (автоматско загревање на

предното стакло), за да го вклучите или исклучите автоматското загревање на предното стакло.

Автоматското греење на предните стакла е активно и при исклучен клима-уред.

Загревање на предното стакло преку функцијата за одмрзнување
Кога е вклучена функцијата за одмрзнување и сензор препознава дека може да се замагли предното

стакло, се вклучува функцијата на загревање на предното стакло.

Услови на исклучување
Кога е исполнет еден од следните услови, се исклучува загревањето на предното стакло:

—Потрошувачката на струја е превисока.

—Системот на клима уредот е во дефект.

—Предвиденото време е истечено.
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Решенија за проблеми

Уредот за ладење не може да се вклучи или функционира само ограничено
Уредот за ладење функционира само додека моторот работи и при надворешни температури над +3 °C

(+38 °F).

При многу загреан мотор, уредот за ладење се исклучува.

—Вклучете го вентилаторот.

—Проверете го осигурувачот на клима уредот no linktext provided .

—Заменете го филтерот за прав и полен no linktext provided .

—Доколку и понатаму постои дефектот, побарајте стручен сервис.

Греењето не може да се вклучи или функционира само ограничено
—Греењето и функцијата на одмрзнувње функционираат подобро доколку моторот е загреан.

—Доколку и понатаму постои дефектот, побарајте стручен сервис.

Прозорските стакла се замаглени
Прозорските стакла се замаглуваат, ако се поладни од надворешната температура и ако воздухот е

многу влажен. Ладниот воздух може да апсорбира помалку влажност од топлиот воздух, поради што

прозорските стакла во студените годишни времиња почесто се замаглуваат.

—Отворот за воздух пред предното стакло ослободете го од мраз, снег и лисја, за да се подобри

јачината на греење и ладење no linktext provided .

—Оставете ги процепите за воздух во задниот дел од багажниот простор слободни, за да може

воздухот да струи низ возилото од напред кон позади.

—Притиснете го копчето  или поставете го вртливиот регулатор во позиција , за да ја вклучите

функцијата на одмрзнување no linktext provided .

Температурната единица е поместена
—Температурните единици за сите прикази на температура во возилото сменете ги преку Infotainment

системот no linktext provided .

—Префрлување на температурните единици за сите прикази на температура во возилото во менито на

инструментната табла no linktext provided .

Вода под возилото
При голема влажност на надворешниот воздух и високи надворешни температури, кондензираната вода

може да капе од испарувачот на уредот за ладење и под возилото да се насобере вода. Тоа е нормално

и не е знак за недихтување!

При висока влажност на надворешниот воздух и ниски надворешни температури, кондензираната вода

може да испари поради греењето во мирување no linktext provided . Во тој случај под возилото може да

се појави пареа. Притоа не се работи за оштетување на возилото.
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Лошите услови на видливост низ сите прозорски стакла го зголемуваат ризикот од судири и незгоди,
кои предизвикуваат тешки повреди.
● Бидете секогаш сигурни дека сите прозорци се исчистени од мраз, снег и замагленост, за да имате

добра видливост нанадвор.
● Најјакото можно греење и брзото одмрзнување на стаклата може да се постигне само кога моторот

работи. Тргнете дури тогаш кога ќе имате добра видливост.
● Проверете дали клима уредот и задното стакло што се загрева правилно се користат за да имате

добра видливост нанадвор.



Вовед во темата

Со греењето и вентилацијата во мирување, внатрешноста на возилото може да се загрее во зима, а во

лето да се проветри. Предното стакло може да се ослободи од мраз, замаглување и од тенок слој на

снег. Греењето во мирување работи со гориво од резервоарот на возилото и може да се користи

додека возилото е во мирување при исклучено палење. Вентилацијата во мирување се напојува од

12-волтната батерија во возилото.

Уред за издувни гасови на греењето во мирување
Издувните гасови на греењето во мирување излегуваат низ издувна цевка на долната страна од

возилото. Цевката за издувни гасови не смее да биде блокирана од снег, кал или други предмети.

Издувните гасови од греењето во мирување содржат меѓу другото јаглерод моноксид, отровен гас без
мирис и боја. Јаглеродниот моноксид може да предизвика несвестица или смрт.
● Ако возилото се наоѓа во непроветрена или затворена просторија, никогаш не вклучувајте го

греењето во мирување или никогаш не оставајте го греењето во мирување да работи во
непроветрени или затворени простории.

● Никогаш не програмирајте го греењето во мирување на тој начин, што ќе се вклучи и ќе работи во
непроветрени или затворени простории.

Деловите од уредот за издувни гасови на греењето во мирување стануваат многу врели. На тој начин
може да се предизвика пожар.
● Возилото изгаснете го, така што деловите од уредот за издувни гасови нема да дојдат во допир со

лесно запаливи материјали под возилото, на пр. сува трева.

Прехранбените производи, лековите и предметите чувствителни на топлина или студ може да се
оштетат од воздухот што струи или да станат неупотребливи.
● Не ставајте прехранбени производи, лекови или други предмети чувствителни на температура пред

отворите за вентилација.
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Вклучување или исклучување на греењето и
вентилацијата во мирување

Греењето во мирување може да работи при вклучено или исклучено палење.

Вклучување на греењето во мирување
Греењето во мирување може да се вклучи на следните начини:

—Притиснете го копчето за греење веднаш  во редот за клима no linktext provided .

—ИЛИ: Притиснете на копчето на далечинскиот управувач no linktext provided .

—ИЛИ: Програмирајте време на поаѓање no linktext provided .

При ниско ниво на наполнетост на 12-волтната батерија или при празен резервоар, греењето во

мирување не може да се вклучи.

Рачно исклучување на греењето во мирување
Греењето во мирување може рачно да се исклучи на следните начини:

—Притиснете го копчето за греење веднаш  во редот за клима no linktext provided .

—ИЛИ: Притиснете на копчето на далечинскиот управувач no linktext provided .

Греењето во мирување автоматски се исклучува
—Ако се достигне програмираното време на тргнување или ако е поминато поставеното времетраење

на работењето no linktext provided .

—Ако свети жолтата контролна сијаличка  (приказ на резерва на гориво) no linktext provided .

—Ако нивото на наполнетост на 12-волтната батерија на возилото премногу се намалило no linktext

provided .

За да согори преостанатото гориво во греењето во мирување, греењето во мирување работи уште

малку по рачното или автоматското исклучување.

Користење на греењето во мирување како дополнителен грејач
Ако се стартува моторот, греењето во мирување може да продолжи да работи како мерка за

дополнително греење. За тоа мора да бидат исполнети следните услови:

—Во поставувањата за климата во инфо-забавниот систем е активирана функцијата Zuheizer

automatisch  (автоматски дополнителен грејач).

—Надворешната температура е пониска од +5 °C (+41 °F).

Дополнителната мерка по некое време повторно се исклучува.

При мирување на возилото, греењето во мирување може да се активира најмногу три

последователни пати со максимално време на работење no linktext provided .

При вклучено греење во мирување се слушаат шумови.

Ако греењето или вентилацијата во мирување подолго време работи повеќепати, се празни 12-

волтната батерија на возилото. За повторно да се наполни 12-волтната батерија, во меѓувреме

возете го возилото доволно долго.
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При паркирање по надолнини, индикаторот за резерва на гориво (малку над количината за
резерва) може да не е точен и да доведе до ограничување на функцијата на греењето во

мирување.



Програмирање на греењето и вентилацијата во мирување

Отворање на менито Standheizung (греење во мирување)
Греењето во мирување се програмира во Infotainment системот.

Рачен клима уред

—Притиснете го копчето   на Infotainment системот.

—Притиснете ги функциските површини Fahrzeug  (возило) и .

 Climatronic

—Отворете ги поставувањата за климата во инфо-забавниот систем.

—Притиснете ја функциската површина .

Промена на режимот на работа
—Отворете го менито Standheizung (греење во мирување).

—Притиснете ги функциските површини Heizen  (греење) или Lüften  (вентилација), за да го смените

видот на режим.

При високи надворешни температури, греењето во мирување внесува свеж воздух во внатрешноста на

возилото и делува против застоената жештина.

Времетраење на работењето на греењето во мирување
—Отворете го менито Standheizung (греење во мирување).

—Притиснете ја функциската површина Einstellen  (поставување).

—Притиснете ја функциската површина Betriebsdauer  (времетраење на работењето) за да го утврдите

времето на работење.

Поставеното времетраење на работата важи, доколку греењето во мирување се вклучува со копчето за

греење веднаш  или преку далечинскиот управувач.

Максималното време на работење на греењето во мирување изнесува 60 минути.

Програмирање на време на тргнување
Активирањето важи секогаш само за еден процес на греење или вентилација. Времето на поаѓање мора

одново да се активира за секое ново стартување.

—Пред програмирањето, проверете дали датумот и времето во возилото се правилно наместени no

linktext provided .

—Отворете го менито Standheizung (греење во мирување).

—Притиснете ја функциската површина Einstellen  (поставување).

—Изберете едно од местата за меморирање за Abfahrtszeit  (време за поаѓање).

—Притиснете ја функциската површина Aktivieren  (активирање).
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Рачен клима уред: програмираното време на поаѓање го одредува моментот, во којшто греењето или

вентилацијата во мирување треба да се исклучат. Почетокот на процесот на греење или вентилација се

одредува зависно од програмираното времетраење на работата.

 Climatronic: со програмираното време на поаѓање, возилото автоматски зависно од надворешната

температура го пресметува моментот на започнување на процесот на греење или вентилација на

актуелно поставената температура.

Проверка на програмирањето
Ако е активирано време на тргнување, околу десет секунди по исклучување на палењето свети жолта

LED на копчето за загревање веднаш  во редот за клима на Climatronic.

Никогаш не програмирајте го греењето во мирување така што ќе се вклучува и ќе работи во
непроветрени или затворени простории. Издувните гасови од греењето во мирување содржат меѓу
другото јаглерод моноксид, отровен гас без мирис и боја. Јаглеродниот моноксид може да предизвика
несвестица или смрт.



Далечински управувач на радио сигнал

Греење во мирување: далечински управувач на радио сигнал (лево) со преграда за батерија (десно).

Вклучување и исклучување на греењето во мирување со далечински
управувач на радио сигнал
—Вклучување: притиснете на копчето  .

—Исклучување: притиснете го копчето   .

LED сијаличка во далечинскиот управувач на радио сигнал
По притиснување на копче, LED диодата прикажува различни состојби   2 .

свети

—зелено: Греењето во мирување е вклучено.

—црвено: Греењето во мирување е исклучено.

трепка нерамномерно

—зелено: Греењето во мирување е блокирано. Резервоарот е скоро празен, напонот на 12-волтната

батерија на возилото е пренизок или постои дефект. Наточете и возете доволно долго, за да ја

наполните 12-волтната батерија на возилото или побарајте стручен сервис.
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трепка рамномерно

—црвено или зелено: Сигналот за вклучување или исклучување не се прима. Намалете го растојанието

до возилото.

свети или трепка

—портокалово: Минијатурната батерија (батерија) на далечинскиот управувач со радио сигнал е слаба.

Замена на минијатурната батерија.

Досег
Досегот на далечинскиот управувач на радиосигнал при полна минијатурна батерија и оптимални

услови изнесува неколку стотини метри.

—Одржувајте најмалку  2 метри растојание меѓу далечинскиот управувач на радиосигнал и возилото.

—Избегнувајте ги препреките далечинскиот управувач на радиосигнал и возилото.

—Држете го далечинскиот управувач на радиосигнал со антената   1  вертикално нагоре.

—Антената не покривајте ја.

Лошите временски услови, зградите во околината или слаба минијатурна батерија значително го

намалуваат досегот.

Замена на минијатурната батерија во далечинскиот управувач на
радиосигнал
Доколку контролната сијаличка не светнува, мора да се замени минијатурната батерија во далечинскиот

управувач на радиосигнал.

—Ставете соодветен алат, на пр. одвртувач, во насока на стрелката во процепот на куќиштето на

далечинскиот управувач на радиосигнал .

—Капакот на батеријата подигнувајте го нагоре со предметот додека не се ослободат деловите за

фиксирање на куќиштето.

—Нежно турнете го капакот на батеријата во насока на стрелката.

—Извадете го капакот на батеријата.

—За да ја отстраните минијатурната батерија, во процепот на минијатурната батерија ставете на

пример одвртувач.

—Минијатурната батерија подигнувајте ја со одвртувачот додека не се ослободи од држачот.

—Извадете ја минијатурната батерија.

—Новата минијатурна батерија со иста изведба поставете ја така што ќе се прицврсти во држачот.

Притоа внимавајте на правилниот поларитет.

—Ставете го капакот на батеријата во куќиштето на далечинскиот управувач на радиосигнал.

—Туркајте го капакот на батеријата наспроти насоката на стрелката сè додека не се фиксира .

Доколку се проголтаат батерии со дијаметар од 20 mm или други ќелии во форма на копче, може да
настанат тешки или смртоносни повреди во краток временски период.
● Далечинскиот управувач на радио сигнал и приврзоците за клучеви со батерии, резервни батерии,

батерии во форма на копче и други батерии, кои се поголеми од 20 mm, секогаш чувајте ги
подалеку од дофат на деца.

● Веднаш побарајте лекарска помош, доколку се претпостави дека е проголтана батерија.



● Во далечинскиот управувач на радио сигнал има електронски компоненти. Заштитете го
далечинскиот управувач на радиосигнал од влага, јаки вибрации и директно сончево зрачење.

● Несоодветните батерии може да го оштетат далечинскиот управувач на радиосигнал. Испразнетата
батерија треба да се замени со нова со иста јачина, иста димензија и иста спецификација.

● При ставањето на батеријата внимавајте на правилниот поларитет.

Празните батерии отстранете ги согласно еколошките прописи.

Батеријата во далечинскиот управувач на радиосигнал за вратата од гаражата може да содржи

перхлорат. Почитувајте ги законските одредби за отстранување.



Педали

Во просторот за нозе: педали кај возилата со рачен менувач.

Во просторот за нозе: педали кај возилата со менувач со двојна спојка.

Легенда за и :

1 Педал за гас

2 Педал за сопирање

3
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Педал за куплунг за возила со рачен менувач

Користењето и функционирањето на сите педали никогаш не смее да се нарушува со предмети или

подни простирки.

Користете само такви патосници, кои што не го попречуваат просторот на педалите и може да се

прицврстат во просторот за нозете, без нивно лизгање.

Предметите во просторот за нозете на возачот може да го спречат непреченото користење на
педалите. Тоа може да доведе до губење на контролата врз возилото и го зголемува ризикот од тешки
повреди.
● Внимавајте на тоа, педалите секогаш да може да се користат непречено.
● Подните простирки секогаш добро прицврстувајте ги во просторот за нозете.
● Никогаш не поставувајте подни простирки или други подни прекривки врз вградените подни

простирки.
● Водете сметка да не се најдат предмети во просторот за нозете на возачот за време на возењето.
● Отстранете ги постоечките предмети од просторот за нозете при паркирано возило.

Педалите мора секогаш слободно да се користат. Така на пример при дефект на струјно коло на
системот за сопирање потребно е подолго растојание на сопирање, за да го доведете возилото во
состојба на мирување. Притоа педалот за сопирање мора да се притиска и понатаму и посилно од
вообичаено.



Препорака за степен

На дисплејот на инструментната табла: препорака за степен.

Легенда за :

A Актуелно поставен степен.

B Препорачан степен, во кој што треба префрлите.

Зависно од опремата на возилото, на дисплејот на инструментната табла за време на возењето може да

се појави препорака за изборот на степен на возење, кој во моментот би трошел помалку гориво.

Возила со менувач со двојна спојка DSG: Рачката од менувачот мора да се наоѓа во Tiptronic позиција no
linktext provided .

При оптимално избран степен, не се дава препорака за менување степен. Се прикажува актуелно

поставениот степен.

Информации за на филтерот за честички
Моторот препознава запушување на филтерот за честички и помага во негова регенерација преку

намерна препорака за степен. Притоа можеби е неопходно во исклучителни случаи да возите со

зголемен број на вртежи no linktext provided .

Препораката за степен е само помошно средство и не може да биде замена за вниманието на возачот.
— Возачот е одговорен за правилниот избор на степен на возење во конкретната ситуација на пр. при

претекнување,при возење со приколка no linktext provided  или при возење по нагорнини.

Оптимално избраниот степен на возење помага во заштеда на гориво.

Индикаторот за препорака на степен се гасне, доколку кај возила со рачен менувач се притисне

педалот за куплунг или кај возила со менувач со двојна спојка DSG® се напушти Tiptronic

позицијата.
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Економично возење

Потрошувачка на гориво во l/100 km при две различни надворешни температури.

Со правилниот начин на возење се намалуваат потрошувачката, оптоварувањето на околината и

абењето на моторот, сопирачките и гумите. Подолу ќе најдете неколку совети, коишто се корисни за

околината и Вашиот паричник.

Внимателно возење
Со нерамномерен начин на возење се зголемува потрошувачката. Доколку внимателно се набљудува

сообраќајот, честото забрзување и сопирање може да се избегнат. Доволното растојание од возилото

пред Вас Ви помага да имате прегледност при возењето.

Возилото со поставен степен оставете го само да се движи за да го искористи сопирачкото дејство на

моторот, на пр. при приближување до семафор.

Користење на слободен од
Возила со менувач со двојна спојка DSG: Доколку додека рачката на менувачот е во позиција D не се

притисне ниту на педалот за гас, ниту на педалот за сопирање, возилото се тркала () скоро без да троши

енергија.

Со функцијата Eco слободен од моторот не само што се деактивира, туку и се исклучува.

Менување степени штедејќи енергија
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Раното префрлување во повисок степен при број на вртежи на моторот од 2000 U/min штеди енергија.

Не вадете од степен и избегнувајте висок број на вртежи на моторот.

Возила со рачен менувач: непосредно по поаѓањето префрлете од прв во втор степен.

Возила со менувач со двојна спојка DSG: бавно забрзувајте и избегнувајте Kick-down.

Препорака за степен no linktext provided .

Возен профил Eco no linktext provided .

Избегнување полна гас
Никогаш не искористувајте ја целосно максималната брзина на возилото. При претерано високи брзини

се зголемува отпорот на воздухот а со тоа и силата потребна за движење на возилото.

Намалување на возењето во неутрален степен
Поаѓајте веднаш и со низок број на вртежи. При подолго време на мирување не префрлувајте во

неутрален степен, туку изгаснете го моторот, на пр. при застој или на премин на пруга.

Кај возила со активиран Start-Stop систем, моторот може автоматски да се изгасне во фази на

сопирање, како и во фази на мирување на возилото no linktext provided .

Точете умерено
Резервоарот што е наполнет до крај ја зголемува тежината на возилото. Особено при возење во

градски сообраќај, доволно е резервоарот да биде наполнет од половина до три четвртини.

Избегнување на возење на кратки патеки
Незагреаниот мотор има многу голема потрошувачка. Оптималната работна температура се достигнува

дури по неколку километри. При многу ниски надворешни температури, на пр. во зима, потрошувачката

е повисока од просечната . Планирајте ги економично возењата и спојувајте кратки патеки.

Редовно одржување
Редовното одржување е предуслов за економично возење го зголемува животниот век на возилото.

Земање предвид на притисокот во гумите
Премногу низок притисок во гумите го забрзува не само абењето, туку го зголемува и отпорот на

тркалање на гумите, а со тоа и потрошувачката. Користете гуми со оптимален отпор при тркалање.

Притисокот во гумите прилагодете го на товарот. Внимавајте на податоците на плочката за притисок во

гумите no linktext provided .

Приказ за контрола на гумите односно контролен систем за притисок во гумите no linktext provided .

Користење на моторно масло со ниска вискозност
Целосно синтетичките моторни масла со ниска вискозност го намалуваат степенот на абење во моторот

и подобро и побрзо се распоредуваат особено при стартување на ладен мотор.

Отстранување непотребен товар
Доколку пред возењето го средите багажниот простор и на пр. ги отстраните празните гајби од

пијалаци или непотребните детски седишта, може да се намали потрошувачката.

За отпорот на воздухот на возилото да се одржи што е можно помал, по употребата демонтирајте ги

надградените и доградените делови, како носачи за скии, велосипеди и носачи на кровен багаж.

Штедење енергија
Генераторот, што е погонуван од моторот, произведува струја за комфорните потрошувачи како клима

уредот, греењето на стаклата или вентилацијата. Штедењето струја е едноставно, на пр.:

—При високи надворешни температури проветрете го возилото пред почетокот на возењето, а кусите
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патеки возете ги со отворен прозорец. Дури потоа вклучете го клима уредот.

—Исклучете ги комфорните потрошувачи доколку нивната намена е исполнета.

Прилагодете ја брзината и безбедносното растојание на возилата пред Вас, видливоста, временските
услови, условите на патот и сообраќајните услови.

Информирајте се за другите можности за чување на околината. Think Blue. е глобална марка на

Volkswagen за одржливост и безбедност на околината.

Вашиот партнер на Volkswagen ќе Ви даде понатамошни информации за правилното одржување и

за резервните делови, коишто се особено енергетски ефикасни, на пр. нови гуми.

Кај возила коишто се опремени со систем за активно управување со цилиндри (ACT®), во возни

ситуации со помала потреба од моќност, автоматски се деактивираат цилиндри на моторот.

Додека се исклучени, во соодветните цилиндри не се вбризгува гориво, со што се намалува

вкупната потрошувачка на гориво.



Think Blue. Trainer.

Во Infotainment системот: Think Blue. Trainer.

Think Blue. Trainer. го анализира и визуализира Вашиот начин на возење и Ви помага поекономично

да возите.

Легенда за :

1 :

Колку е повисока прикажаната вредност на скалата од 0 до 100, толку поефикасен е и начинот на

возење. Син раб симболизира ефикасен и константен начин на возење. При неефикасен начин на

возење, работ станува сив.

Притиснете на приказот за да се отвори статистиката за последните 30 минути од возењето Ab
Start (од почеток).

2 Забрзување и сопирање:

При константна брзина, два кружни лакови се наоѓаат во средното подрачје. Доколку возилото

забрзува или сопира, сводовите се поместуваат надолу или нагоре.

3 Приказ за текот:

Ефикасноста на возењето се прикажува со сини црти. Белата црта на секои пет секунди собира

една сина црта.

Колку е поголема цртата, толку поефикасен бил начинот на возење.

4 Совети за возење:

 Внимателно возење.

 Препорака за степен.

 Приспособување на брзината.

 Економично возење.

5 Потрошувачка:

Се прикажува просечната потрошувачка на гориво Ab Start (од почеток) на l/100 km. Син раб

симболизира ефикасен и константен начин на возење. При неефикасен начин на возење, работ

станува сив.
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Притиснете на приказот за да се отвори статистиката за последните 30 минути од возењето Ab
Start (од почеток).

6 Совети за заштеда на енергија:

Притиснете на функциската површина Think Blue.  за да повикате дополнителни совети.

Повикување на Think Blue. Trainer.
—Зависно од опремата, притиснете на копчето или функциската површина  на инфо-забавниот

систем.

—Притиснете ги функциските површини Fahrzeug  (возило), Auswahl  (избор), Think Blue. Trainer. .

Доколку вниманието на возачот се одвлече настрана, тоа може да предизвика незгоди и повреди.
Користењето на Infotainment системот може да го одвлече вниманието од сообраќајот.
● Секогаш возете внимателно и одговорно.



Информации за сопирачките

Првите 200 до 300 km новите гуртни на сопирачките се уште немаат постигнато потполна сопирачка

ефикасност, тие мора прво да се no linktext provided . Намалената сила на сопирање може да се

изедначи со посилно притискање на педалот за сопирање. За време на развозувањето, растојанието на

сопирање при целосно сопирање или вонредно сопирање е подолго, отколку кај развозени гуртни на

сопирачки. За време на развозувањето треба да се избегнува целосно сопирање и ситуации, кои

вклучуваат големи оптоварувања на сопирачките, на пр. кога се вози премногу блиску до возилата пред

Вас.

Абењето на гуртните на сопирачките многу зависи од условите на користење и начинот на возење. При

густ градски сообраќај и на кратки релации како и при спортскиот начин на возење, силината на

гуртните на сопирачките треба редовно да ја проверувате во стручен сервис.

При возење со влажни сопирачки, како на пр. по преминување преку вода, при силен дожд или по

миење на возилото, ефикасноста на сопирачките е послаба поради влажни или во зима замрзнати

гуртни. Сопирачките мора колку што е можно побрзо да се со внимателно сопирање при големи

брзини. Притоа внимавајте да не го доведете во опасност возилото позади Вас и другите учесници во

сообраќајот no linktext provided .

Слојот од сол на дисковите на сопирачките и гуртните на сопирачките го одложуваат влијанието на

сопирачките и го продолжуваат растојанието на сопирање. Доколку подолго време не сте сопирале на

патишта со сол, слојот од сол мора да се отстрани со внимателно сопирање no linktext provided .

Корозијата на дисковите на сопирачките и нечистотиите на гуртните може да се зголеми со големи

периоди на мирување, мала километража и мало оптоварување. При мало или доколку нема

оптоварување на гуртните на сопирачките како и при постоечка корозија, Volkswagen препорачува,

дисковите и гуртните на сопирачките да се исчистат со повеќекратно силно сопирање при поголема

брзина. Притоа внимавајте да не го доведете во опасност возилото позади Вас и другите учесници во

сообраќајот no linktext provided .

Засилувач на сопирачки
Засилувачот на сопирачките функционира само додека моторот работи и при засилен притисок на

педалот за сопирање од страна на возачот.

Доколку засилувачот за сопирачките не функционира или возилото се влече, мора посилно да се

притисне педалот за сопирање, бидејќи се продолжува растојанието на сопирање поради недостаток на

поддршка на засилувачот на сопирачките no linktext provided .

Возењето со истрошени гуртни на сопирачките или дефектен уред за сопирање може да предизвика
сообраќајни незгоди и тешки повреди.
● Доколку предупредувачката сијаличка  светне поединечно или заедно со текстуална порака на

дисплејот на инструментната табла, веднаш побарајте стручен сервис и проверете ги гуртните на
сопирачките и истрошените заменете ги со нови.
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Новите гуртни во почетокот немаат оптимална сопирачка ефикасност.
● Првите 300 km, новите гуртни на сопирачките се уште немаат постигнато потполна сопирачка

ефикасност, тие мора прво да се . Притоа намалената сопирачка ефикасност може да се зголеми,
со тоа што повеќе ќе извршите поголем притисок на педалот за сопирање.

● За да се намали ризикот од незгоди, тешки повреди и загубата на контролата врз возилото, треба
особено внимателно да се вози со новите гуртни.

● За време на развозувањето на новите гуртни никогаш не возете преблиску до други возила или не
предизвикувајте ситуации, кои вклучуваат големо оптоварување на сопирачките.

Прегреаните сопирачки ја намалуваат ефикасноста на сопирањето и значително го продолжуваат
растојанието на сопирање.
● При возење на надолнини сопирачките се оптоваруваат и брзо се прегреваат.
● Пред возење на подолги патеки со стрмни надолнини, намалете ја брзината и префрлете во

понизок степен (кај рачен менувач односно во Tiptronic-режим кај автоматски менувач). На тој
начин се искористува ефикасноста на сопирање на моторот и не се оптоваруваат сопирачките.

● Несериски или оштетен преден спојлер може да влијае на воздушното струење до сопирачките и
да доведе до прегревање на сопирачките.

Влажните, замрзнатите или испрскани со сол сопирачки сопираат подоцна и го продолжуваат
растојанието на сопирање.
● Внимателно со тестирање проверете ги сопирачките.
● Сопирачките секогаш исушете ги со внимателно сопирање и исчистете ги од снег и сол, доколку

тоа го дозволуваат условите на видливост, временските услови, условите на патот и условите во
сообраќајот.

Возењето без засилувач на сопирачките може значително да ја продолжи патеката на сопирање и на
тој начин да предизвика незгоди и тешки повреди.
● Никогаш не гаснете го моторот или не исклучувајте го палењето додека возилото е во движење.
● Доколку засилувачот за сопирачките не функционира или возилото се влече, мора посилно да се

притисне педалот за сопирање, бидејќи се продолжува растојанието на сопирање поради
недостаток на поддршка на засилувачот на сопирачките.

Доколку се проверуваат предните гуртни, треба истовремено да се проверат и задните гуртни.

Дебелината на гуртните редовно визуелно проверувајте ја, со тоа што ќе ги проверите гуртните

низ отворите на фелните или од долната страна на возилото. Доколку е потребно, демонтирајте

ги тркалата за да може проверката темелно да ја извршите. За таа цел, Volkswagen го

препорачува партнерот на Volkswagen.



Возење со натоварено возило

За добри возни перформанси на натоварено возило почитувајте го следново:

—Безбедно сместете ги сите предмети од багажот no linktext provided .

—Забрзувајте со особена внимателност и претпазливост.

—Избегнувајте ненадејни маневри при сопирање и возење.

—Сопирајте порано од вообичаено.

—По потреба почитувајте ги информациите за кровниот багажник no linktext provided .

—По потреба почитувајте ги информациите за возење со приколка no linktext provided .

Лизгањето на товарот може значително да ја наруши возната стабилност и безбедноста на возилото и
со тоа да предизвика незгоди и тешки повреди.
● Безбедно прицврстете го товарот да не се лизга.
● Кај тешките предмети користете соодветни појаси за прицврстување или затегнувачки ленти.
● Безбедно фиксирајте ги потпирачите на задното седиште.
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Возење со отворена врата од багажниот простор

Возењето со отворена врата од багажниот простор претставува особена опасност. Сите предмети и

отворената врата од багажниот простор правилно прицврстете ги и преземете соодветни мерки, за да

се намали навлегување на отровни издувни гасови.

Возењето со отклучена или отворена врата од багажниот простор може да предизвика тешки повреди.
● Секогаш возете со затворена врата од багажниот простор.
● Безбедно сместете ги сите предмети во багажниот простор. Неприцврстените предмети може да

испаднат од багажниот простор и да ги повредат останатите учесници во сообраќајот.
● Секогаш возете внимателно и особено претпазливо.
● Избегнувајте испрекинати или ненадејни маневри при сопирање, бидејќи отворената врата од

багажниот простор може се движи неконтролирано.
● Предметите што излегуваат од багажниот простор обележете ги за другите учесници во

сообраќајот. Почитувајте ги законските одредби.
● Ако предметите излегуваат надвор од багажникот, вратата од багажниот простор не смее никогаш

да се користи за или за на истите.
● Во секој случај кога мора да возите со отворена врата од багажниот простор извадете го држачот

за багаж монтиран на вратата од багажниот простор заедно со товарот.

Отровните издувни гасови може да навлезат во внатрешниот простор, доколку вратата од багажниот
простор е отворена. Тоа може да доведе до несвестица, труење со јаглероден моноксид, незгоди и
тешки повреди.
● За да се спречи навлегување на отровни издувни гасови, секогаш возете со затворена врата од

багажниот простор.
● Доколку во исклучителни случаи мора да се вози со отворена врата од багажниот простор, треба

да се направи следново, за да се намали продирање на отровни издувни гасови во внатрешноста
на возилото:
● Затворете ги сите прозорци и стаклениот покрив.
● Исклучете го режимот на затворена циркулација на воздухот на системот за греење и

проветрување одн. на клима-уредот.
● Отворете ги сите отвори за вентилација во инструментната табла.
● Вклучете го вентилаторот на уредот за греење и проветрување или на клима уредот на

највисокиот степен.

Поради отворената врата од багажниот простор се менуваат висината и должината на возилото.
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Преминување преку вода на улици

За да се избегнат оштетувања на возилото при преминување по вода од на пр. поплавени патишта,

внимавајте на следново:

—Пред преминување по вода утврдете ја длабочината на водата. Водата смее да достигне најмногу до

долниот раб на каросеријата no linktext provided .

—Не возете побрзо од брзина на чекорење.

—Никогаш не застанувајте во водата, не возете наназад или не го гаснете моторот.

—Возилата што доаѓаат отспротива произведуваат бранови, кои можат да подигнат нивото на водата за

сопственото возило така што нема да биде можно преминување преку вода.

—При преминување преку вода, секогаш рачно деактивирајте го системот Start-Stopp no linktext

provided .

По возењето по вода, кал и сл. можна е одложена ефикасност на сопирањето поради влажни односно
во зима поради замрзнати дискови и гуртни на сопирачките, со што се зголемува патеката на
сопирање.
● Со внимателно сопирање сопирачките. Притоа внимавајте да не ги доведете учесниците на

сообраќајот во опасност или да не ги прекршите законските одредби.
● Избегнувајте нагли и ненадејни сопирања директно по поминувањето низ вода.

● При возење по вода, можно е делови од возилото, како на пр. моторот, погонскиот систем,
подвозјето или електриката, многу да се оштетат.

● Никогаш не возете преку солена вода, бидејќи солта може да предизвика корозија. Сите делови од
возилото, кои биле во допир со солена вода, премијте ги со слатка вода.
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Развозување на моторот

Новиот мотор мора да се развози во текот на првите 1500 километри. Сите подвижни делови мора да се

приспособат еден на друг. При првите часови на работење, моторот има поголемо внатрешно триење

отколку подоцна.

До 1000 километри:

—Не додавајте полн гас.

—Моторот не оптоварувајте го со повеќе од 2/3 од максималниот број на вртежи.

—Не возете со приколка no linktext provided .

Во рамки на 1000 до 1500 километри:

—Постепено  зголемувајте ги брзината и бројот на вртежи на моторот.

Начинот на возење во првите 1500 километри влијае и на квалитетот на моторот. Исто така и потоа –

особено при ладен мотор – треба да се вози со умерен број вртежи на моторот, за да се намали

абењето на моторот и да се зголеми можната километража.

Не возете со премногу низок број на вртежи. Префрлете во понизок степен, доколку моторот повеќе не

работи .

Новите гуми no linktext provided  и гуртни на сопирачки no linktext provided  мора внимателно да се

развозат.

Доколку новиот мотор се развози внимателно, се продолжува неговиот животен век, а истовремено

се намалува потрошувачката на моторно масло.
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Користење на возилото во други земји и континенти

Возилото е фабрички произведено за одредена земја и соодветствува на неговите одредби за

регистрација, кои биле важечки во моментот на производство на возилото.

Доколку возилото привремено или за краток период треба да се користи во странство, треба да се

внимава на соодветните напомени no linktext provided .

Кога возилото се продава во друга земја или треба да се користи во друга земја подолг период, треба

да се следат важечките законски прописи за конкретната земја.

По потреба мора одредени опреми дополнително да се монтираат или демонтираат и одредени

функции да се деактивираат. Тоа се однесува и на обемот и видот на сервисот. Тоа важи особено, кога

возилото подолго време се користи во друго климатско подрачје.

Поради различните фреквентни појаси ширум светот, фабрички испорачаниот Infotainment систем

можно е во други земји да не функционира.

● Volkswagen не може да биде одговорен за оштетувањата на возилото, кои настанале поради
вредност на горивото која е помала од пропишаната, недоволен сервис или недоволна достапност
на оргинални делови.

● Volkswagen не може да биде одговорен, доколку возилото делумно или во целост не одговара на
конкретните законските барања во други земји и континенти.
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Решенија на проблеми

 Дефект на уредот за сопирање
Предупредувачката сијаличка свети црвено.

Дополнително може да се прикаже текстуална порака.

 Не возете понатаму!

—Информирајте стручен сервис и оставете го уредот за сопирање да се провери.

 Индикатор за изабеност на гуртните на сопирачките
Контролната сијаличка свети жолто.

Изабени гуртни на сопирачки.

—Веднаш посетете стручен сервис.

—Проверете ги сите гуртни на сопирачките и по потреба заменете ги.
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Копче за стартување

Во долниот дел од средишната конзола: копче за стартување на моторот.

Моторот се стартува со копчето за стартување (Press & Drive).

Возилото може да се активира, само ако во возилото се наоѓа валиден клуч за возилото.

При напуштање на возилото при исклучено палење, со отворање на вратата на возачот се активира

електронската блокада на управувачкиот столб no linktext provided .

Вклучување или исклучување на палењето
Притиснете го копчето еднаш, без да го притиснете педалот за сопирање или куплунг no linktext
provided .

Автоматско исклучување на палењето
Доколку возачот при вклучено палење со клучот за возилото се оддалечи од возилото, палењето

автоматски се исклучува по некое време. Доколку во тој период се исклучило собореното светло,

позиционото светло свети околу 30 минути. Позиционото светло може да се исклучи со заклучување на

возилото no linktext provided  no linktext provided  или рачно no linktext provided .

Откако возачот при активно запирање на моторот од возилото се препознае како отсутен, по истекот на

одредено време, палењето автоматски се исклучува.

Функција за ново стартување на моторот
Ако по исклучувањето на моторот не се препознае валиден клуч во возилото, можно е повторно

стартување на моторот во рок од пет секунди. Соодветна порака се прикажува на дисплеј на

комбинираниот инструмент.

По истекот на ова време моторот повеќе не може да се стартува без важечки клуч во внатрешноста на

возилото.
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Неконтролирано движење во возилото може да предизвика тешки повреди.
● При вклучување на палењето не  притискајте го педалот за сопирање или за куплунг, бидејќи

моторот веднаш стартува.

Користење без надзор и невнимателно користење на клучевите за возилото може да предизвика
незгоди и тешки повреди.
● При секое напуштање на возилото секогаш носете ги со себе сите клучеви за возилото. Деца или

неовластени лица може да го заклучат возилото, да го стартуваат моторот или да го вклучат
палењето, а со тоа и електричните опреми, како на пр. регулирањето на прозорците.

Пред напуштање на возилото секогаш рачно исклучувајте го палењето и по потреба земете ги

предвид напомените на дисплејот на инструментната табла.

Подолг период на мирување со вклучено палење може да доведе до тоа, 12-волтната батерија

на возилото да се испразни и моторот повеќе да не може да се стартува.



Стартување на моторот

—Еднаш кратко притиснете на копчето за стартување. Палењето е вклучено.

—Притиснете и држете го педалот за сопирање, додека електронската паркинг-сопирачка не се

исклучи.

—Возила со рачен менувач: целосно притиснете го педалот за куплунг и држете го, додека моторот не

стартува. Рачката од менувачот ставете ја во неутрална позиција.

—Возила со менувач со двојна спојка DSG: доведете ја рачката на менувачот во позиција N или

поставете блокада за паркирање.

—Притиснете на копчето за стартување no linktext provided  – не давајте гас. За да се стартува моторот,

мора во возилото да има валиден клуч за возилото. Кога моторот ќе стартува, пуштете го копчето за

стартување.

—Ако моторот не се стартува, прекинете ја постапката на стартување и истата повторете ја по околу

една минута. Во даден случај извршете вонредно стартување no linktext provided .

—Доколку возилото било заклучено со клучот за возилото, копчето за стартување е деактивирано. Ако

се наоѓате во возилото и мора да го стартувате моторот, најпрво отклучете го возилото или извршете

вонредно стартување no linktext provided .

—Доколку треба да се тргне, исклучете ја електронската паркинг-сопирачка.

Ризикот од тешки повреди може да се намали додека моторот работи или при стартување на моторот.
● Моторот никогаш не го стартувајте или оставајте да работи во непроветрени или затворени

простории. Издувните гасови од моторот содржат, меѓу другото, отровен гас без мирис и боја,
јаглероден моноксид. Јаглеродниот моноксид може да предизвика несвестица или смрт.

● Моторот никогаш не го стартувајте или оставате да работи, доколку под возилото или во негова
близина или од него има истечено масло, гориво или други лесно запаливи погонски течности, на
пр. како последица на оштетување.

● Никогаш не го напуштајте возилото без надзор додека моторот работи, особено не при поставен
степен односно рачка од менувачот во позиција за возење. Возилото би можело ненадејно да се
придвижи или се случи нешто невообичаено, што може да предизвика оштетувања, пожари и
тешки повреди.

● Никогаш не употребувајте средство за забрзување на стартот. Средството за забрзување на стартот
би можело да експлодира и да предизвика ненадејно зголемување на бројот на вртежите на
моторот.

● Стартерот на моторот може да се оштети, доколку за време на возењето се обидете да го
стартувате моторот или доколку веднаш по гаснењето на моторот тој повторно се стартува.

● При ладен мотор, избегнувајте висок број на вртежи, полн гас и големи оптоварувања на моторот.
● Не влечете го или не туркајте го возилото за да го стартувате. Несогореното гориво може да го

оштети катализаторот.

Mоторот не го загревајте работејќи во место, туку при добра видливост низ прозорските стакла

веднаш тргнете. На тој начин моторот побрзо ја постигнува својата работна температура и

емисијата на штетни материи е помала.

При стартувањето на моторот, привремено се исклучуваат поголемите електрични

потрошувачи.
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На пр. при слаба или испразнета минијатурна батерија на клучот за возилото, моторот не може

да се стартува со копчето за стартување. Во овој случај користете ја функцијата за вонредно

стартување no linktext provided .

По стартувањето на ладниот мотор може да дојде до краткотрајни засилени шумови во работата

на моторот. Тоа е нормално и затоа не треба да Ве загрижува.

При надворешни температури пониски од +5 °C (+41 °F) кај возила со дизел мотор може да

дојде до полесна појава на чад под возилото, ако е вклучен помошниот грејач на гориво.

За стартување на MultiFuel моторот со етанол гориво E85 потребна е одредена работна

температура. Во даден случај, претходно загрејте го моторот. Погледнете ги информациите за

етанол горивото no linktext provided .
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Гаснење на моторот

—Доведете го возилото во состојба на мирување no linktext provided .

—Паркирајте го возилото no linktext provided .

—Кратко притиснете на копчето за стартување . Доколку моторот не може да се изгасне, извршете

вонредно исклучување no linktext provided .

—Почитувајте ги напомените на инструментната табла no linktext provided .

Предупредување за напуштање
За да упати на активното палење при напуштање на возилото, при отворање на вратата на возачот се

огласува акустичен предупредувачки сигнал и на дисплејот на инструментната табла се појавуваат

соодветни предупредувачки пораки.

Возила со менувач со двојна спојка DSG: доколку рачката на автоматскиот менувач се наоѓа во

позиција N, при отворањето на вратата на возачот се огласува акустичен предупредувачки сигнал и на

дисплејот на инструментната табла се појавува предупредувачката порака Fahrzeug nicht gegen
Wegrollen gesichert! (Возилото не е обезбедено од придвижување!). Со тоа се предупредува од можно

придвижување на возилото.

Никогаш не го исклучувајте моторот, се додека возилото е во движење. Тоа може да предизвика
губење на контролата врз возилото, незгоди и тешки повреди.
● Воздушните перничиња и затегнувачите на сигурносните појаси се вон функција кога палењето е

исклучено.
● Засилувачот на сопирачките не работи при исклучен мотор. За да запрете мора посилно да

притиснете на педалот за сопирање.
● Серво управувачот не работи при исклучен мотор. Треба да се употреби поголема сила за

управување на возилото.
● Доколку се исклучи палењето, блокадата на управувачкиот столб може да се активира и возилото

да не може повеќе да се управува.

Деловите на системот за издувни гасови се вжештуваат. На тој начин може да се предизвикаат пожари
и тешки повреди.
● Возилото изгаснете го, така што деловите од уредот за издувни гасови нема да дојдат во допир со

лесно запаливи материјали под возилото, на пр. грмушки, лисје, сува трева, истурено гориво итн.
● Никогаш не користете дополнителна заштита на подвозјето или средства за заштита од корозија на

цевките за издувните гасови, катализаторите, топлотните штитови или филтрите за честички.

Доколку возилото се возело подолго со поголемо оптоварување на моторот, моторот може да се
прегрее по гаснењето. За да се избегне оштетување на моторот, оставете го моторот да работи околу
две минути во неутрална позиција пред да го изгаснете.

По исклучувањето на моторот, вентилаторот за ладење во просторот за моторот може да работи

уште неколку минути и при исклучено палење или при изваден клуч од возилото. Вентилаторот

за ладење автоматски се исклучува.
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Eлектронски имобилизатор

Имобилизаторот помага да се спречи стартување на моторот со неовластен клуч за возилото и со тоа

придвижување на возилото.

Во клучот за возилото се наоѓа еден чип. Со негова помош имобилизаторот автоматски се деактивира,

доколку во внатрешноста на возилото се наоѓа важечки клуч.

Електронскиот имобилизатор автоматски се активира, откако во возилото повеќе нема да има важечки

клуч за возилото.

Затоа, моторот може да се стартува само со соодветно кодиран оригинален Volkswagen клуч. Другите

кодирани клучеви за возилото можете да ги добиете кај Volkswagen партнерот.

Само со оригиналните Volkswagen клучеви се гарантира беспрекорно работење на Вашето

возило.
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Решенија за проблем

На управувачкиот столб десно: функција за вонредно стартување кај возила со систем за затворање и
стартување без клуч Keyless Access.

 Управувањето со моторот е во дефект
Контролната сијаличка свети жолто.

Управувањето со моторот има дефект.

—Моторот веднаш проверете го во стручен сервис.

 Бројот на вртежи на моторот е ограничен
Контролната сијаличка свети жолто.

Бројот на вртежи на моторот бил ограничен за да се избегне прегревање на моторот.

Бројот на вртежи се прикажува на дисплејот на инструментната табла.

Во следните случаи се отстранува ограничувањето на бројот на вртежи:

—Моторот повеќе не се наоѓа во критична температурна област.

—Стапалото се трга од педалот за гас.

 заедно со  ограничувањето на бројот на вртежи поради дефект во
управувањето со моторот

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/d333422e8874ff7967286235b58a9e2c_1_mk_MK
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Контролните сијалички светат жолто.

Ограничувањето на бројот на вртежи се активира поради дефект во управувањето со моторот.

—Притоа внимавајте, прикажаниот број на вртежи да не се пречекори.

—Моторот веднаш проверете го во стручен сервис.

 Уред за предзагревање или управување со моторот
 Возила со дизел мотор:

Контролната сијаличка свети жолто.

Ако дизел моторот претходно се загрева, контролната сијаличка во инструментната табла свети неколку

секунди.

Контролната сијаличка трепка жолто.

Управувањето со моторот има дефект.

—Моторот веднаш проверете го во стручен сервис.

Не е препознаен валиден клуч за возилото
На дисплејот на инструментната табла се појавува соодветен индикатор.

Доколку клучот за возилото содржи слаба или испразнета минијатурна батерија, може да се случи,

клучот за возилото да не биде препознаен.

Мора да се изврши вонредно стартување:

—Притиснете го педалот за сопирање и застанете.

—Клучот за возилото непосредно по притискање на копчето за стартување држете го десно на

облогата на управувачкиот столб .

—Палењето автоматски се вклучува и во даден случај се стартува моторот.

Моторот не може да се исклучи
Моторот не може да се исклучи со кратко притиснување на копчето за стартување.

Мора да се изврши вонредно исклучување:

—Копчето за стартување двапати притиснете го во рок од неколку секунди или еднаш долго

притиснете го.

Моторот автоматски се исклучува no linktext provided .

Моторот не може да се стартува
Ако се употреби неовластен клуч за возилото или ако системот е во дефект, се прикажува соодветен

приказ на дисплејот на инструментната табла.

—Користете овластени клучеви за возилото.

—Ако проблемот и понатаму постои, побарајте стручна помош.
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Start-Stopp систем

Во долниот дел на средишната конзола: копче за Start-Stop систем.

Start-Stopp системот автоматски го гасне моторот при сопирање како и во фази на мирување на

возилото. По потреба моторот автоматски повторно се стартува.

Вклучување на Start-Stopp
Функцијата автоматски се активира при секое вклучување на палењето. На дисплејот на инструментната

табла се прикажуваат информации за актуелниот статус.

Возилата со менувач со двојна спојка DSG® може да се опремени со Start-Stopp систем со Eco слободен

од. Eco слободниот од се деактивира и активира заедно со Start-Stopp системот.

Во инфо-забавниот систем може да се повикаат други информации за Start-Stopp режимот преку

копчето или функциската површина   и функциските површини  Fahrzeug  (возило), Auswahl

(избор), Fahrzeugstatus  (статус на возило). Овие информации важат и за слободниот од.

При преминување преку вода секогаш рачно исклучувајте го Start-Stopp системот.

Контролни сијалички
Ако контролната сијаличка  свети, Start-Stopp системот е достапен и автоматското сопирање на

моторот е активно.

Ако контролната сијаличка  свети, Start-Stopp системот не е достапен или Start-Stopp системот

автоматски го стартувал моторот no linktext provided .

На дисплејот на инструментната табла може да се прикаже статусот на Start-Stopp системот.

По потреба, дополнително кај Infotainment системи со функција за навигација се прикажува

информација за Start-Stopp со актуелниот статус на Start-Stopp системот. Притиснете во Start-Stopp

инфо на i за да добиете подетални информации за статусот.
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Возило со рачен менувач
—При придвижување или при мирување на возилото, извадете од степен и пуштете го педалот за

куплунг. Моторот се исклучува.

—За ново стартување на моторот притиснете го куплунгот.

Возило со менувач со двојна спојка DSG®
—За да сопрете, притиснете го педалот за сопирање и држете го. Кратко пред односно при

постигнување на состојба на мирување на возилото, моторот се исклучува.

—За одново стартување на моторот, тргнете го стапалото од педалот за сопирање или притиснете на

педалот за гас.

Важни услови за автоматско исклучување на моторот
—Возачот го врзал сигурносниот појас.

—Вратата на возачот е затворена.

—Капакот од просторот на моторот е затворен.

—Најниската температура на моторот е достигната.

—Возила со Climatronic: Температурата во внатрешноста на возилото е во подрачјето на претходно

поставените температурни вредности и влажноста на воздухот не е превисока.

—Функцијата за одмрзнување на клима уредот не е вклучена.

—Нивото на наполнетост на 12-волтната батерија на возилото е доволно.

—Температурата на 12-волтната батерија не е премногу ниска или висока.

—Возилото не се наоѓа на голема нагорнина или надолнина.

—Возила со менувач со двојна спојка DSG: Управувачот не е многу завртен.

—Греењето на предното стакло не е вклучено.

—Не е поставен степен за возење наназад.

—Системот за помош во управување при паркирање (Park Assist) не е активиран.

—Не е активиран возниот профил Offroad.

Доколку условите за автоматско исклучување на моторот се исполнат дури при фазата на мирување,

моторот може подоцна да се исклучи, на пр. со исклучување на функцијата за одмрзнување.

Услови за автоматско повторно стартување
Моторот може автоматски да се стартува под следниве услови:

—Доколку внатрешниот простор е премногу загреан или изладен.

—Доколку возилото се придвижува.

—Доколку падне електричниот напон на 12-волтната батерија на возилото.

—Доколку се придвижи управувачот.

Во принцип важи: Моторот повторно автоматски ќе се стартува секогаш, кога тоа ќе е потребно за

препознатата ситуација и возилото.

Услови, коишто побаруваат рачно стартување на моторот
Моторот мора рачно да се стартува во следниве услови:

—Доколку се отвори вратата на возачот.

—Доколку се отвори капакот од просторот на моторот.

Рачно деактивирање и активирање на Start-Stop системот



Зависно од опремата, со копчето   се деактивира и активира Eco слободниот од.

—Притиснете го копчето   во средишната конзола за рачно да го деактивирате системот. При

деактивиран Start-Stopp систем, свети контролната сијаличка на копчето .

—Притиснете го одново копчето   во средишната конзола за повторно рачно да го активирате

системот .

Секој пат, кога ќе се притисне копчето  , дисплејот во инструментната табла го прикажува статусот на

Start-Stopp системот.

Доколку Start-Stopp системот го исклучи моторот, тој веднаш повторно стартува, штом системот се

деактивира со копчето .

При преминување преку вода секогаш рачно деактивирајте го Start-Stopp системот.

Start-Stopp режим при активирано автоматско регулирање на растојанието
(ACC)
По активна интервенција со сопирање до состојба на мирување од страна на автоматското регулирање

на растојанието (ACC), моторот се исклучува no linktext provided .

Возила со менувач со двојна спојка DSG: При активирано автоматско регулирање на растојанието (АСС)

менувачот со двојна спојка DSG® може да се префрли во слободен од.

Во Eco слободен од, моторот исто така може да се исклучи.

Во следните случаи, при активно автоматско регулирање на растојанието (ACC) следи повторно

стартување на моторот:

—Доколку се притисне педалот за гас.

—Доколку автоматското регулирање на растојанието (ACC) повторно почнало со регулирање на

брзината и растојанието.

—Доколку возилото пред Вас се оддалечува.

—Доколку автоматското регулирање на растојанието ACC е деактивирано и возилото пред Вас се

оддалечува.

Никогаш не гаснете го моторот или не исклучувајте го палењето, додека возилото е во движење. Тоа
може да предизвика губење на контролата врз возилото, незгоди и тешки повреди.
● Воздушните перничиња и затегнувачите на сигурносните појаси се вон функција кога палењето е

исклучено.
● Засилувачот на сопирачките не работи при исклучен мотор. Заради тоа, при исклучен мотор за

сопирање мора посилно да притиснете на педалот за сопирање.
● Серво управувачот не работи при исклучен мотор. При исклучен мотор мора да се употреби повеќе

сила за управување на возилото.
● Доколку се исклучи палењето, блокадата на управувачкиот столб може да се активира и возилото

да не може повеќе да се управува.
● При зафати во просторот на моторот, Start-Stopp системот мора да биде деактивиран.

Доколку Start-Stopp системот се користи подолг временски период на многу високи надворешни
температури, може да се оштети 12-волтната батерија на возилото.

Ако температурата изнесува над околу 38 °C (100 °F), Stopp-функцијата на моторот може

автоматски да се деактивира.

Во некои случаи може да биде неопходно, моторот рачно одново да се стартува. Следете ја

соодветната порака на дисплејот на инструментната табла.

Доколку кај возила со избор на возен профил no linktext provided  се избере профилот Eco,

системот Start-Stopp автоматски се активира.

При преминување преку вода секогаш рачно деактивирајте го Start-Stopp системот.
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Решенија на проблеми

Моторот повеќе не стартува автоматски
Возила со менувач со двојна спојка DSG и функција Eco на слободен од: Ако моторот повеќе не стартува

автоматски, може да се прикаже предупредувањето Fehler: Fahrzeug-Energiesystem. Bitte Werkstatt
aufsuchen (Дефект: енергетски систем на возилото. Ве молиме побарајте работилница) на дисплејот на

инструментната табла.

—Рачно стартувајте го моторот no linktext provided .

—Рачно деактивирајте го Start-Stopp системот.

—Веднаш побарајте стручен сервис.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/4ba99af87924c64d79bd8169a61343ef_1_mk_MK
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Рачен менувач: поставување степен

Шема на степените кај рачниот менувач со 6 степени.

Зависно од опремата, возилото може да располага со рачен менувач со 5 степени.

Поставување степен за возење нанапред
На рачниот менувач се прикажани позициите на поединечните степени .

—Педалот за куплунг сосема притиснете и држете го.

—Рачката од рачниот менувач ставете ја во посакуваната позиција no linktext provided .

—Педалот за куплунг отпуштете го за активирање на куплунгот.

—Во некои земји педалот за куплунг мора сосема да биде притиснат, за да се стартува моторот.

Ставање во степен за возење наназад
—Поставувајте го степенот за возење наназад само додека возилото стои.

—Педалот за куплунг сосема притиснете и држете го no linktext provided .

—Рачката на менувачот доведете ја во неутрална позиција и притиснете надолу.

—Рачката од менувачот поместете ја целосно налево, а потоа нанапред во позицијата за возење

наназад   R .

—Педалот за куплунг отпуштете го за активирање на куплунгот.
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Префрлување во понизок степен
Префрлувањето во понизок степен за време на возењето секогаш треба да се изведува степен по

степен, значи во следниот понизок степен и не при висок број на вртежи на моторот no linktext
provided . При голема брзина или голем број на вртежи на моторот прескокнувањето на степен или

повеќе степени при префрлување во понизок степен може да доведе до оштетување на куплунгот или

менувачот, исто така и кога при тоа не се притиска на куплунгот no linktext provided .

Брзото забрзување може да доведе до губење на тракцијата и до пролизгување особено на лизгави
патишта. Тоа може да доведе до губење на контролата врз возилото, незгоди и тешки повреди.
● Користете брзо зголемување на брзината, само тогаш, кога видливоста, временските услови,

условите на патот и сообраќајните услови тоа го дозволуваат и не се загрозуваат другите учесници
во сообраќајот поради забрзувањето на возилото и стилот на возење.

● Секогаш прилагодувајте го начинот на возење на текот на сообраќајот.
● Ако системот ASR е исклучен, погонските тркала можат да провртат на мокар, лизгав и нечист

коловоз. Тоа може да може да доведе до тоа, возилото да не може повеќе да се управува или
контролира.

Ако моторот работи, возилото тргнува веднаш штом ќе се избере некој степен и ќе се отпушти педалот
за куплунг. Тоа исто така важи и при вклучена електронска паркинг-сопирачка.
● Никогаш не поставувајте степен за возење наназад, се додека возилото е во движење.

Несоодветно префрлување во понизок степен може да доведе до губење на контролата брз возилото,
како и да предизвика незгоди и тешки повреди.

Доколку при голема брзина или голем број на вртежи на моторот, рачката на менувачот се смести во
понизок степен, можат да настанат големи штети на куплунгот и менувачот. Истото важи и кога
педалот за куплунг останува притиснат или непритиснат.

За да ги избегнете оштетувањата и предвременото абење на возилото придржувајте се до следново:
● Додека возите раката не би требало да ја ставате на рачниот менувач. Притисокот од раката се

пренесува на рачката од менувачот.
● Внимавајте на тоа возилото целосно да стои, пред да го поставите степенот за возење наназад.
● Педалот за куплунг секогаш притиснете го до крај при менување на степенот.
● На нагорнини при вклучен мотор не држете го куплунгот притиснат.

Прераното префрлување во повисок степен Ви помага да заштедите гориво и да ги намалите

звуците на работењето на моторот.



Решенија за проблеми

 Куплунгот
Контролната сијаличка свети жолто.

Куплунгот не го пренесува целосниот вртежен момент на моторот.

—Во даден случај, тргнете го стапалото од педалот за куплунг.

 Куплунгот е прегреан
Контролната сијаличка свети жолто.

Дополнително може да се огласи и звучен сигнал no linktext provided .

Куплунгот може на пример поради често поаѓање, долго или Stop-and-go сообраќај да се прегрее.

Прекумерното загревање се прикажува со предупредувачка сијаличка, а во даден случај и со

дополнителни предупредувачки сијалички и текстуална порака на дисплејот на инструментната табла.

—Може да се продолжи возењето.

 Куплунгот е дефектен
Контролната сијаличка свети жолто.

Куплунгот има дефект.

—Продолжете да возите внимателно!

—Побарајте стручна помош. Во спротивно, може да настанат големи оштетувања на куплунгот.
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Начин на функционирање на менувачот со двојна спојка

DSG®

Опис
Возилото е опремено со менувач со двојна спојка DSG®.

Менувачот со двојна спојка DSG® е менувач со техника на двојна спојка, којашто врши автоматско

префрлување степени. Двојната спојка и два независни еден од друг делови од менувачот

овозможуваат многу брзо менување на брзините без загуба на сила за повлекување. Менувачот со

двојна спојка DSG® со тоа ги комбинира моќноста и економичноста на рачниот менувач со комфорот и

удобноста на вообичаен автоматски менувач.

Начин на функционирање
При возење силата на моторот се пренесува преку менувачот на погонската оска. За да се смени

брзина, мора да биде прекинато пренесувањето на силата меѓу моторот и менувачот. Затоа служи

куплунгот.

Кај менувачот со двојна спојка DSG® со неговите два дела од менувачот силата на моторот при возење е

сместена секогаш на едниот дел од менувачот. Пред промена на степен, во неоптоварениот втор дел од

менувачот веќе се врши префрлување во следниот повисок или понизок степен. Тогаш се затвора

куплунгот на неоптоварената брзина и се отвора куплунгот на следната брзина истовремено. Ова

овозможува многу брзо менување на брзините.

Благодарение на неговиот дизајн, менувачот со двојна спојка DSG® е поефикасен од автоматски

менувач. Додека конверторот на вртежниот момент на автоматскиот менувач постојано се користи,

менувачот со двојна спојка DSG® може да го отвори куплунгот во неутрална брзина и со тоа да заштеди

гориво. Врз основа на неговата ефикасност, намалената маса и интелигентното управување менувачот

со двојна спојка DSG® овозможува по правило иста или подобра потрошувачка на гориво како рачен

менувач.

Како кај рачниот менувач, и куплунгот во менувачот со двојна спојка DSG подлежи на® абење. Зависно

од типот на менувачот со двојна спојка DSG® потребен е редовен сервис; дополнителни информации no
linktext provided . Во случај на пречка во еден од деловите на менувачот, менувачот со двојна спојка

DSG® освен тоа нуди можност да се исклучи едниот дел од менувачот и возењето да се продолжи на

другиот дел од менувачот no linktext provided . Менувачот итно однесете го на проверка во стручна

работилница.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/c49e097081090522db5b12a537005e6c_1_mk_MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/8aef206535668a5f01ea2842693333b3_1_mk_MK#ID_bccd607e9299bca98ce9538406faaa87-24ae044bc542dad67889d844f7c2c8ea-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/8566dd5842f0639fd4e7f7cd36bde36f_1_mk_MK#ID_ba0ea479a3a582a826b2724be2585cc3-83cb85e1fd457075929ce549e57c349f-mk-MK


Менувач со двојна спојка DSG®: Бирање позиција на
рачката на менувачот

Управувач на лева страна: рачка на менувач со двојна спојка DSG со копче за блокирање (стрелка).
Обратно кај управувач на десна страна.

На дисплејот на инструментната табла, при вклученото палење се прикажува избраната позиција на

рачката од менувачот.

 – Блокада за паркирање
Погонските тркала се блокирани. Поставувајте само додека возилото стои .

За излегување од позицијата на рачката на автоматскиот менувач при вклучено палење, притиснете го

педалот за сопирање и притиснете го копчето за блокирање во рачката на менувачот.

 – Степен за возење наназад
Поставен е степенот за возење наназад. Поставувајте само додека возилото стои .

 – Неутрален
Менувачот е во неутрална позиција. На тркалата не се пренесува силата, а ефектот од сопирањето на

моторот не е достапен.

 – Траен степен за возење нанапред
Степен на возење : нормална програма.
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Степените за возење нанапред автоматски се префрлуваат во повисок и понизок степен. Моментот на

префрлување зависи од оптоварувањето на моторот, од Вашиот личен стил на возење и од брзината со

која возите.

Степен на возење : спортска програма.

Степените за возење нанапред автоматски подоцна  се префрлуваат во повисок и порано  во понизок

степен отколку во возниот степен D, за да се искористат во целост резервите на моќноста на моторот.

Моментот на префрлување зависи од оптоварувањето на моторот, од Вашиот личен стил на возење и

од брзината со која возите.

За да се префрлувате меѓу возните степени D и S, притиснете ја рачката на менувачот наназад  .

Притоа рачката секогаш се враќа во позицијата D/S. Тоа функционира и во Tiptronic менувачот no
linktext provided .

Блокада на рачката од автоматскиот менувач
Блокадата на автоматскиот менувач спречува во позицијата P или N ненамерно да се постави возен

степен и со тоа ненамерно придвижување на возилото.

За деблокирање на блокадата на рачката на автоматскиот менувач вклучете го палењето и држете го

притиснат педалот за сопирање. Потоа притиснете го копчето за блокирање во рачката на менувачот во

насока на стрелката .

При прескокнување на позицијата N, пр. од степен за возење наназад во D/S, рачката на менувачот не

се блокира. На тој начин се овозможува на пр. на заглавеното возило. Доколку рачката од автоматскиот

менувач при непритиснат педал за сопирање подолго од една секунда и при брзина помала од околу

5 km/h (3 mph) се наоѓа во позиција N, блокадата на рачката на автоматскиот менувач се активира.

Поставувањето на погрешен возен степен може да доведе до губење на контролата врз возилото,
незгода и тешки повреди.
● При поставувањето на степен за возење никогаш не давајте гас.
● При вклучен мотор и поставен возен степен возилото се придвижува веднаш штом се отпушти

педалот за сопирање.
● Никогаш, за време на возењето, не префрлувајте во степен за возење наназад R или не ја

активирајте блокадата за паркирање P.

Неконтролирано движење во возилото може да предизвика тешки повреди.
● Како возач никогаш не станувајте од седиштето додека моторот работи и додека е ставен степен за

возење. Ако мора да го напуштите возилото додека моторот работи, секогаш вклучувајте ја рачната
сопирачка и рачката од автоматскион менувач ставете ја во позиција P.

● Кога моторот работи и е поставен возен степен D/S или R, потребно е возилото да се запре со
ножната сопирачка. Исто и при вртежи во лер, преносот на силата не е потполн и возилото .

● Никогаш не префрлувајте во степен за возење наназад R или не поставувајте ја блокадата за
паркирање P доколку возилото се движи.

● Никогаш не напуштајте го возилото во позиција на рачката на менувачот N. Возилото може да се
придвижи надолу, независно од тоа дали моторот работи или не.

Кога возилото мирува, а електронската паркинг-сопирачка не е вклучена и педалот за сопирање се
пушти при активирана блокада за паркирање P, возилото може да се придвижи неколку центиметри
нанапред или наназад.

Во случај кога за време на возењето ненамерно сте префрлиле во N, одземете гас. Одржувајте

го бројот на вртежи на моторот во неутрална позиција, пред повторно да ставите одреден

степен за возење.

Доколку автоматскиот менувач при исклучен мотор подолг временски период не се наоѓа во

блокадата за паркирање Р, 12-волтната батерија во возилото се празни.
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Менување степени со Tiptronic

Автоматски менувач во Тiptronic-позиција (управувач на лева страна). Кај управувач на десна страна
позицијата е како одраз во огледало.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/41c8bfec42ee3281ed7a4f5c7e7600dc_1_mk_MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/public/media?lang=mk_MK&key=media/img0bd06238e42d062b0a0100dc6d091db7_1_--_--_JPEG.jpg


Управувач со прекинувачи за пренос за Tiptronic.

Со Tiptronic, кај менувачот со двојна спојка DSG® може рачно да се префрла на повисок и понизок

степен.

При промена на Tiptronic програмата, се задржува актуелниот степен. Тоа важи се додека системот

автоматски не врши промена на степенот врз основа на актуелната возна ситуација.

Користење на Тiptronic со рачката од автоматскиот менувач
—Притиснете ја рачката на менувачот од позиција D/S надесно во Tiptronic-менувачот.

—Поместете ја рачката од менувачот нанапред +  или наназад – , за да префрлите во повисок или

понизок степен на пренос .

При притискање на рачката од менувачот во Tiptronic-менувачот не мора да биде притиснато копчето за

блокирање во рачката од менувачот.

Користење на Тiptronic со прекинувачите за пренос
—Повлечете го десниот прекинувач за пренос кон управувачот за да префрлите во повисок степен .

—Повлечете го левиот прекинувач за пренос кон управувачот за да префрлите во понизок степен.

—За да ја напуштите Tiptronic-програмата, влечете го десниот прекинувач за пренос околу една

секунда кон управувачот.

Tiptronic програмата автоматски се напушта, доколку прекинувачите извесно време не се активираат и

рачката на автоматскиот менувач не се наоѓа во Tiptronic.

● При забрзување, менувачот кратко пред достигнување на најголемиот дозволен број вртежи на
моторот автоматски се префрлува во следниот повисок степен.

● Кај рачното префрлување во понизок степен, префрлувањето се врши тогаш, кога нема да постои
можност за зголемување на бројот на вртежите на моторот.
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Возење со менувач со двојна спојка DSG®

Степените за возење нанапред автоматски се префрлуваат во повисок или понизок степен.

Возење по надолнини
Колку е пострмна надолнината, толку помал степен треба да се избере. Пониските степени го

зголемуваат сопирачкото дејство на моторот. Возилото никогаш не го оставајте да се лизга надолу во

неутрална позиција N по планини или ридови.

—Намалете ја брзината.

—Притиснете ја рачката на менувачот од позиција D/S надесно во Tiptronic-менувачот no linktext

provided .

—Рачката од автоматскиот менувач поместете ја наназад, за да префрлите во понизок степен.

—ИЛИ: Со прекинувачите на управувачот префрлете во понизок степен no linktext provided .

Застанување и поаѓање на нагорнина
Колку е пострмна нагорнината, толку помал степен треба да се избере.

Доколку додека моторот работи се запре или се поаѓа на нагорнина, треба да се употреби функцијата

Auto-Hold no linktext provided .

Доколку на нагорнина се запре при поставен возен степен, возилото мора да се спречи од

придвижување со притиснување на педалот за сопирање или со вклучување на електронската паркинг-

сопирачка. Дури при поаѓањето отпуштете го педалот за сопирање или електронската паркинг-

сопирачка no linktext provided .

Возење во слободен од кај менувач со двојна спојка DSG®
Во слободниот од се користи залетот на возилото, за да се заштеди гориво со претпазлив начин на

возење. Со функцијата Eco слободен од моторот не само што се деактивира, туку и се исклучува.

Моторот повеќе не го запира возилото - возилото може да се движи на подолга патека. Функцијата е

достапна само во позицијата на рачката на автоматскиот менувач D/S и при брзини од околу 40 –

 130 km/h (25 mph – 80 mph).

Ако при едрење не се притисне сопирачката, моторот останува исклучен до состојба на мирување.

При едрење без сопирање моторот повторно самостојно стартува при .

За да се загарантира безбедно повторно стартување на моторот и сигурно напојување на мрежата,

може да се изврши автоматско стартување на моторот.

Активирање на слободен од

—При изборот на возен профил, изберете го профилот Eco no linktext provided .

—Возила со Eco функција на слободен од: Во изборот за возен профил изберете го возниот

профил Eco, Normal или Komfort no linktext provided .

—Тргнете ја ногата од педалот за гас. Моторот се вади од степен на брзина и се движи во лер.

Возилото се движи без сопирачкото дејство на моторот.

—  Возила со Eco функција на слободен од: Полека тргнете го стапалото од педалот за гас. Моторот

може да се ослободи од работа и автоматски да се исклучи.
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—Ако се надмине брзината од 130 km/h (80 mph).

—Кратко притиснете на педалот за гас.

Прекинување на слободен од

—Притиснете на сопирачка посилно.

—ИЛИ: кратко притиснете на педалот за гас или педалот за сопирање.

—ИЛИ: повлечете прекинувач за менување степени кон управувачот.

—ИЛИ: притиснете ја рачката на автоматскиот менувач во Tiptronic-позиција.

—ИЛИ: променете возен профил од Eco, Normal или Komfort.

Kick-down
Kick-down-уредот овозможува максимално забрзување во позицијата на рачката од автоматскиот

менувач D/S или во Tiptronic-позицијата.

Ако педалот за гас го притиснете целосно, менувачот преминува во понизок степен во зависност од

брзината и бројот на вртежи на моторот. На тој начин се користи целото забрзување на возилото.

При Kick-down, автоматското префрлување во следниот повисок степен се врши штом се постигне

максимално предвидениот број на вртежи на моторот.

Доколку кај возила со избор на возен профил избран е профилот Eco no linktext provided  и педалот за

гас е притиснат над точката на отпор, моќноста на моторот ќе се регулира на начин, што овозможува

максимално забрзување на возилото.

Launch-Control програма
Зависно од опремата, возилата со менувач со двојна спојка DSG® располагаат со Launch-Control

програма. Launch-Control програмата овозможува максимално забрзување од состојба на мирување.

—Исклучете го ASR no linktext provided .

—Со левата нога притиснете и држете го педалот за сопирање.

—Доведете ја рачката на менувачот во позиција D/S во возен степен S или во Tiptronic позиција или пак

кај возила со избор на возен профил, изберете го возниот профил Sport no linktext provided .

—Со десното стапало притиснете го педалот за гас, додека бројот на вртежи на моторот не достигне

3200 вртежи во минута.

—Левото стапало тргнете го од сопирачката no linktext provided . Возилото се стартува со максимално

забрзување.

—По забрзувањето повторно вклучете го ASR!

Брзото забрзување може да доведе до губење на тракцијата и до пролизгување особено на лизгави
патишта. Тоа може да доведе до губење на контролата врз возилото, незгоди и тешки повреди.
● Секогаш прилагодувајте го начинот на возење на текот на сообраќајот.
● Kick-down или брзото забрзување користете ги само тогаш, кога видливоста, временските услови,

условите на патот и сообраќајните услови тоа го дозволуваат и не се загрозуваат другите учесници
во сообраќајот поради забрзувањето на возилото и стилот на возење.

● Внимавајте, бидејќи погонските тркала можат да пролизгаат и возилото може да се излизга,
доколку ASR е исклучен, особено доколку патот е лизгав.

● По забрзувањето повторно вклучете го ASR.
● Launch-Control-програмата користете ја само доколку тоа го дозволуваат условите на патиштата и

во сообраќајот.

Никогаш не дозволувајте сопирачката често и долго да или не притискајте го педалот за сопирање
премногу често и долго. Постојаното сопирање доведува до прегревање на сопирачките. Тоа може
значително да ја намали ефикасноста на сопирање, патеката на сопирање значително се продолжува
и во одредени околности може да доведе до целосно откажување на уредот за сопирање.
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● При застанување на стрмнини и при поставен степен за возење не смее да се спречува лизгањето
на возилото со додавање на гас. На тој начин менувачот со двојна спојка DSG® може да се прегрее
и да се оштети.

● Никогаш не дозволувајте возилото да се придвижи кога рачката од менувачот е во позиција N,
особено не доколку моторот е изгаснат. Менувачот со двојна спојка DSG® не се подмачкува и со тоа
може да се оштети.

● Возила со Launch-Control програма: при забрзување со Launch-Control програмата силно се
оптоваруваат сите делови од возилото. Тоа може да предизвика поголемо абење.

Никогаш не оставајте ги сопирачките да со лесен притисок на педалот, доколку навистина не морате
да сопирате. Тоа го зголемува абењето.



Решенија на проблеми

Вонредно деблокирање на рачката од менувачот (варијанта 1).
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Вонредно деблокирање на рачката од менувачот (варијанта 2).

 Моторот не стартува
Контролната сијаличка свети зелено.

Педалот за сопирање не бил притиснат, на пр. при обид да се постави рачката на менувачот во друг

возен степен.

—За поставување на возен степен, притиснете го педалот за сопирање no linktext provided .

—Види и електронска паркинг-сопирачка no linktext provided .

 Поаѓањето се спречува со копчето за блокирање
Контролната сијаличка трепка зелено.

Копчето за блокирање на рачката од автоматскиот менувач не е фиксирана.

—Проверете дали копчето за блокирање е активирано.

—Во даден случај активирајте го копчето за блокирање.

 Поаѓањето се спречува со блокадата на рачката од менувачот
Контролната сијаличка трепка зелено. Дополнително се прикажува текст со информации.

Во ретки случаи може да дојде до тоа, блокадата на рачката на автоматскиот менувач со двојна спојка

DSG® да се не активира.

Тогаш погонот на моторот се става вон функција, за да се спречи ненамерно тргнување.

—Притиснете ја ножната сопирачка и повторно ослободете ја.

 Прегреан менувач
Контролната сијаличка свети жолто.

Дополнително може да се огласи и звучен сигнал. По потреба, на дисплејот на инструментната табла се

прикажува текстуална порака.
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Менувачот со двојна спојка DSG® може на пример да се прегрее поради често поаѓање, долго или Stop-

and-go сообраќај.

—  Не возете понатаму!

—При активирана блокада за паркирање P оставете менувачот да се излади no linktext provided .

—Ако контролната сијаличка не се изгасне, не возете понатаму.

—Побарајте стручна помош. Во спротивно може да настанат големи оштетувања на менувачот.

Вонредно деблокирање на рачката на менувачот
Доколку при прекин на снабдувањето со струја, на пример поради испразнете 12-волтна батерија за

возилото, возилото треба да се влече, мора да се изврши вонредно деблокирање на блокадата на

менувачот. За таа цел, побарајте стручна помош.

Вонредното отклучување се наоѓа под капакот на маската на менувачот.

Извадете го капакот на маската на менувачот:

—Вклучете ја електронската паркинг-сопирачка. Доколку електронската паркинг сопирачка не може да

се вклучи, возилото мора на друг начин да се осигура од пролизгување.

—Исклучете го палењето.

—Претпазливо повлечете го нагоре капакот во полето на манжетната од рачката на менувачот со

приклучените електрични водови.

—Капакот извадете го нагоре преку рачката од менувачот .

Вонредно деблокирање на блокадата на рачката на менувачот:

—Со рамната површина на одвртувачот од алатот за возилото, претпазливо притиснете на рачката за

отклучување во насока на стрелката (лупа) и држете во таа позиција (варијанта 1) .

—ИЛИ: притиснете ја рачката за отклучување во насока на стрелката и во држете во таа позиција

(варијанта 2) .

—Копчето за блокирање напред во рачката на автоматскиот менувач притиснете го и рачката доведете

ја во позиција N.

—По вонредното отклучување, капакот претпазливо притиснете го во средишната конзола и

внимавајте на правилната положба на електричните водови.

Вонредна програма
Кога на дисплејот на инструментната табла сите индикатори на позициите на рачката од менувачот се

обележени со посветла позадина, значи дека постои дефект на системот. Менувачот со двојна спојка

DSG® работи во програма за итен случај. Возилото може да се вози во програмата за итен случај, но

сепак со намалена брзина и не во сите степени.

Кај менувачот со двојна спојка DSG® во некои случаи не можете повеќе да возите во степен за возење

наназад.

Во секој случај, менувачот со двојна спојка DSG® веднаш нека се провери во стручен сервис.

Возилото не се движи и покрај поставениот возен степен
Доколку возилото не се придвижи во саканиот правец, возниот степен не може правилно да се постави

од страна на системот.

—Притиснете го педалот за сопирање и повторно поставете возен степен.

—Доколку возилото се уште не се придвижува во саканиот правец, станува збор за системски дефект.

Побарајте стручна помош и проверете го системот.

Кога возилото со исклучен мотор и рачка од менувачот во позиција N подолго време или со поголема
брзина се движи на пр. при влечење, се оштетува менувачот со двојна спојка DSG®.



● Доколку еднократно се прикаже, дека менувачот е прегреан, возилото мора или безбедно да се
запре или да се вози побрзо од 20 km/h (12 mph).

● Доколку текстуалната порака и звучното предупредување се повторуваат секои десет секунди,
возилото мора веднаш безбедно да се запре и моторот да се исклучи. Оставете менувачот да се
излади.

● За да се избегнат штети на менувачот, треба да се продолжи со возењето дури доколку звучното
предупредување повеќе не се огласува. Се додека менувачот е прегреан, треба да избегнувате
поаѓање и возење со брзина на чекорење.



Систем за помош при возење по надолнини

Системот за помош при возење по надолнини го поддржува сопирањето кај возила со менувач со

двојна спојка DSG® при тргнување на надолнини no linktext provided . За таа цел помошта за возење по

надолнини ја користи силата на сопирање на моторот.

Во зависност од надолнината и актуелната брзина, оптималниот избор на степен го презема менувачот

со двојна спојка DSG®. За таа цел рачката на автоматскиот менувачот мора да се наоѓа во позиција D/S.

Во Tiptronic-режим системот за помош при возење по надолнини не е активен.

Бидејќи системот за помош при возење по надолнини може да префрли најмногу во трет степен, при

многу стрмни надолни патеки може да биде потребно префрлување во режим Tiptronic. Во Tiptronic

режимот рачно префрлете во втор или прв степен, за да ја искористите силата на сопирање на моторот

и да ги растеретите сопирачките.

Се додека е активен системот за помош при возење по надолнини, Start-Stopp системот автоматски се

деактивира.

Автоматско активирање на системот за помош при возење по надолнини:
—Доколку надолнината е поголема од околу 6%.

—И: доколку рачката на автоматскиот менувачот се наоѓа во позиција D/S.

—Дополнително при исклучен уред за регулирање на брзината (GRA) односно автоматско регулирање

на растојанието (ACC): доколку брзината е помала од околу 80 km/h (50 mph) или се притиснува

сопирачката.

—Дополнително при активен уред за регулирање на брзината (GRA) или автоматско регулирање на

растојанието (АСС): доколку се пречекорува меморираната брзина.

Автоматско деактивирање на системот за помош при возење по надолнина:
—Доколку надолнината се ублажува.

—ИЛИ: доколку менувачот се префрли во повисок степен, бидејќи бројот на вртежи на моторот е

повисок од 4500/min.

—Или дополнително при активен уред за регулирање на брзината (GRA) односно автоматско

регулирање на растојанието (АСС): доколку меморираната брзина може да се одржува.

Интелигентната техника на помошта при возење по надолнини не може да ги совлада физички
зададените граници и функционира исклучиво во границите на системот. Зголемената понуда на
комфор преку системите за помош при поаѓање не треба лажно да Ве наведе, да ја ризикувате својата
безбедност.
● Неконтролирано движење во возилото може да предизвика тешки повреди.
● Системот за помош при возење по надолнини при паркирање не може да го замени вниманието на

возачот.
● Прилагодете ја секогаш брзината и начинот на возење на временските услови, условите на

видливост, на патот и сообраќајните услови.
● Системот за помош при при возење по надолнини не може во сите околности да го задржи

возилото на нагорнина или на надолнина, на пр. на лизгава или замрзната подлога.
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Секогаш е подготвен за сопирање. Доколку тоа не е случај, може да настанат незгоди и повреди.
● Системот за помош при возење по надолнини е само помошно средство и не може во сите

околности доволно да го сопре возилото на надолнини.
● И покрај системот за помош при возење по надолнини возилото може да се забрза.



Систем за помош при возење по надолнини (Alltrack)

Ако системот за помош при возење по надолнини е активен, свети контролната сијаличка  зелено.

Ако системот за помош при возење по надолнини не е активен, свети контролната сијаличка  во сива

боја. Системот е вклучен, но не регулира.

Системот за помош при поаѓање на надолнина, со помош на автоматското сопирање на сите четири

тркала, ја ограничува брзината на надолнини при возење наназад и нанапред. Се избегнува

блокирањето на тркалата бидејќи антиблокирачкиот систем останува активен. Кај возилата со рачен

менувач, системот за помош при возење по надолнини ја приспособува брзината така што моторот не

може да се сопре при работење во лер.

По поаѓањето на стрмнина со помалку од 30 km/h (19 mph), брзината се ограничува на најмалку 2 km/h

(1 mph) и најмногу 30 km/h (19 mph). Возачот може во секое време да ја зголеми или намали брзината

во наведените граници, со давање на гас или со сопирање.

Сепак предуслов за тоа е подлогата да има доволно триење. Тогаш помошта при поаѓање по удолнини

не може да ја изврши својата функција, ако се преминува наредна удолнина, или удолнина со лизгаво

тло.

Помошта за поаѓање по надолнина автоматски се активира ако се исполнети следните услови:

—Моторот на возилото работи.

—Избран е возниот профил Offroad no linktext provided .

—Брзината е помала од 30 km/h (19 mph) (на дисплејот на инструментната табла е видлив приказот за

функцијата ).

—Надолнината изнесува најмалку 10 % при возење нанапред односно 9 % при возење наназад.

—Не се сопира и не се дава гас.

Системот за помош при поаѓање на надолнини се деактивира кога брзината е поголема од 30 km/h

(19 mph), кога се сопира или се додава гас или надолнината е помала од 5 %.

Интелигентната техника на системот за помош при возење по надолнини не може да ги совлада
физички зададените граници и функционира исклучиво во границите на системот. Зголемената
понуда на комфор преку системите за помош при поаѓање не треба лажно да Ве наведе, да ја
ризикувате својата безбедност.
● Неконтролирано движење во возилото може да предизвика тешки повреди.
● Системот за помош при возење по надолнини не може да го замени вниманието на возачот.
● Прилагодете ја секогаш брзината и начинот на возење на временските услови, условите на

видливост, на патот и сообраќајните услови.
● Системот за помош при возење по надолнини не може во сите околности да го задржи возилото на

нагорнина или на надолнина, на пр. на лизгава или замрзната подлога.

Секогаш е подготвен за сопирање. Доколку тоа не е случај, може да настанат незгоди и повреди.
● Системот за помош при тргнување на надолнини е само помошно средство и не може во сите

околности доволно да го сопре возилото на надолнини.
● И покрај системот за помош при тргнување на надолнини возилото може да се забрза.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/88ec6189d0b8de2ac1524cdd372ab176_1_mk_MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/aae08bcfe1871d20da3acf182d615803_1_mk_MK#ID_7e96bec915884c37e500a05e67b1eafc-f8194526fefac0b7ac09498061d2a3f7-mk-MK


Информации за управувањето

За да се отежни кражба на возилото, пред секое напуштање на возилото, управувачот мора да се

блокира.

Управувањето
Поддршката во управувањето не следи хидраулично, туку електромеханички. Предност на ова

управување е што не се потребни хидраулични црева, хидраулично масло, пумпа, филтер и други

делови. Електромеханичкиот систем штеди гориво. Додека на хидрауличниот систем му е потребен

постојан притисок на маслото во системот, доводот на енергија кај електромеханичкото управување е

потребен само при управувањето.

Функционирањето на системот за помош при управување, кај возила со избор на возен профил може да

биде под влијание на избраниот возен профил no linktext provided .

Електронска блокада на управувачкиот столб
—Запрете го возилото, во даден случај доведете ја рачката на менувачот во позиција P.

—Исклучете го палењето, потоа отворете ја вратата на возачот. Управувачкиот столб ќе се блокира.

Ако управувачкиот столб не треба да се блокира, прво отворете ја вратата на возачот, потоа исклучете

го палењето. Додека возилото не се заклучи, управувачкиот столб исто така останува деблокиран.

Електромеханичко управување
Поддршката во управувањето на електромеханичкото управување автоматски се прилагодува во

зависност од брзината на возење, моментот на управување и аголот на вртење на тркалата.

Електромеханичкото управување работи само додека е вклучен моторот.

При намалено функционирање или дефект на поддршката во управувањето, при управувањето треба

да се употреби повеќе сила од вообичаено.

Помош при исправување
Помошта при исправување му дава на возачот помош при управувањето во критични ситуации. Притоа

на возачот му дава дополнителна сила при исправување на возилото no linktext provided .

Прогресивно управување
Зависно од опремата, прогресивното управување може да ја приспособи јачината на движењето на

управувачот на возната ситуација. Прогресивното управување функционира само додека моторот

работи.

Во градски сообраќај  при паркирање, маневрирање, како и при нагло свртување, потребно е помало

движење на управувачот.

На регионални патишта  или на автопат  прогресивното управување на пр. при возење на кривини

овозможува поспортско, подиректно чувство за управување и посилна динамика.
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Доколку поддршката во управувањето не функционира, управувачот тешко се врти и го отежнува
управувањето на возилото.
● Поддршката на управувачот работи само додека моторот е вклучен.
● Никогаш не оставајте го возилото да се движи со исклучен мотор.
● Никогаш не исклучувајте го палењето додека возилото е во движење. Блокадата на управувачот

може да се фиксира и возилото да не може повеќе да се управува.

Помошта при исправување заедно со ESС му помага на возачот при управување на возилото во
критични ситуации. Возачот во секој случај мора да го управува возилото. Возилото не се управува од
страна на помошта при исправување на возилото.

При влечење на возилото мора да е вклучено палењето за да не се блокира управувачот и за да може
да се вклучат трепкачите, свирката, бришачите и системот за чистење на стаклата.



Решенија на проблеми

 Дефект на управувањето
Предупредувачката сијаличка свети или трепка црвено.

Електронската блокада на управувачот е во дефект.

—  Не возете понатаму! Побарајте стручна помош.

—Ако предупредувачката сијаличка свети црвено, управувачот може тешко да се движи, затоа што

електромеханичкото управување е во дефект.

—Ако предупредувачката сијаличка трепка црвено, управувачкиот столб не се отклучува.

 Управувањето е во дефект
Контролната сијаличка свети или трепка жолто.

Ако контролната сијаличка трајно свети, стартувајте го моторот одново и полека извозете кратка патека.

Ако контролната сијаличка и понатаму свети, побарајте стручен сервис.

Контролната сијаличка трепка:

—Управувачот вртете го налево и надесно.

—Исклучете го палењето и одново вклучете го.

—Земете ги предвид пораките на дисплејот на инструментната табла.

—Не возете понатаму, ако по вклучувањето на палењето и понатаму трепка контролната сијаличка.

Побарајте стручна помош.

Блокадата на управувачкиот столб не се блокира
Возила со менувач со двојна спојка DSG: зависно од опремата, електронската блокада на управувачкиот

столб не може да се монтира.
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Вовед во темата

Преку возните профили, возачот може да прилагоди различни карактеристики на системите на

возилото кон актуелната возна ситуација, саканиот комфор при возењето и штедливиот начин на

возење. Во системите на возилото што може да се приспособат меѓу другите спаѓаат подвозјето,

управувањето со моторот и клима уредот.

Во зависност од опремата на возилото можат да се изберат различни возни профили. Влијанието на

приспособувањето на возилото во поединечните возни профили зависи од опремата на возилото.

Возниот профил Comfort е достапен само кај возила со адаптивно регулирање на подвозјето (DCC).

Возниот профил може да се промени додека возилото мирува или за време на возењето no linktext
provided . По изборот на возен профил, приспособувањата на возилото, со исклучок на моторот, веднаш

се префрлуваат во новиот профил. Доколку тоа го дозволува сообраќајната ситуација, кратко тргнете

го стопалото од педалот за гас за ново избраниот возен профил да стане активен и за моторот.

Поставувањето на возен профил за време на возењето може да го одвлече вниманието од
сообраќајот и да доведе до незгода.
● Секогаш возете внимателно и одговорно.

Некои поставувања можат да се меморираат и изменат во корисничките сметки на

персонализацијата, доколку се смени корисничката сметка no linktext provided .
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Поставување на возен профил

Во долниот дел на средишната конзола: копче за избор на возен профил.

Избор на возен профил
—Вклучете палење.

—Притиснете го копчето за избор на возен профил  .

—За да ги менувате возните профили, одново притиснете го копчето за избор на возен профил 

или притиснете ја функциската површина на саканиот возен профил во инфо-забавниот систем.

—Притиснете ја функциската површина  во Infotainment системот, за да се прикажат други

информации за активниот возен профил.

Ако е избран возниот профил Normal, LED останува исклучена во копчето за избор на возен профил.

Со исклучок на возниот профил Offroad, поставениот возен профил и индивидуалните поставувања

остануваат и по исклучувањето на палењето. Ако пред исклучувањето на палењето се избере возниот

профил Offroad, при повторното вклучување на палењето возилото стартува во возниот

профил Normal.

Ако последен бил избран возниот профил Sport или Eco, поставувањата на моторот или на менувачот

со двојна спојка DSG® се ресетираат на Normal штом се исклучи палењето.

Поставувањата на претходно избраниот возен профил можат повторно да се активираат:

—  Спортски функции: одново избере го возниот профил Sport.

—ИЛИ: Притиснете на рачката на менувачот со двојна спојка DSG® наназад во степенот на менувачот S

no linktext provided .

—  Eco функции: одново изберете го возниот профил Eco.
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Зависно од опремата се менува бојата на амбиенталното осветлување во зависност од избраниот возен

профил no linktext provided .

Карактеристики на возните профили
—Eco: го става возилото во состојба во којашто се штети енергија и му помага на возачот при начин на

возење кој заштедува гориво. Зависно од опремата, на располагање стои режимот за слободен од.

—Comfort: возниот профил води до комфорно ориентирано приспособување на возилото и е

соодветен на пр. за лоши делници или долги возења по автопат.

—Normal: возниот профил нуди избалансирано приспособување, на пр. за секојдневна употреба.

—Sport: ова поставување му овозможува на возачот чувство на спортско возење. Во возниот профил

Sport кај возила со менувач со двојна спојка DSG® автоматски се менува во степенот на менувачот S.

— Individual: поединечни системи на возилото може да се приспособат на личните желби no linktext

provided .

—Offroad: прилагодувањето на возилото според теренот и збир на поволни функции на терен

(Alltrack). Дисплејот на инструментната табла при активиран возен профил ги прикажува симболите

 и .

Со возните профили можат да се променат и карактеристиките на возењето. Возниот профил не смее
никогаш да Ве наведе да преземете безбедносен ризик.
● Секогаш прилагодувајте ја брзината и начинот на возење на видливоста, временските услови,

условите на патот и сообраќајните услови.
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Индивидуално прилагодување на возниот профил

Избирање на возниот профил Individual
—Вклучете палење.

—Вклучете го Infotainment системот.

—Притиснете на копчето за избор на возен профил  и во инфо-забавниот систем притиснете на

функциската површина Individual  (индивидуално).

—Притиснете на функциската површина Anpassen  (прилагодување) за да го отворите менито

Individual (индивидуално).

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/90602a9ba9aeb926f14df153a4c37262_1_mk_MK


Решенија за проблеми

 Дефект на прилагодливото регулирање на подвозјето (DCC)
Контролната сијаличка свети жолто.

На дисплејот на инструментната табла се прикажува пораката Störung: Dämpferregelung (Дефект:

регулирање на придушувањето).

—Побарајте стручен сервис и проверете го системот.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/a843d47e2058cecd916b777ee7a2fc93_1_mk_MK


Offroad индикатор

Во Infotainment системот: Offroad индикатор.

Индикаторот за отворен терен на располагање става дигитални инструменти, коишто прикажуваат

дополнителни информации за возилото и околината. Со тоа е можна попрецизна проценка на

актуелната возна ситуација.

Отворање на индикаторот за отворен терен
—Притиснете го копчето   на инфо-забавниот систем.

—Притиснете ја функциската површина Fahrzeug  (возило).

—Притиснете ја функциската површина Auswahl  (избор).

—Притиснете ја функциската површина Offroad  (отворен терен).

Избор на инструменти и поставување единици
Infotainment системот прикажува различни инструменти .

—За да се префрлувате помеѓу инструментите, поминете во вертикален правец преку дисплејот.

Кај некои инструменти, единицата може да се постави во Infotainment системот no linktext provided .

Инструменти во Offroad индикаторот:
Можностите за избор на инструменти зависат од опремата.

—Компас: Компасот ја покажува актуелната насока на возење.

—Индикатор на агол на управување: се прикажува аголот на управување на возилото. При вртење

налево вредноста е позитивна, а при вртење надесно таа е негативна.

—Мерач на височина: Мерачот на височина ја прикажува актуелната височина над морската површина.

—Индикатор за температура на средството за ладење на моторот: Индикаторот соодветствува на

приказот на температурата во инструментната табла no linktext provided .

—Индикатор за температура на масло: индикаторот соодветствува на индикаторот за температура на

масло на инструментната табла.

Усогласување на полињата на приказ на возната ситуација
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Прикажаните инструменти можат да се изберат зависно од возната ситуација како и условите во

околината и теренот:

—Песоклив терен: индикатор за температура на масло и средство за ладење на моторот, индикатор за

агол на управување.

—Стрмнини: индикатор за агол на управување, температура на средство за ладење на моторот, мерач

на висина.

—Алпски терен: индикатор за агол на управување, мерач на висина, компас.



Вовед во темата

Примерите кои се наведени во ова поглавје се сметат за општи директиви, кои треба да му помогнат на

возачот при безбедно возење на отворен терен. Но не може однапред да се тврди дека овие препораки

важат за сите можни ситуации. Пред возење на непознат отворен терен одлучувачко е стекнувањето

знаење за карактеристиките на претстојниот отворен терен. Така можете однапред правилно да ги

процените можните опасности. Возачот е одговорен за одлуките, дали неговото возило е соодветно за

претстојниот отворен терен и дали може да се вози по отворениот терен.

Возењето на отворен терен бара други способности и начини на однесување во споредба со возењето

на патишта.

Возилото не е дизајнирано за патувања од .

На отворен терен исклучете ги системите за помош на возачот и системите за помош при паркирање.

Листа на проверка

Пред првото возење, треба да се спроведат следните чекори за возилото да може да се управува и вози

безбедно вон асфалтираните патишта:

✓ Почитувајте ги основните безбедносни напомени  за возење на отворен терен.

✓ Поставете ја седечката позиција со добра видливост напред и врзете ги сигурносните појаси no

linktext provided .

✓ Секогаш носете соодветни и удобни чевли, коишто на стапалата им даваат добра потпора за

користење на педалите.

Одговорниот возач треба и при возење на отворен терен да ја чува природата. Прегазувањето

грмушки или пасишта може да уништи живеалишта на животни и растенија.

Истечените погонски поради оштетувања на возилото течности ја загадуваат животната средина.

Истечените погонски течности соберете ги и стручно и согласно еколошките прописи отстранете

ги.

За возење на отворен терен понесете соодветен прибор.
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Безбедносни напомени за возењето на отворен терен

Интелигентната техника на возилото не може да ги совлада физички зададените граници и
функционира исклучиво во границите на системот. При неповолни услови на патот може, и покрај
АВЅ, да дојде до нестабилност со блокирање на тркалата - на пр. при полно сопирање на лабава
подлога од кршен камен. Во вакви услови, стабилизирањето на возилото преку вклучениот ESC, е
возможно само делумно.

Возењето на отворен терен може да биде опасно и да предизвика незгоди, тешки повреди,
оштетувања и откажување на возилото далеку од секаква помош.
● Никогаш не избирајте опасна рута и не преземајте ризик којшто може да ги загрози возачот и

патниците во возилото. Доколку не можете да продолжите или се сомневате во безбедноста на
трасата, вратете се и побарајте друга патека.

● Дури и ако теренот изгледа едноставен за возење, тој може да биде тежок и опасен и да доведе до
критични ситуации за возачот и патниците. Најдобро е теренот претходно да го испитате пешки.

● На отворен терен возете многу приземно и внимателно. Доколку возите премногу брзо или некој
маневар при возење не Ви успее, тоа може да доведе до тешки повреди и оштетувања на возилото.

● Никогаш не возете побрзо отколку што е умерено за теренот, условите на патот, условите во
сообраќајот и временските услови.

● Никогаш не преминувајте препреки, рампи или стрмнини со преголема брзина. Тоа може да доведе
до подигнување на возилото, при што Вие не би можеле да го управувате и би ја загубиле
контролата.

● Доколку возилото се подигне, секогаш насочувајте ги право предните тркала. Ако тркалата при
контактот со тлото се целосно завртени, возилото може да се преврти.

● Дури и делови од теренот кои изгледаат безопасни можат да бидат опасни. Дупки, вдлабнатини,
бразди, бездни, препреки, меки и калливи подлоги често не можат да се препознаат и се делумно
или целосно покриени со снег, вода, трева или гранки кои лежат на подот. Теренот по потреба
испитајте го пешки.

Спортските повеќенаменски возила подлежат на значително поголем ризик од превртување отколку
вообичаените патнички возила no linktext provided .
● При незгода со превртување, лице со неврзан сигурносен појас е подложено на смртна повреда

отколку лице со врзан сигурносен појас.
● Вашето возило има повисоко тежиште и за време на возењето има поголеми шанси да се преврти

отколку патничко возило, кое не е наменето за возење на отворен терен.
● Никогаш не возете брзо, особено не во кривини или не спроведувајте екстремни возни маневри.
● Секогаш приспособувајте ја брзината и стилот на возење на отворениот терен.
● Багаж или други предмети кои ги пренесувате на покривот на возилото дополнително го

повишуваат тежиштето и ја зголемуваат опасноста од превртување.

Системите за помош на возачот се дизајнирани исклучиво за употреба на асфалтирани улици. За
возење по земјен пат системите за помош на возачот се несоодветни, па дури и опасни. Доколку
системите за помош на возачот ги користите по земјен пат, можете да ја загубите контролата над
возилото и тешко да се повредите.
● Никогаш не ги користете системите за помош на возачот на земјен пат.
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Возењето со премала резерва на гориво може да доведе до откажување на отворениот терен, до
незгоди и тешки повреди.
● Пред возењето на неасфалтирани патишта наточете доволно гориво.
● Управувањето и системите кои го помагаат сопирањето не функционираат, доколку моторот

поради недостаток на гориво или неправилен довод на гориво или гасне.

При отворени прозорци и отворен стаклен покрив, ненадеен дожд може да ја намокри внатрешната
опрема на возилото и да доведе до оштетувања на возилото. При возење на отворен терен, држете ги
прозорците и стаклениот покрив секогаш затворени.



Објаснување на некои стручни поими

Тежиште

 

Оддалеченост од подлогата

 

Општ приказ: агол на нагорнина.

Општ приказ: агол на надолнина.

Тежиштето на возилото влијае на неговото однесување при превртување. За возење на

отворено возилото има поголемо растојание од подлогата и со тоа и повисоко тежиште

од другите возила. Поради повисокото тежиште постои и зголемен ризик од

превртување на автомобилот при возењето. При возењето секогаш мислете на овој факт

и почитувајте ги безбедносните совети и предупредувања во ова упатство за користење.Растојанието од тлото до најниската точка на подвозјето на возилото.
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Агол на нагорнина

 

Агол на накосеност

 

Агол на рампа

 Агол на отскок

 

Линија на пад

 
Преплетување

 

Поголемите надморски височини (нагорнина) на патека од 100 m се искажуваат во

процент или степен . Вредност до којашто возилото може да искачи нагорнина со

сопствена сила. Максималниот агол на висина, кое возилото може да го совлада,

меѓу другото е зависно од подлогата и од моќноста на моторот.Агол до кој може да се вози автомобилот по стрмнина или долж линијата на паѓање

на надолнина, без притоа возилото странично да се навали (зависно од тежиштето)

.
Податок за аголот до кој возилото со мала брзина може да мине преку некоја рампа, без

притоа возилото со подвозјето да удри на работ од рампата.Премин од хоризонтална рамнина на нагорнина или од надолнина назад

на рамнината. Податок за аголот до кој возилото со мала брзина може

совлада некоја стрмнина, без притоа возилото со подвозјето да удри на

работ од рампата.
Вертикалната линија на возење надолу.Способност на возилото да надмине препрека од едната страна.



Листа на проверка

Листа за проверка

Заради сопствената безбедност и безбедноста на сопатниците, почитувајте ги следниве точки пред

секое патување на отворен терен:

✓ Пред да возите на отворен терен детално информирајте се за карактеристиките на претстојниот

отворен терен, пред да возите на него.

✓ Целосно наполнете го резервоарот. На отворен терен, потрошувачката на гориво е значително

поголема отколку на улица.

✓ Проверете дали профилот на сите гуми и типот на гуми се доволни за планираното возење по

отворен терен.

✓ Проверете го притисокот на сите гуми и прилагодете го.

✓ Проверете го нивото на моторното масло и дополнете моторно масло. Само доколку има доволно

моторно масло моторот се снабдува со моторно масло и при накосена положба.

✓ Резервоарот за вода за прскање на стаклата целосно наполнете го со вода и со средство за чистење.

✓ Багажот наместете го во возилото што е можно пониско и порамно. Безбедно прицврстете ги сите

предмети.
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Општи правила и возни напомени

—Volkswagen препорачува никогаш да не возите сами на отворен терен. Треба да возите заедно со

најмалку две теренски возила на отворен терен. Секогаш може да настанат неочекувани ситуации.

Затоа, особено е потребна опрема со која во итен случај би можеле да повикате помош.

—Застанете пред критичните премини и испитајте ја патеката пешки.

—Врвовите преминувајте ги бавно, за возилото да не виси, при што може да се оштети и може да стане

неуправливо.

—Возете бавно на тешките делови од трасата. Кога подлогата е лизгава, ставете во повисок степен и

држете го возилото постојано во движење.

—На отворен терен има претежно меки подлоги, во кои гумите потонуваат. Со тоа се намалува

растојанието од подлогата и се зголемува длабочината. Секогаш кога е можно возете на рамна и

цврста подлога.

—Дури и при помали брзини одржувајте доволно големо растојание од другите возила. Ако првото

возило одненадеж заглави, наредното возило сè уште може навремено да застане без и самото да

заглави.

● Бидете сигурни дека возилото има доволно растојание од подлогата. Доколку возилото се удри со
долниот дел, може да настанат тешки оштетувања. Оштетувањето може да доведе до откажување
на возилото и да го направи невозможно продолжувањето на патувањето.

● За време на возењето на отворен терен никогаш не дозволувајте да пролизга куплунгот или
Вашата нога да лежи на педалот за куплунг. Во спротивно, на нерамно тло би можеле ненамерно
да го притиснете куплунгот, што може да доведе до губење на контролата над возилото. Освен тоа,
може да се изгуби и врската помеѓу моторот и менувачот. Возењето со испрекинато притиснување
на куплунгот доведува до абење на наслагите на куплунгот.
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Вовед во темата

Уредот за регулирање на брзината (GRA) помага, да се одржи константна брзината што сте ја

поставиле.

Подрачје на брзина
GRA е достапен при возење нанапред со брзина од околу 20 km/h (15 mph).

Возење со GRA
Во секое време можете да ја пречекорите меморираната брзина, за на пр. да претекнете. Регулирањето

се прекинува за време на процесот на забрзување и потоа меморираната брзина продолжува.

Како да ракувам со GRA?
Зависно од опремата, со GRA можете да ракувате или преку контролната рачка no linktext provided  или

преку повеќефункцискиот управувач no linktext provided .

Прикази на дисплејот
Ако GRA е вклучен, дисплејот на инструментната табла ја прикажува меморираната брзина и статусот на

GRA:

прикажано мало или сиво: GRA не регулира.

прикажано големо или бело: GRA регулира.

Ако не е меморирана брзина, дисплејот на инструментната табла прикажува наместо брзината .

Менување степени
Штом ќе го притиснете куплунгот, регулирањето се прекинува и продолжува автоматски по менувањето

на степен.

Возење по надолнина
Доколку возите по надолнина, меморираната брзина може да се пречекори поради надолнината.

Возилото сопрете го со ножната сопирачка и по потреба, префрлете во понизок степен.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/1e57ef135556f39490bdc2f554b5be0a_1_mk_MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/03cc7c431d35d5b3b6452135315d120c_1_mk_MK#ID_f6c18b7dc7b33714c7b33afc8315c4f0-39f08c2391c30b4d783b2b9ab59aea63-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/bda91e28dd0e30a52f4523fc3ca59877_1_mk_MK#ID_84dec31ad464c7f04e7a3a40d2659fd9-b3f4b797921a120f34bbbf36d4eb3df0-mk-MK


Доколку не е можно безбедно да возите со константна брзина и да одржувате доволно растојание,
користењето на GRA може да предизвика незгоди и тешки повреди.
● Никогаш не користете го GRA во густ сообраќај, при недоволно растојание, на стрмни делници,

делници со многу кривини и лизгави делници, на пр. на снег, мраз, влага или на дробен камен како
и на преплавени улици.

● Никогаш не го користете GRA на отворен терен или на непроодни патишта.
● Секогаш прилагодувајте ги брзината и безбедносното растојание до возилата пред Вас на

видливоста, временските услови, условите на коловозот и сообраќајните услови.
● За да се избегне ненамерно регулирање на брзината, исклучувајте го GRA по користењето.
● Опасно е, повторно да ја активирате меморираната брзина, ако брзината е многу голема за

постоечките услови на патиштата, сообраќајните или временските услови.
● При возење по удолнини GRA не може да ја одржува брзината на возилото константна. Со помош

на сопствената тежина на возилото, брзината може да се зголеми. Запрете го возилото со ножната
сопирачка.



Ракување со GRA преку рачката за трепкачи

(кратка) (кратка) 

Лево на управувачкиот столб: прекинувач и копчиња за користење на GRA.

Вклучување
—Турнете го прекинувачот   2  во позиција .

Нема меморирано брзина и сè уште не се врши регулирање.

Започнување на регулирањето
—За време на возењето притиснете го копчето   1  во делот  .

GRA ја меморира и регулира актуелната брзина.

Дополнително свети и зелената контролна сијаличка .

Поставување на брзината
Меморираната брзина можете да ја поставите преку копчето   1 , додека GRA регулира:

+ 1 km/h (1 mph)- 1 km/h (1 mph)

За постојано да ја менувате меморираната брзина, задржете го притиснато копчето   1 . Возилото ја

прилагодува актуелната брзина, на тој начин што забрзува или ја намалува гаста. Возилото не запира

активно.
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Прекинување на регулирањето
—Турнете го прекинувачот   2  во позиција  или притиснете го педалот за сопирање.

Брзината останува меморирана.

Повторно стартување на регулирањето
—Притиснете го копчето   1  во делот .

GRA повторно ја презема меморираната брзина и регулира.

Исклучување
—Турнете го прекинувачот   2  во позиција .

GRA се исклучува, меморираната брзина се брише.

Префрлување кон уредот за ограничување на брзина
—Притиснете го копчето 3 .

—Изберете го уредот за ограничување на брзината на дисплејот на инструментната табла.

Функцијата GRA се исклучува.



Ракување со GRA преку повеќефункцискиот управувач

  
  

Лева страна на повеќефункцискиот управувач: копчиња за користење на GRA.

Вклучување
—Притиснете го копчето .

Нема меморирано брзина и сè уште не се врши регулирање.

Започнување на регулирањето
—За време на возењето притиснете го копчето .

GRA ја меморира и регулира актуелната брзина.

Дополнително свети и зелената контролна сијаличка .

Поставување на брзината
Меморираната брзина можете да ја поставите, додека GRA регулира:

+ 1 km/h (1 mph)-1 km/h (1 mph)
+ 10 km/h (5 mph)- 10 km/h (5 mph)

За постојано да ја менувате меморираната брзина, држете го притиснато копчето   или .

Возилото ја прилагодува актуелната брзина, на тој начин што забрзува или ја намалува гаста. Возилото

не запира активно.
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Прекинување на регулирањето
—Кратко притиснете го копчето  или . Алтернативно притиснете го педалот за сопирање.

Брзината останува меморирана.

Повторно стартување на регулирањето
—Притиснете го копчето  .

GRA повторно ја презема меморираната брзина и регулира.

Исклучување
—Притискајте го долго копчето .

GRA се исклучува, меморираната брзина се брише.

Префрлување кон уредот за ограничување на брзина
—Притиснете го копчето .

—Изберете го уредот за ограничување на брзината на дисплејот на инструментната табла.

Функцијата GRA се исклучува.



Решенија за проблем

   GRA во дефект.
—Побарајте стручен сервис.

Регулирањето автоматски се прекинува.
—Подолго време сте го притискале педалот за куплунг.

—Возилото подолго време ја пречекорува меморираната брзина.

—Рачката на автоматскиот менувач не се наоѓа во позиција D/Ѕ.

—Регулирале системи што го помагаат сопирањето, на пр. ASR или ESC.

—Возилото е сопрено од системот за помош при набљудување на околината (Front Assist) no linktext

provided .

—Ако проблемот и понатаму постои, исклучете го GRA и побарајте стручен сервис.
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Вовед во темата

Уредот за ограничување на брзината помага да не се пречекори брзината што сте ја меморирале.

Подрачје на брзина
Уредот за ограничување на брзината е достапен при возење нанапред со брзина од околу 30 km/h

(20 mph).

Возење со уред за ограничување на брзината
Уредот за ограничување на брзината можете да го прекинете во секое време, така што ќе го притиснете

педалот за гас сосема до точката на отпор. Штом се пречекори меморираната брзина, трепка зелената

контролна сијаличка  и може да се изврши и звучно предупредување. Брзината останува меморирана.

Штом се вози под меморираната брзина, регулирањето повторно самостојно се вклучува.

Како да ракувам со уредот за ограничување на брзината?
Зависно од опремата, со уредот за регулирање на брзината можете да ракувате или преку контролната

рачка no linktext provided  или преку повеќефункцискиот управувач no linktext provided .

Решенија за проблеми
Ако ограничувачот на брзината е вклучен, дисплејот на инструментната табла ја прикажува

меморираната брзина и статусот на ограничувачот на брзината:

прикажано мало или сиво: регулирањето не е активно.

прикажано големо или бело: регулирањето активно.

Возење по надолнина
Доколку возите по надолнина, меморираната брзина може да се пречекори поради надолнината.

Возилото сопрете го со ножната сопирачка и по потреба, префрлете во понизок степен.

За да се избегне ненамерно регулирање на уредот за ограничување на брзината, уредот секогаш
исклучувајте го по користењето.
● Уредот за ограничување на брзината не ја презема одговорноста за брзината на возилото од

возачот. Не возете со полн гас, доколку тоа не е потребно.
● Користењето на уредот за ограничување на брзината при временски непогоди е опасно и може да

доведе до тешки незгоди, на пр. поради пролизгување на вода, снег, лед, суви лисје. Системот за
ограничување на брзината користете го само доколку тоа го овозможуваат состојбата на коловозот
и временските услови.

● При возење по удолнини уредот за ограничување на брзината не може да ја ограничи брзината на
возилото. Со помош на сопствената тежина на возилото, брзината може да се зголеми. Префрлете
во понизок степен и/или сопрете го возилото со ножната сопирачка.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/9aab5e16319609cf984caf33821da721_1_mk_MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/fb648c400d5f9ce4a4b59add5ac914d7_1_mk_MK#ID_b53275edd9b544a2a467808d9db40be8-77cb7b6c1a2e6388031b85215f179364-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/b1af0ef3c9ff56c983618815a487c4a7_1_mk_MK#ID_3959ffc48ff648829580c63a54bddef9-74071afa2801181f3bdf136fcc2fc1da-mk-MK


Ракување со уредот за ограничување на брзината преку
рачката за трепкачи

(кратка) 
(кратка) 

Лево на управувачкиот столб: прекинувач и копчиња за користење на уредот за ограничување на
брзината.

Вклучување
—Турнете го прекинувачот   2  во позиција .

Последно поставената брзина е меморирана. Сè уште не следи регулирање.

Започнување на регулирањето
—За време на возењето притиснете го копчето   1  во делот  .

Актуелната брзина се меморира како максимална брзина. Дополнително свети и зелената контролна

сијаличка .

Поставување на брзината
Меморираната брзина можете да ја поставите преку копчето   1 :

+ 1 km/h (1 mph)
- 1 km/h (1 mph)

За постојано да ја менувате меморираната брзина, задржете го притиснато копчето   1 .
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Прекинување на регулирањето
—Притиснете го прекинувачот   2  во позиција .

Брзината останува меморирана.

Повторно стартување на регулирањето
—Притиснете го копчето   1  во делот .

Штом актуелната брзина е пониска од меморираната брзина, уредот за ограничување на брзината

повторно се активира.

Исклучување
—Турнете го прекинувачот   2  во позиција .

Системот за ограничување на брзината се исклучува, брзината останува меморирана (и при

исклучување на палењето).

Префрлување кон системот за регулирање на брзината (GRA) или кон
системот за автоматско регулирање на растојанието (ACC)
—Притиснете го копчето 3 .

—Изберете го саканиот систем на дисплејот на инструментната табла.

Системот за ограничување на брзината се исклучува.



Ракување со уредот за ограничување на брзината преку
повеќефункцискиот управувач

 
  

 

Лева страна на повеќефункцискиот управувач: копчиња за користење на уредот за ограничување на
брзината.

Вклучување
—Притиснете го копчето .

Последно поставената брзина е меморирана. Сè уште не следи регулирање.

Започнување на регулирањето
—За време на возењето притиснете го копчето .

Актуелната брзина се меморира како максимална брзина. Дополнително свети и зелената контролна

сијаличка .

Поставување на брзината
Меморираната брзина можете да ја поставите:

+ 1 km/h (1 mph)
-1 km/h (1 mph)+ 10 km/h (5 mph)

- 10 km/h (5 mph)

За постојано да ја менувате меморираната брзина, држете го притиснато копчето   или .
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Прекинување на регулирањето
—Притиснете го копчето  или .

Брзината останува меморирана.

Повторно стартување на регулирањето
—Притиснете го копчето .

Штом актуелната брзина е пониска од меморираната брзина, уредот за ограничување на брзината

повторно се активира.

Исклучување
—Притискајте го долго копчето .

Системот за ограничување на брзината се исклучува, брзината останува меморирана (и при

исклучување на палењето).

Префрлување кон системот за регулирање на брзината (GRA) или кон
системот за автоматско регулирање на растојанието (ACC)
—Притиснете го копчето .

—Изберете го саканиот систем на дисплејот на инструментната табла.

Системот за ограничување на брзината се исклучува.



Решенија за проблеми

Регулирањето автоматски се прекинува.
—Пречки во функционирањето. Исклучете го ограничувачот на брзината и побарајте стручен сервис.

Од безбедносни причини, уредот за ограничување на брзината целосно се исклучува, дури кога

првично ќе го отпуштите педалот за гас или ако рачно го исклучите системот.
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Вовед во темата

Автоматското регулирање на растојанието (ACC = Adaptive Cruise Control) ја одржува константна

брзината што сте ја поставиле. Доколку возилото се приближува кон возило што вози пред него, ACC

автоматски ја прилагодува брзината и на тој начин го задржува растојанието што сте го поставиле.

Подрачје на брзина
ACC регулира во опсег на брзина меѓу 30 km/h (20 mph) и 160 km/h (100 mph) или 210 km/h (130 mph).

Зависно од пазарот, ова подрачје на брзина може да отстапува.

Возење со ACC
Регулирањето можете во секое време да усогласите преку ACC. Кога сопирате, регулирањето се

прекинува. Кога забрзувате, регулирањето се прекинува за време на процесот на забрзување и потоа

продолжува.

Ако е приклучена приколка, ACC регулира помалку динамично no linktext provided .

Располага ли возилото со АСС?
Возилото располага со ACC, доколку во поставувањата за возилото на Infotainment системот можете да

вршите поставувања за ACC no linktext provided .

Ако возилото не располага со ACC, уредот за регулирање на брзината (GRA) не Ви е достапен како

самостоен систем.

Барање за сопирање
Ако автоматското одложување преку ACC не е доволно, АCC преку порака на инструментната табла бара

од Вас, дополнително да запрете. Освен тоа, свети црвената предупредувачка сијаличка  и се

огласува предупредувачки тон. Веднаш запрете!

Радарски сензор
ACC ги регистрира возните ситуации со помош на радарскиот сензор во предниот дел на возилото no
linktext provided .

Досегот на радарскиот сензор изнесува до околу 120 m.
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Интелигентната техника на ACC не може да ги совлада физички зададените граници и функционира
исклучиво во границите на системот. Зголемената понуда на комфор не смее никогаш да Ве наведе на
тоа, да ја ризикувате безбедноста. Невнимателно и користење без надзор на ACC може да предизвика
незгоди и тешки повреди. Системот не може да го замени вниманието на возачот.
● Брзината и растојанието до возилата пред Вас секогаш прилагодувајте ги кон видливоста,

временските услови, условите на коловозот и сообраќајните услови.
● Никогаш не користете го АСС при лоша видливост, на стрмни, закривени, лизгави патишта, на пр.

при снег, мраз, влага или дробен камен, ниту пак на преплавени улици.
● ACC никогаш не користете го на отворен терен или на неасфалтирани улици. Уредот е дизајниран

само за употреба на асфалтирани патишта.
● ACC не реагира на возила во мирување.
● ACC не реагира на лица, животни, попречни возила или возила што доаѓаат отспротива во истата

коловозна лента.
● Постепено сопирајте, доколку намалувањето на брзината со помош на АСС не е доволно.
● Сопирајте постепено, штом на дисплејот на инструментната табла ќе се прикаже барање за

сопирање.
● Запрете, ако возилото по барањето за сопирање ненамерно ќе се придвижи.
● Во секое време бидете подготвено самостојно да ја регулирате брзината.



Посебни возни ситуации

На дисплејот на инструментната табла: препознаено бавно возило на левата лента (општ приказ).

Претекнување
Доколку вклучите лев трепкач (сообраќај од лева страна: десен трепкач), за да претекнете, ACC го

забрзува возилото и го намалува растојанието до возилото пред Вас. Притоа, брзината што сте ја

поставиле не се пречекорува.

Штом по менувањето на коловозната лента ACC не препознае возило пред Вас, ACC го забрзува

возилото сè до поставената брзина.

Stop-and-go сообраќај
ACC може возилата со менувач со двојна спојка DSG® да ги запира до состојба на мирување и да ги

застане. ACC останува активен, дисплејот на инструментната табла неколку секунди покажува ACC
anfahrbereit (АСС подготвен за поаѓање). Тогаш возилото автоматски поаѓа, штом возилото пред него ќе

тргне (зависно од опремата и не е достапно во сите земји).

Продолжете ја подготвеноста за поаѓање или одново активирајте ја:

—Притиснете го копчето  .

Тргнете, кога ќе заврши подготвеноста за поаѓање и кога возилото пред Вас веќе се оддалечило:

—Притиснете го копчето   или накратко притиснете го педалот за гас.
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Во следните случаи АСС не останува активен:

—Фазата на стоење трае подолго од околу три минути.

—Се отвори една врата од возилото.

—Палењето се исклучува.

Спречување за претекнување од десна страна (сообраќај на левата страна:
спречување за претекнување од левата страна)
Ако ACC на левата лента (сообраќај од лева страна: на десната лента) препознае возилото што вози

бавно, ACC нежно запира во рамките на системските граници и на тој начин избегнува да извршите

недозволено претекнување . Функцијата е активна од околу 80 km/h (50 mph), но не е достапна во сите

земји.

Доколку на дисплејот на инструментната табла се прикаже ACC anfahrbereit (ACC е подготвен за
поаѓање) и доколку возилото пред вас поаѓа, Вашето возило исто така автоматски тргнува. Во даден
случај, радарскиот сензор притоа не може да препознае препреки, коишто се наоѓаат на неговиот пат.
Тоа може да доведе до незгоди и тешки повреди.
● Пред секое тргнување контролирајте го патот на поаѓање и по потреба запрете го возилото.



Граници на АСС

Возење по кривини.

Возила надвор од областа на дејствување на радарскиот сензор.
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Менување на коловозна лента.

Возило кое свртува или стои.

Не користете го ACC
Системски условено ACC не е соодветен во следните возни ситуации. Прекинување на регулирањето no
linktext provided :

—Возење при силен дожд, снег или пена.

—Возења низ тунели.

—Возења низ градилишта.

—Возења на патишта со кривини, на пр. планински патишта.

—Возења на отворен терен.

—Возења низ затворени паркинзи.

—Возења на патишта со оставени метални предмети, на пр. железнички шини.

—Возења по патишта со чакал.

—Возила без спречување за претекнување од десна страна: возења на патишта со повеќе ленти, ако

возилата на лентата за претекнување возат поспоро.

Одложена реакција
Доколку радарскиот сензор е изложен на услови од околината кои ја нарушуваат неговата функција,

системот тоа може задоцнето да го препознае. Оттука, можните ограничувања на функцијата при

почетокот на возењето и за време на возењето може задоцнето да се прикажуваат no linktext provided .

Нерегистрирани објекти
Радарскиот сензор препознава исклучиво возила, кои се движат во истата насока. Не се регистрираат:

—Лица.

—Животни.
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—Возила во мирување.

—Попречни возила или возила што доаѓаат од спротивниот правец.

—Други препреки што не се движат.

Ако на пр. возило регистрирано од ACC врти или менува лента и пред ова возило има возило во

мирување, ACC реагира на возилото во мирување .

Кривини
Радарскиот сензор секогаш мери право. Оттука, возилата во тесните кривини може случајно да се

препознаат или возилата пред Вас на не се препознаат   .

Возила надвор од областа на делување на сензорите
Во следните возни ситуации, АСС може да не реагира, да реагира со задоцнување или несакано:

—Возила, коишто возат надвор од областа на сензорот на мало растојание од Вашето возило, на пр.

мотори   .

—Возила, коишто непосредно пред Вашето возило се префрлуваат на Вашата лента   .

—Возила, чиишто доградби и надградби досегаат над возилото.

Доколку го користите ACC во наведените ситуации, може да се предизвикаат незгоди и тешки
повреди, како и прекршувања на законските одредби.



Вклучување и исклучување на ACC

 
  

Лева страна на повеќефункцискиот управувач: копчиња за ракување на ACC.

Вклучување
—Притиснете го копчето .

Контролната сијаличка  свети сиво, ACC не регулира.

Започнување на регулирањето
—За време на возењето нанапред притиснете го копчето .

ACC ја меморира актуелната брзина и се придржува кон поставеното растојание. Доколку актуелната

брзина е надвор од зададениот опсег на брзина, ACC ја поставува минималната брзина (кај бавно

возење) или максималната брзина (кај побрзо возење).

Во зависност од ситуацијата светат следните контролни сијалички:
ACC регулира.

Не е регистрирано возило пред Вас.Препознаено возило пред Вас (бело).

Прекинување на регулирањето
—Кратко притиснете го копчето  или педалот за сопирање.

Контролната сијаличка  свети сиво, брзината и растојанието остануваат меморирани.
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Доколку системот за регулирање на пролизгувањето (ASR) се деактивира, регулирањето автоматски се

прекинува.

Повторно стартување на регулирањето
—Притиснете го копчето .

ACC ја презема последно поставената брзина и последно поставеното растојание. Дисплејот на

инструментната табла ја покажува поставената брзина, свети контролната сијаличка соодветна за

возната ситуација.

Исклучување
—Притискајте го долго копчето .

Поставената брзина се брише.

Префрлување кон уредот за ограничување на брзина
—Притиснете го копчето .

—Изберете го уредот за ограничување на брзината на дисплејот на инструментната табла.

ACC се исклучува.



Поставување на АСС

 
  

 

На дисплејот на инструментната табла: поставување на растојание (општ приказ, ACC регулира).

Поставување на растојание
Можете да го поставите растојанието во 5 нивоа од многу мало до многу големо:

—Притиснете го копчето   а потоа копчето   или  .

—Алтернативно притискајте го копчето , сè додека не се постави саканото растојание.

Дисплејот на инструментната табла го прикажува поставеното ниво   1 . Почитувајте ги одредбите

специфични за земјата на минималното растојание.

Растојанието, коешто треба да се постави при почетокот на едно регулирање, можете да го поставите

во поставувањата за возилото на Infotainment системот no linktext provided .

Доколку ACC не регулира, поставеното растојание и возилото не се истакнуваат на дисплејот на

инструментната табла.

Поставување на брзината
Меморираната брзина во рамките на зададеното подрачје на брзина, можете да ја поставите преку

копчињата на повеќефункцискиот управувач на следниот начин:
+ 1 km/h (1 mph)

- 1 km/h (1 mph)+ 10 km/h (5 mph)
- 10 km/h (5 mph)
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За континуирано да ја менувате меморираната брзина, држете го притиснато соодветното копче.

Поставување на регулирањето
Можете да влијаете врз тоа, колку спортски да регулира АСС:

—Возила со избор на возен профил: поставете го саканиот возен профил no linktext provided .

—Возила без избор на возен профил: поставете ја саканата возна програма во поставувањата на

возилото на Infotainment системот no linktext provided .

Ако го пречекорите минималното растојание до возилото пред Вас и разлика во брзината помеѓу
Вашето и тоа возило е премногу голема, така што намалувањето на брзината со ACC не е доволно,
постои опасност од судир! Освен тоа, при дожд и во зимски услови на коловозите се продолжува
патот на сопирање.
● Можно е ACC да не ги препознае правилно сите возни ситуации.
● Во секое време бидете подготвени, самостојно да го запрете возилото.
● Ако го притиснете педалот за гас, регулирањето на брзината и на растојанието може да биде

прекумерно. Во тој случај, АСС не сопира самостојно.
● Придржувајте се кон прописите специфични за земјата во врска со минималното растојание.
● При мокри коловози, снег или лоша видливост секогаш поставувајте поголемо растојание.

Некои поставувања може да се меморираат во корисничките сметки на персонализацијата и

автоматски се менуваат при менување на корисничкиот профил no linktext provided .

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/aae08bcfe1871d20da3acf182d615803_1_mk_MK#ID_7e96bec915884c37e500a05e67b1eafc-f8194526fefac0b7ac09498061d2a3f7-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/3e12f6361baed2dc4e7182e6d0543781_1_mk_MK#ID_74af1eec06fa5a29f27e8b59a32a131b-4ac8e9f62ac6c6290de0f6a44c0f78a5-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/5edc9e2c6fd538db16ec526e20473916_1_mk_MK#ID_ed6c7c83f72d47f3016b3efaf12e7afb-7b7d8bac4f505c380c072def7668fcbb-mk-MK


Решенија за проблеми

 АСС не е достапен
Контролната сијаличка свети жолто.

—Радарскиот сензор е извалкан. Исчистете го радарскиот сензор no linktext provided .

—Видливоста на радарскиот сензор е условена од временските услови, на пр. се попречува поради

снег, остатоци од средство за чистење или замаглувања. Исчистете го радарскиот сензор no linktext
provided .

—Видливоста на радарскиот сензор е попречена поради конструкциски делови, украсни рамки на

регистарските таблички или лепенки. Ослободете го делот околу радарскиот сензор.

—Радарскиот сензор е изместен или оштетен, на пр. поради оштетување на предниот дел од возилото.

Проверете, дали го препознавате оштетувањето no linktext provided .

—Пречка или дефект. Изгаснете го моторот и одново стартувајте го.

—Биле вршени конструкциски измени на предниот дел од возилото.

—Не се користи оригиналниот VW-амблем.

—Доколку и понатаму постои проблемот, побарајте стручен сервис.

ACC не функционира според очекувањата.
—Радарскиот сензор е извалкан. Исчистете го радарскиот сензор no linktext provided .

—Не се придржувате кон системските граници no linktext provided .

—Сопирачките се прегреани, регулирањето било автоматски прекинато. Оставете ги сопирачките да се

изладат и одново проверете ја функцијата.

—Доколку и понатаму постои проблемот, побарајте стручен сервис.

Регулирањето не се започнува.
Бидете сигурни, дека се исполнети следните предуслови:

—Поставен е степен за возење нанапред освен 1. степен (рачен менувач) или рачката на автоматскиот

менувач се наоѓа во позицијата D/Ѕ или во Tiptronic позиција.

—Брзината кај возилата со рачен менувач изнесува најмалку 25 km/h (16 mph).

—  Alltrack: Брзината во возниот профил Offroad изнесува најмалку 25 km/h (16 mph).

—Стоп-светлата на возилото и приколката no linktext provided  функционираат.

—ESC не регулира.

—Педалот за сопирање не е притиснат.

Невообичаени шумови за време на автоматскиот процес на сопирање.
—Тоа е нормално и не претставува дефект.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/d15e2de59eb3e2e4b1effb6c5c845aa9_1_mk_MK
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https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/8ad9855c9e9a7328d0f6bc93e02b1fa5_1_mk_MK#ID_2ef019917b3f35e296d8e6a6fd38274e-f4cba15040b4aa8520ea02807f20dfed-mk-MK


Вовед во темата

Системот за набљудување на околината (Front Assist) со вклучена City-функција за итно сопирање

може да помогне да се избегнат незгоди.

Front Assist во границите на системот може да го предупреди возачот од можни судири, да го подготви

возилото за вонредно сопирање, да помогне при сопирање и да изврши автоматско сопирање. Времето

на предупредување варира во зависност од ситуацијата во сообраќајот и однесувањето на возачот.

Front Assist не може да го замени вниманието на возачот.

Возење со Front Assist
Можете да ги прекинете автоматските интервенции при сопирањето на Front Assist, така што ќе

управувате или ќе го притиснете педалот за гас.

Автоматски процес на сопирање
Front Assist може да ја намали брзината до состојба на мирување. Сепак, возилото не се одржува

постојано запрено. Притиснете го педалот за сопирање!

За време на автоматското сопирање, педалот за сопирање се чувствува потврд.

Радарски сензор
Front Assist ги регистрира возните ситуации со помош на радарскиот сензор во предниот дел на

возилото no linktext provided . Досегот на радарскиот сензор изнесува до околу 120 m.

Содржани функции
City функцијата за вонредно сопирање е составен дел од Front Assist и е активна ако Front Assist е

вклучен.

Интелигентната техника на Front Assist не може да ги совлада физички зададените граници и
функционира исклучиво во границите на системот. Зголемената понуда на комфор со помош на Front
Assist не смее лажно да Ве наведе да ја ризикувате безбедноста. Одговорноста за навременото
сопирање секогаш ја сноси возачот.
● Доколку Front Assist предупредува, веднаш запрете го возилото зависно од ситуацијата во

сообраќајот или избегнете ја препреката.
● Секогаш прилагодувајте ги брзината и безбедносното растојание до возилата пред Вас на

видливоста, временските услови, условите на коловозот и сообраќајните услови.
● Front Assist не може самостојно да избегне незгоди и тешки повреди.
● Front Assist во комплексни ситуации може непотребно да предупреди и да изврши несакано

сопирање на пр. при сообраќајни острови.
● Front Assist при нарушувања може непотребно да предупреди и да изврши несакано сопирање на

пр. при извалкан или поместен радарски сензор.
● Front Assist не реагира на лица, животни и возила кои Ве претекнуваат или возила кои доаѓаат од

спротивната насока во истата лента.
● Бидете во секое време подготвени, самостојно да ја преземете контролата врз возилото.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/bb68d897d952d7ecd2915cf1e3366158_1_mk_MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/53aa0173437bb7cc6dbd914690d4ac55_1_mk_MK#ID_1e8acde0f1b980ffde8bca9441998c25-72ad67862ab4c79d696436865848c3b5-mk-MK


Нивоа на предупредување и помош при сопирање

 Предупредување за растојанието
Системот препознава, доколку постои опасност за безбедноста поради густ сообраќај. Контролната

сијаличка  свети. Зголемете го растојанието!

Подрачје на брзина: околу 65 km/h (40 mph) до 250 km/h (155 mph).

 Претходно предупредување
Системот препознава можен судир со возило пред Вас и возилото се подготвува за можно вонредно

сопирање.

Се огласува предупредувачки тон, црвената предупредувачка сијаличка  свети. Сопрете или сменете

го правецот!

Подрачје на брзина: околу 30 km/h (20 mph) до 250 km/h (155 mph).

Акутно предупредување
Ако возачот не реагира на претходното предупредување, може да се изврши краток притисок врз

сопирањето, за да Ви се обрне внимание на зголемената опасност од судир. Сопрете или сменете го

правецот!

Подрачје на брзина: околу 30 km/h (20 mph) до 250 km/h (155 mph).

Автоматско сопирање
Доколку возачот не реагира на акутното предупредување, возилото може автоматски да се запре со

сила на сопирање што се зголемува на повеќе нивоа. Со намалената брзина можат да се намалат

последиците од незгода.

Подрачје на брзина: околу 5 km/h (3 mph) до 250 km/h (155 mph).

Поддршка при сопирањето
Доколку системот препознае, дека при можен судир возачот недоволно сопира, системот може да го

зголеми притисокот на сопирање и со тоа да помогне да се избегне судирот. Помошта при сопирање се

врши само додека педалот за сопирање е силно притиснат.

Подрачје на брзина: околу 5 km/h (3 mph) до 250 km/h (155 mph).

City-функција за вонредно сопирање
City-функцијата за вонредно сопирање е составен дел на Front Assist. Ако возачот не реагира на

опасноста од судир, системот може да и без претходно предупредување автоматски да го сопре

возилото со зголемена сила на сопирање.

Во тој случај свети предупредувачката сијаличка .

Подрачје на брзина: околу 5 km/h (3 mph) до 45 km/h (28 mph).

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/af00fe985fb22832a23dec0641c9832a_1_mk_MK


Граници на Front Assist

Front Assist има физички и системски условени граници. Поради тоа, бидете постојано внимателни, а по

потреба сами интервенирајте!

Одложена реакција
Доколку радарскиот сензор е изложен на услови од околината кои ја нарушуваат неговата функција,

системот тоа може задоцнето да го препознае. Оттука, можните ограничувања на функцијата при

почетокот на возењето и за време на возењето може задоцнето да се прикажуваат no linktext provided .

Нерегистрирани објекти
Во следните случаи Front Assist може да не реагира, да реагира задоцнето или несакано:

—Возила, коишто возат надвор од областа на сензорот на мало растојание од Вашето возило, на пр.

возила што возат понастрана или мотори.

—Возила, коишто непосредно пред Вашето возило се префрлуваат на Вашата лента.

—Возила, чиишто доградби и надградби досегаат над возилото.

—Возила коишто доаѓаат од спротивната или од попречната страна.

Ограничувања на функциите
Во следните случаи Front Assist може да не реагира, да реагира задоцнето или несакано:

—При тесни кривини.

—Возење при силен дожд, снег или пена.

—Возења низ затворени паркинзи.

—Возења на патишта со оставени метални предмети, на пр. железнички шини.

—Возење наназад.

—Ако ASR е рачно исклучен.

—Ако ESC регулира.

—  Alltrack: ако возниот профил Offroad е вклучен.

—Ако радарскиот сензор е извалкан или покриен.

—Ако повеќе трепкачи на возилото или на електрично приклучената приколка no linktext provided  се

дефектни.

—Доколку возилото силно забрзува или доколку педалот за гас целосно се притисне.

—Во сложени возни ситуации, на пр. кај сообраќајни острови.

—Во нејасни сообраќајни ситуации, на пр. доколку возилата пред Вас нагло запрат или свртат.

—Ако Front Assist е во дефект.

Исклучување на Front Assist
Системски условено, Front Assist во следните ситуации не е соодветен и мора да се исклучи no linktext

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/32f91f1eafa9b04cbb7b5f2b4bd93f37_1_mk_MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/bb68d897d952d7ecd2915cf1e3366158_1_mk_MK#ID_bbb76cce72288feea2fd426fe4a5d7bf-e60d71368b6e1f5359c58f1866117ad1-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/8ad9855c9e9a7328d0f6bc93e02b1fa5_1_mk_MK#ID_2ef019917b3f35e296d8e6a6fd38274e-f4cba15040b4aa8520ea02807f20dfed-mk-MK


provided :

—Доколку возилото се движи надвор од јавната патна мрежа, на пр. на отворен терен.

—Кога возилото се влече или пропаѓа во кал.

—Доколку привремено радарскиот сензор е прекриен од доградби, на пр. дополнителен фар.

—Доколку е дефектен радарскиот сензор.

—При употреба на сила врз радарскиот сензор на пр. при судир.

—Во случај на повеќекратни несакани интервенции.

Доколку Front Assist не го исклучите во наведениве ситуации, може да настанат незгоди и тешки
повреди.



Ракување со системот за набљудување на околината
(Front Assist)

Откако ќе го вклучите палењето, Front Assist и претходното предупредување (зависно од земјата)

автоматски се вклучуваат.

Volkswagen препорачува, Front Assist како и претходното предупредување секогаш да ги оставате

вклучени, исклучоци no linktext provided .

Вклучување и исклучување
—Вклучете го или исклучете го Front Assist во поставувањата за возилото на Infotainment системот no

linktext provided .

—ИЛИ: Вклучете го или исклучете го Front Assist во менијата на инструментната табла no linktext

provided .

Ако го исклучите Front Assist, претходното предупредување и предупредувањето за растојание се исто

така исклучени. На дисплејот на инструментната табла свети жолтата контролна сијаличка .

Поставување на предупредувањето за растојание и на претходното
предупредување
Ако Front Assist е вклучен, предупредувањето за растојание и првичното предупредување можат да се

постават на следниот начин:

—Вклучете ја или исклучете ја саканата функција во поставувањата за возилото на Infotainment

системот no linktext provided .

Зависно од опремата можете дополнително да го поставите моментот за претходното предупредување.

Некои поставувања може да се меморираат во корисничките сметки на персонализацијата и

автоматски се менуваат при менување на корисничкиот профил no linktext provided .

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/b0ab1bc55428581976b58fd2dddebb4a_1_mk_MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/32f91f1eafa9b04cbb7b5f2b4bd93f37_1_mk_MK#ID_67797cb1df94d346d82992dc45cd81bd-50144e02b3ca777d7a05d6ae3245d520-mk-MK
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Решенија за проблеми

Front Assist не е достапен, радарскиот сензор нема доволно видливост.
—Радарскиот сензор е извалкан. Исчистете го радарскиот сензор no linktext provided .

—Видливоста на радарскиот сензор е условена од временските услови, на пр. се попречува поради

снег, остатоци од средство за чистење или замаглувања. Исчистете го радарскиот сензор no linktext
provided .

—Видливоста на радарскиот сензор е попречена поради конструкциски делови, украсни рамки на

регистарските таблички или лепенки. Ослободете го делот околу радарскиот сензор.

—Радарскиот сензор е изместен или оштетен, на пр. поради оштетување на предниот дел од возилото.

Проверете, дали го препознавате оштетувањето no linktext provided .

—Биле вршени конструкциски измени на предниот дел од возилото.

—Не се користи оригиналниот VW-амблем.

—Ако проблемот и понатаму постои, исклучете го Front Assist и побарајте стручен сервис.

Front Assist не функционира според очекувањата или повеќекратно несакано
се активира.
—Радарскиот сензор е извалкан. Исчистете го радарскиот сензор no linktext provided .

—Не се придржувате кон системските граници no linktext provided .

—Ако проблемот и понатаму постои, исклучете го Front Assist и побарајте стручен сервис.
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Вовед во темата

Препознавањето на пешаци може да помогне да се спречат незгоди со пешаци или да се намалат

последиците од незгода.

Системот за препознавање пешаци во границите на системот може да го предупреди возачот од можни

судири, да го подготви возилото за вонредно сопирање, да помогне при сопирање или да изврши

автоматско сопирање.

Препознавањето на пешаци не може да го замени вниманието на возачот!

Возење со систем за препознавање пешаци
Можете да ги прекинете автоматските интервенции при сопирањето на системот за препознавање

пешаци, така што ќе управувате или ќе го притиснете педалот за гас.

Автоматски процес на сопирање
Системот за препознавање пешаци може да ја намали брзината до состојба на мирување. За време на

автоматското сопирање, педалот за сопирање се чувствува потврд.

Регистрирање на состојбата на сообраќајот
Препознавањето пешаци ги следи возните ситуации со помош на радарски сензор во предниот дел на

возилото и со камера во горниот дел на предното стакло no linktext provided . Незасолнатите пешаци

може да се регистрираат до оддалеченост од околу 50 m.

Интелигентната техника на препознавањето пешаци не може да ги совлада физички зададените
граници и функционира исклучиво во границите на системот. Зголемената понуда на комфор од
страна на системот за препознавање на пешаци не треба лажно да Ве наведе, да ја ризикувате својата
безбедност. Одговорноста за навременото сопирање секогаш ја сноси возачот.
● Доколку системот за препознавање пешаци предупредува, веднаш запрете го возилото зависно од

ситуацијата во сообраќајот или избегнете го пешакот.
● Системот за препознавање пешаци не може самостојно да избегне незгоди и тешки повреди.
● Препознавањето на пешаци во комплексни ситуации може непотребно да предупреди и да изврши

несакано сопирање на пр. во главна улица.
● Во комплексни возни ситуации, препознавањето пешаци може да реагира ограничено или

задоцнето.
● Препознавањето пешаци може при пречки во функционирањето несакано да предупреди и да

изврши несакани интервенции на сопирање, на пр. доколку радарскиот сензор или камерата се
покриени или изместени.

● Бидете во секое време подготвени, самостојно да ја преземете контролата врз возилото.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/890b151b804e31a75c5a03b29564d82d_1_mk_MK
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Нивоа на предупредување и помош при сопирање

Предупредување 
Системот препознава можен судир со пешак и возилото се подготвува за можно вонредно сопирање. Се

огласува предупредувачки тон, предупредувачката сијаличка  свети. Сопрете или сменете го

правецот!

Моментот на предупредување зависи од ситуацијата во сообраќајот и однесувањето на возачот.

Опсег на брзина: околу 30 km/h (20 mph) до 65 km/h (40 mph).

Автоматско сопирање
Ако возачот нереагира на предупредувањето, возилото може автоматски да се запре. Со намалената

брзина можат да се намалат последиците од незгода.

Опсег на брзина: околу 4 km/h (2,5 mph) до 65 km/h (40 mph).

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/94beafdcd9135e795efa0d23850ef2ee_1_mk_MK


Граници на системот за препознавање пешаци

Препознавањето на пешаци има физички и системски граници. Поради тоа, бидете постојано

внимателни, а по потреба сами интервенирајте!

Нерегистрирани објекти
Во следните ситуации системот за препознавање пешаци не реагира, реагира задоцнето или несакано:

—Пешаци, кои стојат на сообраќаен остров или кривина.

—Пешаци, кои не се препознаваат како такви, на пр. бидејќи целосно или делумно се покриени.

—Пешаци со невообичаена облека, на пр. костим за маскенбал.

Ограничувања на функциите
Во следните ситуации системот за препознавање пешаци не реагира, реагира задоцнето или несакано:

—При тесни кривини.

—Возење при силен дожд, снег или пена.

—Возења низ затворени паркинзи.

—Возења на патишта со оставени метални предмети, на пр. железнички шини.

—Возење наназад.

—Ако ASR е рачно исклучен.

—Ако ESC регулира.

—Доколку е извалкан или покриен радарскиот сензор или камерата.

—Ако повеќе трепкачи на возилото или на електрично приклучената приколка no linktext provided  се

дефектни.

—Доколку возилото силно забрзува или доколку педалот за гас целосно се притисне.

—Во сложени возни ситуации, на пр. кај сообраќајни острови.

—Ако сонцето е поставено ниско или е темно.

—Ако системот за препознавање пешаци е во дефект.

Исклучување на системот за препознавање на пешаци
Системски условено, системот за препознавање пешаци во следните ситуации не е соодветен и мора да

се исклучи no linktext provided :

—Доколку возилото се движи надвор од јавната патна мрежа, на пр. на отворен терен.

—Кога возилото се влече или пропаѓа во кал.

—Доколку привремено радарскиот сензор е прекриен од доградби, на пр. дополнителен фар.

—Доколку е дефектен радарскиот сензор или камерата.

—Доколку предното стакло е оштетено во пределот на камерата.

—При употреба на сила врз радарскиот сензор на пр. при судир.

—Во случај на повеќекратни несакани интервенции.
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Доколку системот за препознавање на пешаци не го исклучите во наведениве ситуации, може да
настанат незгоди и тешки повреди.



Користење на препознавањето на пешаци

Откако ќе го вклучите палењето, системот за препознавање на пешаци и првичното предупредување

автоматски се вклучуваат.

Volkswagen препорачува, секогаш да го оставате вклучен системот за препознавање на пешаци и

првичното предупредување, исклучоци no linktext provided .

Вклучување и исклучување
—Вклучете го или исклучете го системот за препознавање на пешаци во поставувањата за возилото на

Infotainment системот no linktext provided .

Ако го исклучите системот за препознавање на пешаци, првичното предупредување исто така се

исклучува. На дисплејот на инструментната табла свети контролната сијаличка .

Поставување на првичното предупредување
Ако е вклучен системот за препознавање на пешаци, првичното предупредување можете одделно да го

вклучите или исклучите во поставувањата на возилото на Infotainment системот no linktext provided .

Зависно од опремата дополнително можете да поставите момент на предупредување.

Некои поставувања може да се меморираат во корисничките сметки на персонализацијата и

автоматски се менуваат при менување на корисничкиот профил no linktext provided .
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Решенија за проблеми

Системот за препознавање на пешаци не е достапен, радарскиот сензор нема
доволно видливост.
—Радарскиот сензор или видното поле на камерата се извалкани. Исчистете ги радарскиот сензор и

предното стакло no linktext provided .

—Видливоста на радарскиот сензор или камерата е условена од временските услови, на пр. се

попречува поради снег, или остатоци од средство за чистење или замаглувања. Исчистете ги

радарскиот сензор и предното стакло no linktext provided .

—Видливоста на радарскиот сензор е попречена поради конструкциски делови, украсни рамки на

регистарските таблички или лепенки. Ослободете го делот околу радарскиот сензор.

—Видливоста на камерата е попречена од додатоци или налепници. Делот околу видното поле на

камерата држете го слободен.

—Радарскиот сензор или камерата се изместени или оштетени, на пр. поради оштетување на предниот

дел од возилото или на предното стакло. Проверете, дали го препознавате оштетувањето no linktext
provided .

—Биле вршени конструкциски измени на предниот дел од возилото.

—Не се користи оригиналниот VW-амблем.

—Пречка или дефект. Изгаснете го моторот и одново стартувајте го.

—Доколку и понатаму постои проблемот, исклучете го системот за препознавање пешаци и побарајте

стручен сервис.

Системот за препознавање на пешаци не функционира според очекувањата.
—Радарскиот сензор или видното поле на камерата се извалкани. Исчистете ги радарскиот сензор и

предното стакло no linktext provided .

—Не се придржувате кон системските граници no linktext provided .

—Сонцето е поставено ниско или има темнина.

—Доколку и понатаму постои проблемот, исклучете го системот за препознавање пешаци и побарајте

стручен сервис.
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Вовед во темата

Системот за помош при менување на коловозна лента (Lane Assist) му помага на возачот при

задржувањето на коловозната лента.

Со камера на предното стакло системот за помош при одржување на лента ги препознава

ограничувањата на коловозната лента. Доколку возилото премногу се приближува кон едно

препознаено ограничување на коловозната лента, системот го предупредува возачот со корективна
интервенција на управувачот . Поправната интервенција во управувањето не може во секое време да се

прекине.

Граници на системот
Системот за помош при одржување на коловозната лента користете го само на автопати и на добро

конструирани локални патишта.

Системот е пасивен во следниве услови:

—Брзината на возење изнесува помалку од 60 km/h (35 mph).

—Системот за помош во одржување на коловозната лента не препознал ограничувања на коловозната

лента.

Интелигентната техника на системот за помош при одржување на коловозна лента не може да ги
совлада физички зададените граници и функционира исклучиво во границите на системот.
Невнимателно и користење без надзор на системот за помош при одржување на лента може да
предизвика незгоди и тешки повреди. Системот не може да го замени вниманието на возачот.
● Прилагодете ја брзината и безбедносното растојание на возилата пред Вас, видливоста,

временските услови, условите на патот и сообраќајните услови.
● Рацете секогаш нека Ви бидат на управувачот, за да бидете подготвени за управување во секое

време. Одговорноста за задржување на коловозната лента ја сноси возачот.
● Системот за помош при одржување на коловозната лента не ги препознава сите ограничувања на

коловозната лента. Лошите коловози, структури на коловоз или предметите можат под одредени
околности погрешно да бидат препознаени како ограничувања на коловозот од страна на системот
за помош при одржување на коловозна лента. Во такви ситуации веднаш исклучете го системот за
помош при одржување на лента.

● Внимавајте на индикаторите на дисплејот на инструментната табла и постапувајте соодветно на
барањата.

● Секогаш внимателно набљудувајте ја околината на возилото.
● Доколку полето на видливост на камерата е извалкано, покриено или оштетено, може да биде

попречена функцијата на системот за одржување на коловозна лента.

Некои поставувања можат да се меморираат во корисничките сметки на персонализацијата и

затоа можат автоматски да се променат при менување на корисничка сметка no linktext
provided .
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Возење со системот за помош при одржување на
коловозна лента

На дисплејот на инструментната табла: индикатори на дисплејот на системот за помош при одржување
на коловозна лента.

Вклучување и исклучување на системот за помош при одржување на
коловозна лента
—Со помош на копчето за системите за помош на возачот, изберете ја соодветната точка од мени no

linktext provided .

—ИЛИ: во менито Fahrerassistenz (систем за помош на возачот) во Infotainment системот no linktext

provided .

Ако контролната сијаличка  на дисплејот на инструментната табла свети жолто, системот за помош

при одржување на лента е вклучен, но не е активен.

Системот за помош при одржување на коловозната лента е активен од околу 65 km/h (40 mph) и при

препознаено ограничување на коловозот no linktext provided . Контролната сијаличка  свети зелено.

Прилагодливо водење по лента (зависно од земјата)
Прилагодливото водење по лента ја забележува поволната позиција во рамките на коловозната лента и

го одржува возилото во оваа позиција.

Прилагодливото водење по лента ве вклучува и исклучува во менито Fahrerassistenz (систем за помош

на возачот) во Infotainment системот no linktext provided .
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Прикази на дисплејот

Области на приказ на дисплејот на инструментната табла :

1 Препознаено ограничување на лентата. Системот не регулира.

2 Препознаено ограничување на лентата. Системот врши регулирање.

3 Непрепознаено ограничување на лентата. Системот не регулира.

4 Препознаено ограничување на лентата. Системот врши регулирање. Активно е активното водење

по коловозна лента.

Зависно од опремата, дополнително се прикажува приказ на Head-up дисплејот no linktext provided .

Привремено исклучување на системот за помош при одржување на
коловозната лента
Во следните ситуации исклучете ги системот за помош при одржување на коловозната лента:

—При спортски начин на возење.

—При лоши временски услови и лоши услови на патот.

—Во области на градилишта и пред карпести ридови.

Барање за преземање на контролата од страна на возачот
При недостаток на активност врз управувачот системот бара од возачот, со помош на звучни

предупредувања и приказ на дисплејот на инструментната табла, активно да го преземе управувањето.

Ако возачот не реагира на тоа, системот предупредува дополнително со кратко сопирање и потоа се

префрлува пасивно односно се активира Emergency Assist (зависно од опремата).

Вибрација на управувачот
Следните ситуации можат да предизвикаат вибрации на управувачот:

—Доколку коригирачката интервенција во управувањето не е доволна за возилото да се задржи на

лентата.

—Доколку за време на силна интервенција во управување системот повеќе не ги препознава лентите.

Доколку има пречка во системот, системот за помош при одржување на коловозна лента може

самостојно да се исклучи.
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Решенија за проблеми

Нема видливост на камерата, порака за дефект, системот се исклучува
—Исчистете го предното стакло no linktext provided .

—Проверете дали оштетувањата на предното стакло се препознаваат во видното поле на камерата.

Системот се однесува поразлично отколку што очекувате
—Полето на видливост на камерата редовно чистете го, одржувајте го чисто без наслаги на мраз и снег.

—Не покривајте го полето на видливост на камерата.

—Проверете да не е оштетено предното стакло во полето на видливост на камерата.

—Не монтирајте предмети на управувачот.
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Систем за помош при застој

Системот за помош при застој му помага на возачот во одржувањето на лентата и при возење во

колона во ситуации на застој или закрчен сообраќај.

Системот за помош при застој е проширување на системот за помош при одржување на коловозна

лента (Lane Assist) за возила со менувач со двојна спојка DSG® и комбинирано ја користи неговата

функција со онаа на автоматското регулирање на растојанието (ACC). Поради тоа, внимателно

прочитајте ги двете поглавја и внимавајте на системските граници и напомени, кои се наведени таму.

Функција на системот за помош при застој
Системот за помош при застој може да го одржи (временското) растојание, кое е претходно одбрано од

страна на возачот до возилото што вози пред него и да помогне да останете во рамките на коловозната

лента no linktext provided .

Притоа системот самостојно го управува педалот за гас, сопирачката и управувачот, во итен случја ја

намалува брзината зад возилото што запира се до состојба на мирување и повторно самостојно поаѓа.

Системот за помош при застој користете го само на автопати и на добро конструирани локални

патишта. Системот за помош при застој не користете го во градски сообраќај.

Вклучување или исклучување на системот за помош при застој
Системот за помош при застој се вклучува и исклучува заедно со прилагодливото водење по лента на

системот за помош при одржување на коловозната лента во Infotainment системот no linktext provided .

Системот за помош при застој може да се исклучи заедно со системот за одржување на коловозна лента

преку копчето за системи за помош на возачот.

Технички предуслови за користење на системот за помош при застој
—Системот за помош при одржување на коловозна лента е вклучен и активен заедно со

прилагодливото возење по лента no linktext provided .

—Уредот за автоматско регулирање на растојанието (ACC) е вклучен и активен no linktext provided .

—Рачката на автоматскиот менувач се наоѓа во позиција D/S или во Tiptronic менувачот.

—Системот лево и десно од возилото го препознава ограничувањето на коловозната лента 1 .

—Брзината изнесува помалку од 60 km/h (35 mph).

Системот за помош при застој не е активен (контролната сијаличка на
системот за помош при одржување на коловозна лента свети жолто)
—Штом еден од долу no linktext provided  наведените услови веќе не е исполнет.

—Доколку некој предуслов за функционирање на системот за одржување на коловозна лента не е

повеќе исполнет no linktext provided .

—Доколку некој предуслов за функционирање на автоматското регулирање на растојанието (АСС) не е

повеќе исполнет no linktext provided .

Исклучете го системот за помош при застој во следниве ситуации
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Секогаш исклучувајте го системот за помош при застој поради системските граници, во следниве

случаи:

—Доколку е потребно зголемено внимание на возачот.

—При спортски начин на возење.

—При лоши временски услови, на пр. снег или пороен дожд.

—При лоши услови на патот.

—На области со градилишта.

—Во град.

Интелигентната техника на системот за помош при застој не може да ги совлада физички зададените
граници и функционира исклучиво во границите на системот. Невнимателно и користење без надзор
на системот за помош при застој може да предизвика незгоди и тешки повреди. Системот не може да
го замени вниманието на возачот.
● Прилагодете ја брзината и безбедносното растојание на возилата пред Вас, видливоста,

временските услови, условите на патот и сообраќајните услови.
● Системот за помош при застој не користете го воградски сообраќај.
● Системот за помош при застој не користете го при лоша видливост, на стрмни, закривени, лизгави

патишта, на пр. при снег, мраз, влага или дробен камен, ниту пак на преплавени улици.
● Системот за помош при застој никогаш не користете го на терен или на неасфалтирани улици.

Системот за помош при застој е дизајниран само за употреба на асфалтирани патишта.
● Системот за помош при застој не реагира на лица, животни и возила кои Ве претекнуваат или

возила кои доаѓаат од спротивната насока во истата лента.
● Доколку намалувањето на брзината со помош на системот за помош при застој не е доволно,

возилото сопрете го веднаш со ножната сопирачка.
● Доколку по барањето за преземање на контролата од страна на возачот возилото се придвижи,

сопрете го возилото со ножната сопирачка.
● Ако на дисплејот на инструментната табла се појави барање за преземање контрола од страна на

возачот , веднаш преземете ја контролата врз возилото.
● Рацете секогаш нека Ви бидат на управувачот, за да бидете подготвени за управување во секое

време. Одговорноста за задржување на коловозната лента ја сноси возачот.
● Возачот мора во секое време да биде подготвен, да ја преземе контролата врз возилото (давање

гас или сопирање).

Доколку во ова поглавје не е опишан начинот на функционирање на системот за помош при

застој, не користете го и побарајте стручен сервис.

При пречка на системот побарајте стручен сервис и проверете го системот.



Делумно управување со возилото во медицински итен
случај (Emergency Assist)

Emergency Assist може да ја препознае неактивноста на возачот и самостојно да го одржува возилото

во коловозната лента, како и во даден случај да го запре до состојба на мирување. Со тоа системот

може активно да придонесе да се избегне незгода или да се намалат последиците од незгода.

Emergency Assist е проширување на системот за помош при одржување на коловозна лента (Lane Assist)

и ја користи комбинирано неговата функција со онаа на автоматското регулирање на растојанието

(ACC). Поради тоа, внимателно прочитајте ги двете поглавја и внимавајте на системските граници и

напомени, кои се наведени таму.

Опис
Emergency Assist бара од неактивниот возач преку визуелни и акустични предупредувања како и со

притисок врз сопирачката, повторно да ја преземе контролата врз возилото.

Доколку возачот и понатаму остане неактивен, системот самостојно го презема управувањето со

педалот за гас, сопирачката и управувањето, за да го запре возилото и притоа да го одржи во

коловозната лента no linktext provided . Ако преостанатиот пат за сопирање е доволен, возилото сопира

во даден случај до состојба на мирување и автоматски ја вклучува електронската паркинг-сопирачка no
linktext provided .

Ако Emergency Assist активно регулира, се вклучува уредот за предупредувачки трепкачи и возилото

врши лесни движења на нишање во рамките на сопствената лента, за да ги предупреди другите

учесници во сообраќајот.

Уредот за предупредувачки трепкачи може да се деактивира со притискање на педалот за гас,

сопирачката, со интервенирање врз управувачот или зависно од ситуацијата со притискање на копчето

за предупредувачките трепкачи.

Ако Emergency Assist бил деактивиран, системот е достапен дури по повторното исклучување и

вклучување на палењето.

Предуслови
—Системот за помош при одржување на коловозната лента и АCC се вклучени.

—Рачката на автоматскиот менувач се наоѓа во позиција D/S или во Tiptronic менувачот.

—Системот лево и десно од возилото го препознава ограничувањето на коловозната лента .

Вклучување и исклучување на Emergency Assist
Ако системот за помош при одржување на коловозна лента е вклучен, Emergency Assist е автоматски

активен no linktext provided .

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/7e41feb036a4b742c59e38dde73cbea5_1_mk_MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/94d11d7a8fa1d258baac3021e318b42e_1_mk_MK#ID_2ef1b1680212bf6f08d1b73017275bb3-bc6533a775c1a0413681b8f888eb7d19-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/597b08e371356b24a9a30cbe11b6e7f1_1_mk_MK#ID_6bc6af35255588aa5400b653e0f9ea3f-7649aba141f58bb144728c89f06654cf-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/597b08e371356b24a9a30cbe11b6e7f1_1_mk_MK#ID_a7ce48d97e8d8218ecb1d28ae9e060ab-7649aba141f58bb144728c89f06654cf-mk-MK


Интелигентната техника на Emergency Assist не може да ги совлада физички зададените граници и
функционира исклучиво во границите на системот. Одговорноста за водење на возилото ја сноси
возачот.
● Прилагодете ја брзината и безбедносното растојание на возилата пред Вас, видливоста,

временските услови, условите на патот и сообраќајните услови.
● Рацете секогаш нека Ви бидат на управувачот, за да бидете подготвени за управување во секое

време.
● Emergency Assist не може секогаш самостојно да избегне незгоди и тешки повреди.
● Ако радарскиот сензор на автоматското регулирање на растојанието (ACC) или камерата на

системот за помош при одржување на коловозната лента се покриени или изместени, Emergency
Assist може да изврши несакани интервенции при сопирање или управување.

● Emergency Assist не реагира на лица, животни и возила кои Ве претекнуваат или возила кои
доаѓаат од спротивната насока во истата лента.

Ако Emergency Assist несакано се активира, може како последица да дојде до незгоди и тешки
повреди.
● При погрешно функционирање на Emergency Assist, исклучете го системот за одржување на

коловозната лента (Lane Assist), и на тој начин се исклучува и Emergency Assist no linktext provided .
● Побарајте стручен сервис и проверете го системот. За таа цел, Volkswagen го препорачува

партнерот на Volkswagen.
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Вовед во темата

Системот за помош при промена на коловозна лента му помага на возачот при перцепција на

случувањата во сообраќајот зад возилото.

Радарските сензори ја набљудуваат областа зад возилото. Системот го мери растојанието и разликата

во брзина со другите возила и го информира возачот за оптичките сигнали во надворешните

ретровизори.

Граници на системот
Системот за помош при менување на коловозната лента користете го само на асфалтирани патишта.

Системот за помош при менување на коловозната лента може меѓу другото во следните возни ситуации

погрешно да ја интерпретира состојбата во сообраќајот:

—Во тесни кривини.

—При возење во средината на две коловозни ленти.

—Кај ленти со различна ширина.

—Кај рабови на улица.

—При лоши временски услови.

—Кај специјални кружни градби, на пр. високи или поместени заштитни огради.

Интелигентната техника на системот за помош при менување лента не може да ги совлада физички
зададените граници и функционира исклучиво во границите на системот. Зголемената понуда на
комфор од страна на системот за помош при одржување на коловозна лента не треба никогаш лажно
да Ве наведе да ја ризикувате безбедноста. Невнимателно и користење без надзор на системот може
да предизвика незгоди и тешки повреди. Системот не може да го замени вниманието на возачот.
● Прилагодете ја брзината и безбедносното растојание на возилата пред Вас, видливоста,

временските услови, условите на патот и сообраќајните услови.
● Рацете секогаш нека Ви бидат на управувачот, за да бидете подготвени за управување во секое

време.
● Внимавајте на приказите во куќиштата во надворешните ретровизори и на дисплејот на

инструментната табла и постапете соодветно.
● Секогаш внимателно набљудувајте ја околината на возилото.
● Никогаш не користете го системот за помош при менување на коловозната лента, доколку

сензорите на радарот се извалкани, покриени или оштетени. Во ваков случај функцијата на
системот може да биде нарушена.

● При сончево зрачење може да дојде до ограничена видливост на оптичкиот приказ во
надворешниот ретровизор.

Некои поставувања можат да се меморираат во корисничките сметки на персонализацијата и

затоа можат автоматски да се променат при менување на корисничка сметка no linktext
provided .
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Возење со системот за помош при менување на
коловозната лента

Во куќиштата на надворешните ретровизори: оптички прикази на системот за помош при менување
коловозна лента.

Вклучување и исклучување
—Преку менито Assistenten (системи за помош) на инструментната табла.

—ИЛИ: зависно од опремата преку копчето за системите за помош на возачот no linktext provided .

—ИЛИ: зависно од опремата во менито Fahrerassistenz (систем за помош на возачот) во Infotainment

системот no linktext provided .

При вклучен систем за помош при менување на коловозната лента накратко светнува жолтата

контролна сијаличка  во куќиштето на ретровизорот.

Последното меморирано поставување на системот се задржува и по исклучување и повторно

вклучување на палењето.

Начин на функционирање
Вклучениот систем за помош при менување на коловозната лента е активен од околу 15 km/h (9 mph).

При брзина помала од 10 km/h (6 mph) системот за помош при менување на коловозната лента се

деактивира.

Во следните возни ситуации свети  жолтата контролна сијаличка во куќиштето на надворешниот

ретровизор  :

—Кога Вашето возило се претекнува.

—При претекнување на друго возило, до околу 15 km/h (9 mph) разлика во брзината. При јасно побрз

процес на претекнување не следи индикатор.

Доколку при трепкањето во насока на препознаеното возило се препознае можна критична ситуација,

жолтата контролна сијаличка трепка  .

Колку побрзо се приближува друго возило, толку порано се врши приказ во надворешниот ретровизор.

Систем за помош при менување на коловозна лента
Кај возила со систем за помош при одржување на коловозната лента возачот се предупредува при

менување на коловонзта лента за време на можна критична ситуација (степен на информација, ниво на

предупредување) со корективна интервенција врз управувачот, доколку е вклучен системот за помош
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при одржување на коловозна лента. Интервенцијата врз управувачот се врши, доколку е активиран

трепкачот за соодветната насока. Доколку возачот ја премости интервенцијата со управување, се врши

дополнително предупредување со вибрација на управувачот.

Автоматско деактивирање
Ако радарските сензори се постојано покриени, системот за помош при менување на коловозната лента

автоматски се исклучува. Тоа може да се предизвика на пр. со слој од лед или снег пред радарскиот

сензор.

На дисплејот на инструментната табла се прикажува текстуална порака.

Ако сензорот на системот за помош при менување на коловозната лента бил автоматски деактивиран,

системот може да се активира дури по исклучување и повторно вклучување на палењето.

Доколку фабрички вградената опрема за приколка е електрично поврзана со приколка или слично no
linktext provided , системот за помош при менување на коловозната лента автоматски се исклучува. По

разделување на приколката од возилото, системот за помош при менување на коловозната лента

автоматски се вклучува. Ако нема фабрички вградена опрема за приколка, системот за помош при

промена на коловозната лента мора рачно да се исклучи при користење приколка.

Осветленост
Осветленоста на оптичкиот приказ автоматски се прилагодува зависно од осветленоста на околината.

Основната осветленост на приказот може да се постави во Infotainment системот.

За време на местењето, системот за помош при промена на коловозна лента не е активен.
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Решенија на проблеми

 Дефект на системот за помош при менување на коловозната лента
Симболот  се прикажува на дисплејот на инструментната табла. Дополнително свети централната

предупредувачка сијаличка  во жолта боја.

—Побарајте стручен сервис.

Нема видливост на сензорот, порака за дефект, системот се исклучува
—Исчистете ги радарските сензори или отстранете ги лепенките или деловите на додатоците од

радарските сензори no linktext provided .

—Проверете, дали оштетувањата можат да се препознаат.

Системот се однесува поразлично отколку што очекувате
Можни се следниве причини:

—Радарските сензори се извалкани no linktext provided . Покрај нечистотии и снег, видливоста на

сензорот може да биде попречена и од остатоци од средство за чистење или замаглување.

—Мора да бидат исполнети условите на системот no linktext provided .

—Радарските сензори се покриени со вода.

—Возилото е оштетено во областа на радарските сензори, на пр. на паркинг.

—Областите на регистрирање на радарските сензори се блокирани од конструкциски делови, на пр. со

системи на носачи на велосипеди.

—Се вршат измени на лакот во областа на радарските сензори или конструкциски измени, на пр. на

предниот дел од возилото или на подвозјето.

—Страничните стакла се дополнително залепени со фолии за затемнување.
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Паркирање

Гаснење на возилото
Возилото запирајте го секогаш по дадениот редослед:

—Возилото секогаш гаснете го на соодветно место no linktext provided .

—Притиснете го педалот за сопирање и застанете.

—Кај рачен менувач притоа или целосно  притиснете го куплунгот или пуштете го.

—ИЛИ: кај автоматски менувач, поставете ја блокадата за паркирање P.

—Вклучете ја електронската паркинг-сопирачка no linktext provided .

—Изгаснете го моторот и исклучете го палењето. Контролната сијаличка  на дисплејот на

инструментната табла свети црвено.

—Кај рачен менувач на рамнина и нагорнина поставете го 1. степен или на надолнина степенот за

возење наназад и отпуштете го педалот за куплунг.

—Тргнете го стапалото од педалот за сопирање.

—Излезете. Притоа земете го со себе клучот за возилото.

—Внимавајте на тоа, сите сопатници да излезат од возилото.

—Заклучете го возилото.

Дополнително на нагорнини и на надолнини
Пред да го исклучите моторот, завртете го управувачот така што предните тркала на возилото да бидат

насочени кон работ на тротоарот, во случај возилото да почне да се движи.

—На надолнина свртете ги целосно предните тркала така што ќе покажуваат во правец на тротоарот.

—На нагорнина свртете ги целосно предните тркала така што ќе покажуваат кон средината на

коловозот.

Деловите на системот за издувни гасови се вжештуваат. На тој начин може да се предизвикаат пожари
и тешки повреди.
● Возилото изгаснете го, така што деловите од уредот за издувни гасови нема да дојдат во допир со

лесно запаливи материјали под возилото, на пр. грмушки, лисје, сува трева, истурено гориво,
масло итн.
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Нестручното напуштање и паркирање на возилото може да доведе до придвижување на возилото. На
тој начин може да се предизвикаат незгоди или тешки повреди.
● Внимавајте на тоа, пред напуштањето на возилото да е вклучена електронската паркинг-сопирачка

и контролната сијаличка  на дисплејот на инструментната табла по исклучување на палењето да
свети црвено.

● Никогаш не исклучувајте го палењето со копчето за стартување, додека возилото е во движење. Во
спротивно може ненадејно да се фиксира електронската блокада на управувачот. Возилото тогаш
повеќе не може да се управува.

● Никогаш не оставајте деца или лица на кои им е потребна помош сами во возилото. Тие можат да ја
ослободат електронската паркинг-сопирачка, да ја стават рачката од автоматскиот или рачниот
менувач во соодветен степен и со тоа да го придвижат возилото.

● При секое напуштање на возилото секогаш носете ги со себе сите клучеви за возилото. Во
спротивно, моторот може да се стартува и електричната опрема како регулирањето на прозорци
можат да се користат, што може да доведе до тешки повреди.

● Никогаш не оставајте деца или лица на кои им е потребна помош сами во возилото. Во случај на
опасност тие не се во состојба самите да го напуштат возилото или да си помогнат. Во зависност од
годишното време во затвореното возило може на пример да се развијат многу високи или многу
ниски температури, кои пред сè кај малите деца може да предизвикаат сериозни повреди и болести
или да доведат до смрт.

● Предметите кои се издигнуваат од подлогата може при паркирање или излегување од местото за
паркирање да го оштетат браникот и другите делови на возилото. Секогаш возете внимателно
покрај местата за паркирање со издигнати делови или цврсти ограничувања. Запрете, пред
тркалата да ги допрат граничните линии на тротоарот.

● Поминувајќи преку нив, деловите од возилото кои се ниско поставени како браниците, спојлерот и
деловите од подвозјето, моторот или системот за издувни гасови може да се оштетат. Преку
вдлабнатини и преку влезови, рампи, тротоари и други предмети возете внимателно.

За исклучување и паркирање на возилото, следете ги законските одредби.



Ракување со електронската паркинг-сопирачка

Во средишната конзола: копче за електронската паркинг-сопирачка.

Вклучување
—Кај возило кое стои, повлечете го и задржете го копчето  додека контролната сијаличка во копчето

светне жолто.

—Ако контролната сијаличка во копчето и црвената контролна сијаличка  на дисплејот на

инструментната табла светат, електронската паркинг-сопирачка е вклучена.

Исклучување
—Вклучете палење.

—Притиснете на педалот за сопирање и притиснете го копчето .

—ИЛИ: додека моторот работи, лесно притиснете на педалот за гас без да притиснувате на педалот за

сопирање.

—Контролната сијаличка во копчето и црвената контролна сијаличка  на дисплејот на

инструментната табла се гаснат.

Aвтоматско исклучување на електронската паркинг сопирачка при поаѓање
Електронската паркинг-сопирачка автоматски се исклучува при поаѓањето ако при затворена врата на

возачот настане една од следните ситуации:
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—Менувач со двојна спојка DSG: Поставете или сменете возен степен.

—Рачен менувач: Пред поаѓањето целосно притиснете го педалот за куплунг.

Поаѓање на стрмни нагорнини или со зголемена тежина на возилото
Автоматското деактивирање на електронската паркинг сопирачка за време на поаѓањето може да се

спречи со подолго повлекување на копчето  нагоре.

Доколку при поаѓањето е потребна поголема сила на моторот, се врши исклучување на електронската

паркинг-сопирачка дури по отпуштање на копчето  .

Поаѓањето со големо оптоварување на приколката може да се поедностави no linktext provided .

Автоматско вклучување на електронската паркинг сопирачка при
несоодветно напуштање на возилото
Кај возила со менувач со двојна спојка DSG®: Ако системот препознае нестручно напуштање на

возилото, електронската паркинг-сопирачка може автоматски да се вклучи.

Функција за сопирање во итни случаи
Функцијата за вонредно сопирање активирајте ја само во итен случај, доколку возилото не може да се

запре со ножната сопирачка no linktext provided !

—Повлечете го копчето  . Возилото силно запира. Истовремено се огласува акустичен

предупредувачки сигнал.

Нестручното користење на електронската паркинг-сопирачка може да предизвика незгоди и тешки
последици.
● Никогаш не користете ја електронската паркинг-сопирачка заради сопирање на возилото, освен во

итен случај. Патот на сопирање е значително подолг, бидејќи под тие околности сопираат само
задните тркала. Секогаш користете ја ножната сопирачка.

● Не додавајте никогаш гас, доколку е поставен степен за возење и додека работи моторот од
просторот за моторот. Возилото може да се придвижи и со вклучена електронска паркинг-
сопирачка.

Нестручното напуштање на возилото може да доведе до придвижување на возилото. Тоа може да
доведе до незгоди, тешки повреди и материјални штети.
● Возилото секогаш паркирајте го по наведениот редослед no linktext provided .
● Внимавајте на тоа, пред напуштањето на возилото да е вклучена електронската паркинг-сопирачка

и контролната сијаличка  на дисплејот на инструментната табла по исклучување на палењето да
свети црвено.
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Решенија за проблеми

 Електронската паркинг сопирачка е вклучена
Контролната сијаличка  свети црвено.

 Силата на сопирање во актуелната ситуација е премногу мала
Контролната сијаличка трепка црвено.

—Запрете на друго место.

—Држете ја електронската паркинг-сопирачка додека не тргнете.

 Дефект на електронската паркинг-сопирачка
Контролната сијаличка свети жолто. Побарајте стручен сервис или партнер на Volkswagen.

 Системот за помош при поаѓање по нагорнини во дефект
Контролната сијаличка свети жолто. Побарајте стручен сервис или партнер на Volkswagen.

 Исклучен систем за помош при поаѓање на нагорнини
Не се исполнети потребните услови за поаѓање no linktext provided :

—Рачката на автоматскиот менувач се наоѓа во неутрална позиција N.

—Моторот е исклучен.

—Вратата на возачот е отворена.

—Една од гумите има мал контакт со подлогата.

Електронската паркинг-сопирачка не се исклучува
Предусловите за исклучување не се исполнети.

ИЛИ: 12-волтната батерија на возилото е испразнета.

—Проверете, дали се исполнети сите предуслови за исклучување на електронската паркинг-сопирачка

no linktext provided .

—Користете помош при стартување no linktext provided .

Електронската паркинг-сопирачка прави шумови
—Ако електронската паркинг-сопирачка се вклучи и исклучи, можат да се слушнат шумови.

—Доколку електронската паркинг-сопирачка подолго време не била користена, кога возилото е

паркирано системот врши автоматска и звучна проверка.
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Auto Hold функција

Во средишната конзола: копче за Auto Hold.

Опис на Auto-Hold функцијата
Auto-Hold функцијата може да го запре возилото до состојба на мирување. Притоа возилото не мора да

се задржува со ножната сопирачка.

Auto-Hold функцијата е активна, ако контролната сијаличка во копчето     свети жолто и

контролната сијаличка  на дисплејот на инструментната табла свети зелено.

Кога возилото ќе тргне, Auto-Hold функцијата го прекинува сопирањето.

Доколку за време на мирувањето на возилото се менува еден предуслов за Auto-Hold функцијата, Auto-

Hold се исклучува. Зелената контролна сијаличка  во дисплејот на инструментната табла се гасне

заедно со жолтата контролна сијаличка во копчето   .

Вклучување Auto-Hold функцијата
Auto-Hold функцијата може да се вклучи при затворена врата на возачот и при вклучен мотор.

—Притиснете го копчето     no linktext provided . Контролната сијаличка во копчето  

свети во жолта боја. Auto Hold е подготвена за функционирање, возилото сепак не се запира

задолжително до состојба на мирување no linktext provided .

Менувач со двојна спојка DSG® : ако се префрли во позицијата N, Auto-Hold функцијата не се вклучува

или се исклучува. Како последица на тоа, возилото не се задржува безбедно no linktext provided .

Запирање на возилото со Auto Hold функција до состојба на мирување
—Внимавајте на тоа, Auto Hold функцијата да е подготвена за функционирање. Контролната сијаличка

во копчето   свети во жолта боја.

—Возилото доведете го во мирување со сопирачката no linktext provided .
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—Рачен менувач: извадете од куплунг или куплунгот целосно  држете го притиснат или префрлете во

движење во лер.

—Пуштете ја сопирачката. На дисплејот на инструментната табла свети зелената контролна сијаличка

. Возилото се запира до состојба на мирување со Auto-Hold функцијата no linktext provided .

Исклучување Auto-Hold функцијата
—Притиснете го копчето     no linktext provided . Контролната сијаличка во копчето   се

гасне.

Електронската паркинг-сопирачка автоматски се вклучува, за возилото безбедно да се запре. Ако сепак

при исклучување на функцијата Auto-Hold се притисне педалот за сопирање, електронската паркинг

сопирачка не се вклучува no linktext provided .

Привремено исклучување на Auto-Hold функцијата со копчето 
Меѓу другото, при маневрирање, можно е да биде потребно еднократно привремено да се исклучи

Auto-Hold функцијата, за да се поедностави движењето на возилото.

—При вклучен мотор, притиснете на педалот за сопирање.

—Притиснете го копчето  . Auto-Hold функцијата е деактивирана.

Auto Hold функцијата повторно се вклучува, штом при мирување на возилото одново се притисне

педалот за сопирање.

Граници на системот
Доколку куплунгот додека палењето е исклучено или се отвори вратата на возачот, возилото во

одредени околности нема да може да се осигура од придвижување ниту со Auto-Hold функцијата, ниту

со електронската паркинг-сопирачка no linktext provided . По исклучувањето на палењето или отворање

на вратата на возачот внимавајте на тоа, дека контролната сијаличка  на дисплејот на инструментната

табла да свети  црвено. Електронската паркинг-сопирачка е вклучена.

Интелигентната техника на Auto-Hold функцијата не може да ги совлада физички зададените граници
и функционира исклучиво во границите на системот. Зголемениот комфор кој Ви го нуди функцијата
Auto-Hold не треба лажно да Ве наведе да ја ризикувате безбедноста.
● Внимавајте на тоа, контролната сијаличка  на дисплејот на инструментната табла да свети зелено

или црвено, ако возилото треба безбедно да се запре. При зелена контролна сијаличка, возилото
се запира со Auto Hold, при црвена предупредувачка сијаличка со електронската паркинг-
сопирачка.

● Никогаш не го напуштајте возилото со вклучен мотор и вклучена Auto-Hold функција.
● Auto Hold не може во сите околности да го сопре возилото на нагорнина или на надолнина, на пр.

на лизгава или замрзната подлога.

Auto-Hold функцијата исклучете ја пред возење низ автоматски сервис за миење возила. Во
спротивно, со автоматското вклучување на електронската паркинг-сопирачка може да дојде до
оштетувања.



Безбедносни напомени за системите за паркирање

Кон системите за паркирање се вбројуваат меѓу другите и следните системи:

—Помош при паркирање no linktext provided .

—Камера за помош при возење наназад (Rear View) no linktext provided .

—Систем за помош во управување при паркирање (Park Assist) no linktext provided .

—Систем за помош при излегување од место за паркирање (Rear Traffic Alert) no linktext provided .

—Приказ на околината (Area View) no linktext provided .

—Систем за помош при маневрирање со приколка (Trailer Assist) no linktext provided .

Зависи од опремата, кои од наведените системи се достапни.

Граници на системите за паркирање
Предметите, на пр. тенки шипки, огради, греди, дрвја, многу ниски или високи препреки и отворени или

врати од багажен простор што се отвораат, во некои случаи не може да се регистрираат од страна на

сензорите или од камерите.

Нечистотија или мраз на сензорите или камерите можат во некои случаи да бидат препознаени како

препрека.

Граници на камерата за помош при возење наназад
Камерата за помош при возење наназад покажува само дводимензионални слики на екранот. Врз

основа на недостаток на просторна длабочина испакнатите предмети или вдлабнувања во коловозот би

можеле на пример, тешко или воопшто да не се препознаат.

Линиите за ориентирање системот ги прикажува независно од околината на возилото, нема автоматско

препознавање на препреките. Возачот мора сам да процени, дали возилото одговара во местото за

паркирање.
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Интелигентната техника на системите за паркирање не може да ги совлада физички зададените
граници и функционира исклучиво во границите на системот. Зголемената понуда на комфор со
помош на системите за паркирање не смее лажно да Ве наведе да ја ризикувате безбедноста.
Системите за паркирање не може да го заменат вниманието на возачот.
● Прилагодете ја секогаш брзината и начинот на возење на временските услови, условите на

видливост, на патот и сообраќајните услови.
● Неконтролирано движење во возилото може да предизвика тешки повреди.
● Секогаш имајте го предвид правецот на паркирање и околината во која се наоѓа возилото.
● Не дозволувајте приказите на дисплејот на инструментната табла и сликите прикажани во

Infotainment системот да Ви го одвлечат вниманието од случувањата во сообраќајот.
● Секогаш набљудувајте ја околината на возилото, бидејќи малите деца, животните и предметите не

можат во секој случај да бидат препознаени од страна на системите за паркирање.
● Системите за паркирање имаат мртви агли, во кои не се регистрираат лицата и предметите.
● Надворешните звучни уреди и одредени површини на предметите и облеката можат да влијаат врз

сигналите на сензорите. Поради тоа, во одредени околности, лицата и предметите можат да не
бидат или да бидат погрешно препознаени.

● Одредени предмети, во зависност од резолуцијата на екранот, може да не се прикажат или да се
прикажат нецелосно при неповолно светло, на пример тенки греди или решетки.

● Сигналите и приказите на системите за паркирање имаат времиња на реакција, коишто при
премногу брзо приближување не се доволни за да се даде предупредување.

Volkswagen препорачува, ракувањето со системите за помош при паркирање да го вежбате на

непрометно место или на паркиралиште за да се запознаете со системите и функциите.



Вовед во темата

Системот за помош при паркирање му помага на возачот при паркирањето и маневрирањето.

Преку сензорите во предниот и во задниот дел од возилото, системот за помош при паркирање го

препознава растојанието од препреката. Во Infotainment системот и преку сигнални тонови, системот

прикажува, доколку има препрека во полето на регистрирање на сензорите.

Поставувања
Поставувањата за помошта при паркирање може зависно од опремата да се извршат во инфо-

забавниот систем no linktext provided .

Некои поставувања може да се меморираат во корисничките сметки на системот за персонализирање.

Поставувањата автоматски се менуваат при сменувањето на корисничката сметка no linktext provided .
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Вклучување и исклучување

Во средишната конзола: копче за вклучување или исклучување на системот за помош при паркирање
(во зависност од опремата).

Ако се постави степен за возење наназад или ако возилото се движи наназад, системот за помош при

паркирање автоматски се вклучува.

Зависно од опремата, системот за помош при паркирање може да се активира автоматски и при возење

нанапред no linktext provided .

Вклучување на системот за помош при паркирање
—Притиснете го копчето  или .

Исклучување на системот за помош при паркирање
—Притиснете го копчето  или .

Ако се вози нанапред со повеќе од 10 - 15 km/h (6 - 9 mph), системот за помош при паркирање

автоматски се исклучува.

ИЛИ: Рачката на автоматскиот менувач се постави во позиција P.

Автоматско активирање при возење нанапред (во зависност од опремата)
Доколку се вози нанапред кон препрека во предниот дел со брзина помала од 15 km/h (9 mph),

системот за помош при паркирање автоматски се вклучува. Автоматското активирање може да се вклучи

во Infotainment системот.

Автоматското активирање се врши само еднаш. Одново автоматско активирање е можно само под

следниве услови:
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—Притиснете го копчето  или .

—Исклучете го и повторно вклучете го палењето.

—Накратко вклучете ја електронската паркинг-сопирачка.

Функција за сопирање при маневрирање
Доколку возилото е опремено со функција за сопирање при маневрирање, функцијата за сопирање при

маневрирање активира вонредно сопирање, ако за време на возењето на наназад се препознае

препрека.

Во зависност од опремата, функцијата за сопирање при маневрирање може да и за време на возењето

нанапред да активира вонредно сопирање.

Функцијата за сопирање при маневрирање служи за намалување на судирот. Брзината не смее да биде

поголема од 10 km/h (6 mph). Функцијата за сопирање при маневрирање се активира или деактивира,

доколку системот за помош при паркирање е вклучен или исклучен. Функцијата за сопирање при

маневрирање е неактивна по сопирање во иста насока на возењето за пет метри, а по менување на

брзина или по префрлување во возен степен, функцијата за сопирање при маневрирање е повторно

подготвена за сопирање. Важат ограничувањата на системот за помош при паркирање.

Функцијата за сопирање при маневрирање не е активна, доколку системот за помош при паркирање бил

автоматски активиран.

Притиснете ја функциската површина  во Infotainment системот, за да ја вклучите или исклучите

функцијата за сопирање при маневрирање.



Приказ на екранот

  

 
  

  

Приказ во Infotainment системот: режим на целосна слика. Регистрираните области зависат од
опремата.

Приближувањето на едно возило кон препрека во инфо-забавниот систем се прикажува во повеќе

сегменти и е помогнато од звучен сигнал . Приказот долж страната на возилото може да варира

зависно од ситуацијата.
Не возете понатаму! Блиска препрека. Се огласува потврден тон.Препрека во патот на возење на возилото. Се огласува интервален тон. Колку е

помало растојанието, толку се пократки интервалите.Препрека надвор од патот на возење.
Вклучување безгласен режим на сигналните тонови.Вклучување и исклучување на функцијата за сопирање при

маневрирање (зависно од опремата).
Префрлување кон камерата за помош при возење наназад (зависно од опремата).Системот е попречен во снимената област (зависно од опремата). Бојата може да

варира.
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Решенија за проблеми

Системот се однесува поразлично отколку што очекувате
Можни се следниве причини:

—Сензорите се извалкани no linktext provided . Покрај нечистотии и снег, видливоста на сензорот може

да биде попречена и од остатоци од средство за чистење или замаглување.

—Предусловите на системот не се исполнети no linktext provided .

—Фабрички вградената опрема за приколка е електрично поврзана со приколка no linktext provided .

—Кај возила со фабрички вградена опрема за приколка и електрично поврзана приколка, на екранот

на Infotainment системот се прикажува само предната снимена област no linktext provided .

—Возилото е оштетено во областа на сензорите, на пр. на паркинг.

—Областите на регистрирање на сензорите се блокирани од дополнително вградените делови, на пр.

од системи на носачи на велосипеди.

—Се вршат измени на лакот во областа во областа на сензорите или конструкциски измени, на пр. на

подвозјето.

—Изворите на звуци, на пр. груб асфалт или камени плочки, го попречуваат ултразвучниот сигнал.

Нема видливост на сензорот, порака за дефект, системот се исклучува
Доколку сензорот е во дефект, областа околу сензорите постојано се исклучува.

Пречките во функционирањето на системот за помош при паркирање се прикажуваат при првото

вклучување со текстуална порака со предупредувачки тон и со контролна сијаличка што трепка во

копчињата  или . Доколку сензорите се извалкани или покриени, групата на засегнати сензори се

прикажува на приказот на екранот на системот за помош при паркирање. Освен тоа, се појавува и

порака за чистење (во зависност од опремата).

Можно решение
—Привремено исклучете го системот.

—Проверете, дали постои една од наведените причини.

—Исчистете ги сензорите или отстранете ги лепенките или деловите на додатоците од сензорите и

камерите no linktext provided .

—Проверете, дали оштетувањата можат да се препознаат.

—Откако ќе го утврдите изворот на дефектот, можете повторно да го вклучите системот.

—Доколку и во тој случај системот сè уште не се однесува онака како што очекувате, проверете го

системот во стручен сервис или кај партнер на Volkswagen.
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Вовед во темата

Камерата за помош при возење наназад во задниот дел на возилото му ја олеснува прегледноста на

возачот одзади и му помага при паркирањето.

Камерата за помош при возење наназад, на екранот на Infotainment системот ја прикажува областа зад

возилото. Во зависност од режимот, линиите за ориентација ја помагаат видливоста одзади.

Режими на камерата за возење наназад
Зависно од опремата достапни се следните режими:

—Попречно паркирање: паркирање наназад попречно на коловозот.

—Паралелно паркирање: паркирање наназад паралелно на коловозот.

—Помош на приколка: помош при поврзување на приколка.

—Напречен сообраќај: набљудување на напречниот сообраќај.

Приказот на камерите заради проценка на растојанието до препреките (лица, возила итн.) е
непрецизен и може да предизвика незгоди и тешки повреди.
● Леќите на камерите го зголемуваат и деформираат видното поле и на екранот ги прикажуваат

предметите променети и непрецизни.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/ad86c392e98b01c57c095e349b121c8a_1_mk_MK


Вклучување и исклучување

Вклучување на задната камера
—Поставете степен за возење наназад.

—ИЛИ: притиснете на копчето .

Исклучување на камерата за помош при возење наназад
Возете нанапред најмалку 15 km/h (9 mph).

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/3b4a4781cc7a34c39575bc704591079d_1_mk_MK


Приказ на екранот
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Функциите и приказите на сликата на камерата за помош при возење наназад зависат од опремата и

можат да отстапуваат едни од други.

Приказот на сликата на камерата за помош при возење наназад варира, ако фабрички вградената

опрема за приколка е електрично поврзана со приколката no linktext provided .

Функции и симболи на камерата за помош при возење наназад
При вклучена камера за помош при возење наназад можете да ги преземете поставувањата преку

функциските површини. Некои можности за поставување зависат од опремата.
Напуштање на актуелниот приказ.

Префрлување кон системот за попречно паркирање no linktext provided .Префрлување кон системот за паралелно паркирање no linktext
provided .

Префрлување кон системот за помош при приколка.Префрлување кон системот за напречен сообраќај.
Поставување на приказ: осветленост, контраст, боја.Префрлување кон системот за помош при паркирање no

linktext provided .
Осветлување на приказот на системот за помош при паркирање.Исклучување на приказот на системот за помош при паркирање.Вртење на управувачот (паралелно паркирање).

Запирање на возилото (паралелно паркирање).

Линии за ориентирање
Зелена хоризонтална линија: продолжување на возилото.

Црвена странична линија: доколку е потребно менување на вртењето на управувачот, една жолта

линија станува црвена (паралелно паркирање).

Жолти линии: пат на возење на возилото во зависност аголот на вртење.

Жолти помошни кутии: предно и задно ограничување на празното место за паркирање (паралелно

паркирање).

Зелена странична линија: точка на свртување при паркирање (паралелно паркирање).

Црвена и зелена рамка: контура од возилото (паралелно паркирање).

 Помош за приколка
Кај возила со фабрички вградена опрема за приколка може со помош на поддршката за приколка да се

вози влечна шипка на приколката. Со помош на фактор на зумирање во овој режим објактите зад

возилото се дури подоцна видливи.

Во Infotainment системот се прикажуваат помошни линии.

Црвени линии: позиција на опремата за приколка.

Зелени линии: растојание од опремата за приколка. Меѓусебните растојанија изнесуваат околу 0,1 m.

Портокалова линија: претходно пресметаната насока на опремата за приколка во зависност од

вртењето на управувачот.

 Напречен сообраќај
Приказот помага при набљудување на сообраќајот зад возилото и може да се користи на пр. при

излегување од гаражи или тесни излези.
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Предуслови

За паркирањето со камерата за помош при возење наназад мора да бидат исполнети следните

предуслови:

—Не ја пречекорувајте брзината од околу 15 km/h (9 mph).

—Ширина на местото за паркирање: ширина на возилото + 0,2 m.

—Растојание: околу 1 метар до местото за паркирање (само паралелно).

—Должина на местото за паркирање: околу 8 m (само паралелно).

За приказ на јасна слика мора да бидат исполнети следните предуслови:

—Вратата од багажниот простор е затворена.

—Околината соодветствува со рамна површина.

—Возилото не е премногу натоварено во задниот дел.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/95cc682cd734ac6b2ee933557e536d53_1_mk_MK


Паркирање попречно со коловозот
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Приказ на екранот на Infotainment системот: паркирање со камерата за помош при возење наназад.

Легенда за :
Побарајте празно место за паркирање.

Управувајте во избраното место за паркирање.Исправете го возилото во рамките на местото за паркирање.
Коловоз. Место за паркирање.

Странично ограничување на местото за

паркирање.Задно ограничување на

местото за паркирање.

Паркирање
—При вклучена функционална камера за помош при возење наназад изберете ја функциската

површина .

—Позиционирајте го возилото пред местото за паркирање 2  .

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/cf0bdea6109046f722576215180ad875_1_mk_MK
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—Управувајте, така што жолтите линии да бидат воведени во местото за паркирање. Зелените и

жолтите линии мора да се усогласени со страничните гранични линии 3  .

—Ако ја достигнете црвената лини ја на задната граница   4    сопрете.



Паркирање паралелно со коловозот
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Приказ на екранот во Infotainment системот: камера за помош при возење наназад.

Легенда за :
Побарајте празно место за паркирање.

Управувајте во избраното место за паркирање.Исправете го возилото во рамките на местото за паркирање.
Коловоз. Препрека или помошна кутија.

Странично ограничување на местото за

паркирање.Препрека или помошна

кутија.

Паркирање
—По потреба пред возење покрај избраното место за паркирање притиснете го копчето .

—При вклучена функционална камера за помош при возење наназад изберете ја функциската

површина .

—Притиснете на трепкачот за страната на коловозот, на којашто треба да се паркирате.
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—Возилото позиционирајте го на околу еден метар паралелно со редот за паркирање.

—Ако препреките излезат од помошните кутии, барајте ново место за паркирање или одново исправете

го возилото.

—Поставете степен за возење наназад. Една црвена рамка ја претставува целната позиција на Вашето

возило

—Управувачот вртете го, така што црвената рамка ќе се врати меѓу помошните кутии и ќе стане зелена.

Управувачот држете го во оваа позиција и полека тргнете.

—Ако се појави стрелка, возете наназад. Се појавува жолта и зелена линија. Стрелката ја прикажува

преостанатата патека.

—За време на возењето наназад, управувачот оставете го во поставената позиција. Коригирајте ги

потребните измени при вртењето на управувачот, доколку се појави упатство за управување на

симболот на управувачот .

—Возете наназад, сè додека не се вклучи знакот стоп или додека зелената линија не се усогласи со

страничното ограничување на местото за паркирање.

—Запрете го возилото. Управувајте во спротивната насока, додека не го достигнете сопирањето на

управувачот.

—Возете наназад, сè додека не се вклучи знакот стоп или откако црвената линија ќе го достигне

задното ограничување.



Решенија за проблеми

Системот се однесува поразлично отколку што очекувате
Можни се следниве причини:

—Камерата е извалкана no linktext provided . Покрај нечистотии и снег, видливоста на камерата може да

биде попречена и од остатоци од средство за чистење или замаглување.

—Мора да бидат исполнети предусловите на системот no linktext provided .

—Фабрички вградената опрема за приколка е електрично поврзана со приколка no linktext provided .

—Возилото е оштетено во областа на камерата, на пр. на паркинг.

—Областите на регистрирање на камерата се блокирани од конструкциски делови, на пр. со системи на

носачи на велосипеди.

—Се вршат измени на лакот во областа на камерата или конструкциски измени, на пр. на подвозјето.

Нема видливост на камерата, порака за дефект, системот се исклучува
—Исчистете ја камерата или отстранете ги лепенките или деловите на додатоците од камерата no

linktext provided .

—Проверете, дали оштетувањата можат да се препознаат.

Можно решение
—Привремено исклучете го системот.

—Проверете, дали постои една од наведените причини.

—Откако ќе го утврдите изворот на дефектот, можете повторно да го вклучите системот.

—Доколку и во тој случај системот сè уште не се однесува онака како очекувате, проверете го системот

во стручен сервис.
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Вовед во темата

Системот за помош во управување при паркирање ги прикажува соодветните празни места за

паркирање и му помага на возачот при паркирање и излегување од места за паркирање.

Системот за помош во управување при паркирање е проширување на системот за помош при

паркирање no linktext provided .

Системот за помош во управување при паркирање автоматски го управува возилото. Возачот мора да ги

користи педалот за гас, менувањето степени како и сопирачката no linktext provided !

Брзи движења на вртење на управувачот можат да предизвикаат тешки повреди.
● За време на процесот на маневрирање, не интервенирајте со управувачот сè додека тоа од Вас не

го побара системот.
● Исклучок: доколку дојде до опасна ситуација, интервенирајте и сами преземете го управувањето.

Системот за помош во управување при паркирање се ориентира само според паркирани возила, а не
според тротоари или други околности. Внимавајте на тоа гумите и фелните да не се оштетат при
паркирање. По потреба навреме прекинете го процесот на паркирање, за да избегнете оштетувања на
возилото.
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Предуслови

Мора да бидат исполнети следните предуслови за паркирање и излегување од место за паркирање:

—Системот за контрола на пролизгување (ASR) мора да е вклучен no linktext provided .

—Одржувајте растојание: 0,5 – 2,0 метри при возење покрај местото за паркирање.

—Местото за паркирање ги има барем димензиите коишто му се потребни на системот за помош во

управување при паркирање.

—Брзина при возење покрај (кај места за паркирање паралелно со коловозот): најмногу 40 km/h

(25 mph).

—Брзина при возење покрај (кај места за паркирање попречно со коловозот): најмногу 20 km/h

(12 mph).

—Брзина: најмногу 7 km/h (4 mph). При паркирање може да се изврши автоматско интервенирање врз

сопирањето.

Процесот на паркирање може да се продолжи по автоматската сопирачка интервенција.

Автоматското интервенирање при сопирањето се врши најмногу еднаш по потег. При одново

пречекорување на брзината од околу 7 km/h (4 mph) се прекинува процесот на паркирање.

Автоматската интервенција при сопирање на системот за помош во управување при паркирање не
смее лажно да Ве наведе, да ја ризикувате својата безбедност. Системот не може да го замени
вниманието на возачот.
● Системот за помош во управување при паркирање има граници условени од системот.

Автоматската интервенција при паркирање може во некои ситуации да функционира само
ограничено или воопшто да не функционира.

● Секогаш бидете подготвени самостојно да го сопрете возилото.
● Автоматската поддршка при сопирање завршува по околу 1,5 секунди. По автоматската поддршка

на сопирањето возилото замостојно запира.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/d3694c11739d3426e74573bb7ef8668c_1_mk_MK
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Барање место за паркирање

   

На дисплејот на инструментната табла: индикатор за режимите за паркирање.

Системот за помош во управување при паркирање располага со режими за паркирање (општ приказ).
Возете надолжно наназад.Возете попречно наназад.Возете попречно нанапред.

—Земајќи го предвид сообраќајот, возете полека покрај редот на паркирани возила.

—Притиснете го копчето  . Системот за помош во управување при паркирање автоматски бара

соодветно место за паркирање на страната на совозачот.

—Запрете, ако системот за помош во управување при паркирање го прикажува препорачаниот режим

за паркирање на дисплејот на инструментната табла.

—Паркирајте, ако на дисплејот на инструментната табла се прикаже барањето за паркирање 5  no

linktext provided .

Ако системот за помош во управување при паркирање треба да бара место за паркирање на

спротивната страна од коловозот, притиснете го трепкачот за соодветната страна.

Менување на режим за паркирање
Доколку системот за помош во управување при паркирање пронашол алтернативни начини на

паркирање, тие се прикажуваат во минијатурен приказ.

Со притискање на копчето  можете да ги избирате едноподруго. По изборот на сите пронајдени

режими за паркирање, системот за помош во управување при паркирање се исклучува. Со одново

притискање на копчето  се нуди првично препорачаниот начин за паркирање.

Ако се паркира попречно нанапред, изберете го начинот на паркирање   . Во спротивно возилото ќе

паркира попречно наназад.

Системот за помош во управување при паркирање може дополнително да се избере. Доколку

претходно сте поминале покрај соодветно празно место за паркирање, истото се прикажува.
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Влегување во место за паркирање
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На дисплејот на инструментната табла: паркирање попречно во однос на улицата.

Легенда за :
Побарајте празно место за паркирање.

Позиција за паркирање.Исправете го возилото во рамките на местото за паркирање.
Барање за возење нанапред.Сопствено возило.

Возило што паркира или препрека.Препознато место за

паркирање.
Барање за

поставување

степен за возење

наназад.Барање за притиснување на педалот за сопирање.Цртичка за напредокот. Симболично се прикажува растојанието што треба да се

извози.

Мора да бидат исполнети предусловите за избор на место за паркирање и возилото мора да мирува no
linktext provided .
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—Пуштете го управувачот no linktext provided .

—Поставете степен за возење наназад, ако на дисплејот на инструментната табла се појави стрелка за

наназад.

—Внимателно забрзувајте.

—Запрете ако се огласи звучен сигнал за промена на насоката, ако светне стрелка   1  , ако светне

приказот  или ако се појави порака.

—Возете нанапред, сè додека не се огласи акустичен сигнал или додека барањето за возење наназад

не се прикаже на дисплејот на инструментната табла.

—Постојано возете наназад и нанапред, сè додека на дисплејот на инструментната табла не се појави

соодветна порака и по потреба не се огласи звучен сигнал.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/ec06767cf741e6e1813b1766fef5da8e_1_mk_MK#ID_b9081ccd817b094baf0e2ee0c7a60f0e-b16f30202775a624cf8aaf6c4ba24df9-mk-MK


Излегување од паркинг место

На дисплејот на инструментната табла: излегување од паркинг место паралелно со коловозот.

Легенда за :

1 Возило кое што паркира.

2 Сопствено возило со поставен степен за возење наназад.

3 Цртичка за напредокот. Симболично се прикажува растојанието што треба да се извози.

4 Приказ на насоката на возење за следниот потег за излегување од паркинг место.

Системот за помош во управување при паркирање може да излезе од надолжни места за паркирање,

ако за тоа се дадени предусловите no linktext provided .

—Притиснете го копчето  .

—Активирајте ги трепкачите за страната на улицата, на која што треба да излезете од паркинг местото.

—Поставете степен за возење наназад.

—При следнава порака, пуштете го управувачот: Lenkeingriff aktiv! Umfeld beachten. (Активно

управување! Внимавајте на околината)

—Внимателно забрзувајте.

—Запрете, ако се огласи звучен сигнал, приказот  светнува или ако се појави барањето за возење

нанапред на дисплејот на инструментната табла.
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—Притискајте на педалот за сопирање, сè додека не заврши управувањето на системот за помош во

управување при паркирање или додека приказот  на дисплејот на инструментната табла не се

изгасне.

—Возете наназад и нанапред, на дисплејот на инструментната табла се појавува соодветна порака и по

потреба се огласува звучен сигнал.

—Преземете го управувањето со аголот на вртење, започнат од системот за помош во управување при

паркирање.

—Возилото извадете го од местото за паркирање, ако тоа го дозволува ситуацијата во сообраќајот.



Решенија на проблеми

Системот се однесува поразлично отколку што очекувате
Можни се следниве причини:

—Сензорите се извалкани no linktext provided . Покрај нечистотии и снег, видливоста на сензорот може

да биде попречена и од остатоци од средство за чистење или замаглување.

—Мора да бидат исполнети предусловите на системот no linktext provided .

—Сензорите се покриени со вода.

—Системот за помош во управување при паркирање не може да се вклучи, доколку фабрички

вградената опрема за приколка е електрично поврзана со приколката. Кај возила со систем за помош

при маневрирање со приколка, при активирање на копчето  се вклучува системот за помош при

маневрирање со приколка no linktext provided .

—Возилото е оштетено во областа на сензорите, на пр. на паркинг.

—Областите на регистрирање на сензорите се блокирани од дополнително вградените делови, на пр.

од системи на носачи на велосипеди.

—Се вршат измени на лакот во областа на сензорите или конструкциски измени, на пр. на предниот дел

од возилото или на подвозјето.

—Изворите на звуци, на пр. груб асфалт или камени плочки, го попречуваат ултразвучниот сигнал.

Нема видливост на сензорот, порака за дефект, системот се исклучува
Доколку сензорот е во дефект, системот за помош во управување при паркирање се исклучува.

—Исчистете ги сензорите или отстранете ги лепенките или деловите на додатоците од сензорите и

камерите no linktext provided .

—Проверете, дали оштетувањата можат да се препознаат.

Можно решение
—Привремено исклучете го системот.

—Проверете, дали постои една од наведените причини.

—Откако ќе го утврдите изворот на дефектот, можете повторно да го вклучите системот.

—Доколку и во тој случај системот сè уште не се однесува онака како очекувате, проверете го системот

во стручен сервис.

Автоматско прекинување на паркирањето во и од паркинг местото
Доколку настапи еден од следните случаи, системот за помош во управување при паркирање го

прекинува влегувањето и излегувањето од местото за паркирање:

—Ако се притисне копчето .

—Возачот го презема управувањето.

—Се отвора вратата на возачот.

—Процесот на паркирање не се прекинува во рок од околу шест минути.
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—Постои дефект на системот.

—ASR се исклучува или врши регулирање.

Помош на движењата на управувачот во мирување
Ако системот за помош во управување при паркирање се обиде да го врти управувачот во место, се

појавува белиот симбол  на дисплејот на инструментната табла.

—Притиснете го педалот за сопирање.

Автоматска сопирачка интервенција за намалување на штета
Во некои земји, системот за помош во управување при паркирање може во одредени случаи да му

помогне на возачот со автоматско интервенирање врз сопирањето no linktext provided .

Зависно од опремата и од одредени услови, на пр. невреме, натовареност или навалување на возилото,

системот за помош во управување при паркирање може автоматски да го запре возилото пред

препрека. Потоа возачот го притиска педалот за сопирање.

Ако дојде до автоматско сопирање, процесот на паркирање е завршен.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/d3694c11739d3426e74573bb7ef8668c_1_mk_MK#ID_9ef94b594232ed5bd06820951decbc76-4e2af612c23dc23ce8f0692665c311a9-mk-MK


Систем за помош при излегување од место за паркирање
(Rear Traffic Alert)

Општ приказ на систем за излегување од паркинг место: набљудуван предел околу возилото коешто
излегува од место за паркирање.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/0a9987fa73884ca4348a8ef7ea968928_1_mk_MK
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Приказ во Infotainment системот: систем за помош при излегување од место за паркирање.

Системот за помош при излегување од место за паркирање е составен дела на системот за помош при

одржување на коловозната лента (Side Assist) no linktext provided .

Вклучување и исклучување
—Преку менито Assistenten (системи за помош) на инструментната табла no linktext provided .

—ИЛИ: зависно од опремата преку копчето за системите за помош на возачот no linktext provided .

—ИЛИ: зависно од опремата во менито Fahrerassistenz (систем за помош на возачот) во Infotainment

системот no linktext provided .

Начин на функционирање
Системот за помош при излегување од место за паркирање го набљудува попречниот сообраќај зад

возилото при возење наназад или при маневрирање. Системот за помош при излегување од место за

паркирање функционира со радарските сензори во задниот браник.

Легенда за
Не возете понатаму! Критична ситуација.Можна критична ситуација.

Препознавањето на критична ситуација може дополнително да се изврши и акустично:

—Кај возила без систем за помош при паркирање, се огласува гонг и се појавува текстуална порака на

дисплејот на инструментната табла.

—Кај возила со помош при паркирање, се огласува акустичен сигнал со постојан тон на помошта при

паркирање. При деактивирање на помошта при паркирање може да се изврши повратна порака до

возачот и системот за помош при излегување од место за паркирање исто така привремено се

деактивира.

Автоматска сопирачка интервенција за намалување на штета
Доколку системот за помош при излегување од место за паркирање препознае учесник во сообраќајот

којшто се приближува, без возачот да сопре, системот може автоматски да запре.

Автоматската интервенција при сопирање се врши при возење наназад при опсег на брзина од 1-12

km/h (1-7 mph). По препознаена состојба на мирување, возилото се задржува во истата до две секунди.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/public/media?lang=mk_MK&key=media/img58ac30dde44fafbc0a0100dc6d091db7_1_--_--_JPEG.jpg
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/0b2deb0b76caef23bad82d62c82c09c6_1_mk_MK#ID_ed2179307b098f4a1a00e4418e7a0e21-a3c6b2cdd74b35cf20eac374165ed67d-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/0dc8192e973b0c7a10bbfd5cbd83440d_1_mk_MK#ID_fef34b5054f55d4b7f713cdd4b26dac8-bfdf1f5ff27b8e949a6510d24279db30-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/bb7ab0bcf2a04e6f7e179016404c67ea_1_mk_MK#ID_8fd0ec3248f60b23c7336105236387b8-b9eba4a68f0c4cca5623fc500d1c058e-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/cad524b8b385b1cafc6d787d3af9aa68_1_mk_MK#ID_f8988cf4d33980dceac9d6d68fd9d4c5-90d10e89e5314fab7222baab0ca43bd9-mk-MK


Откако се иницирала автоматска интервенција со сопирање со цел намалување на штета, мора да

поминат околу десет секунди за системот да може повторно да врши автоматска интервенција со

сопирање.

Автоматската интервенција со сопирање може да се прекине со силно притиснување на педалот за гас

или сопирање, и да се преземе контролата врз возилото.

Интелигентната техника на системот за помош при излегување од место за паркирање не може да ги
совлада физички зададените граници и функционира исклучиво во границите на системот.
Помошните функции на системот за помош при излегување од место за паркирање не смее погрешно
да Ве наведат да ја ризикувате безбедноста. Системот не може да го замени вниманието на возачот.
● Никогаш не користете го системот при намалена видливост и во непрегледни возни ситуации, на

пример, на многу прометни улици или на повеќе од една коловозна лента.
● Секогаш внимавајте на околината на возилото, бидејќи на пример, велосипедистите и пешаците

често не се препознаваат.
● Системот за помош при излегување од место за паркирање не може во секоја ситуација самостојно

целосно да го сопре возилото.



Вовед во темата

Приказот на околината (Area View) помага во актуелното време да се прикаже околината на возилото

и порано да се препознаат препреките.

Од повеќе камери, системот составува приказ на околината на возилото, којшто се прикажува на

екранот на Infotainment системот.

Функциите и приказите зависат од опремата и можат да отстапуваат едни од други.

Особености
Камерите на системот за приказ на околината покажуваат само дводимензионални слики.

Вдлабнувањата како и испакнатите предмети на подот или испакнатите делови на другите возила тешко

или воопшто не се препознаваат поради недоволната просторна длабочина на екранот.

Предметите или на пример друго возило можат на екранот да изгледаат поблиску или подалеку, од она

што фактички се, на пр. во близина на нагорнина или при приближување до предмети.

Опасност од незгода. Приказот на камерите за проценка на оддалеченоста до препреките е неточна и
предизвикува тешки повреди. Леќите на камерите го зголемуваат и деформираат видното поле и на
екранот ги прикажуваат предметите променети и непрецизни. Системот не може да го замени
вниманието на возачот.
● Никогаш не потпирајте се целосно на системот за приказ на околината.
● Бидете подготвени самостојно да го сопрете возилото.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/46b84242d185d6d495bfb4d4565244af_1_mk_MK


Предуслови

За приказот на околината мора да бидат исполнети следните предуслови:

—Вратите и вратата од багажниот простор да се затворени.

—Околината на возилото да биде јасно и целосно препознатлива.

—Подлогата да соодветствува со рамна површина.

—Возилото да не е премногу натоварено во задниот дел или на едната страна.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/47dab24c5c80e49d99600c0f81a748fb_1_mk_MK


Вклучување и исклучување

Во средишната конзола: копче за рачно вклучување на системот за приказ на околината.

Вклучување
—Поставете степен за возење наназад.

—ИЛИ: притиснете на копчето .

Исклучување
—Возете нанапред побрзо од околу 15 km/h (9 mph).

—ИЛИ: притиснете на копчето .

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/644148d72e70b7322d43b60e501524d1_1_mk_MK
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Приказ на екранот и прикази на камерата
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Функциите и приказите зависат од опремата и можат да отстапуваат едни од други.

Во Infotainment системот се прикажува приказот на околината во два дела на екранот:

—Лев екран : возилото е прикажано од птичја перспектива. Со притиснување на поединечна област се

менува приказот во десниот дел на екранот.

—Десен екран : зависно од избраната област во левиот екран се прикажуваат поединечните слики на

камерата.

Дополнително на десниот раб на сликата се осветлуваат можните опции на менито и приказите на

соодветната камера.

—Притиснете ја областа покрај возилото.

—Преку функциските површини на екранот изберете соодветен приказ.

Приказ на екранот
Вклучување или исклучување на птичјата перспектива.

Вклучување и исклучување на звукот.Поставување на осветленост, контраст и боја.
3D-прикази.Напуштање на актуелниот приказ.

Прикази на камерите
Напречен сообраќај.Напречно паркирање. Како помош се осветлуваат ориентациски линии no linktext

provided .
Терен.Двете области истовремено покрај возилото.Само страна на возач.

Само страна на совозач.Напречно паркирање. Како помош се осветлуваат

ориентациски линии no linktext provided .
Паралелно паркирање. Обоените помошни заградени места и линии служат за

ориентација no linktext provided .Помош за приколка no linktext provided .
Напречен сообраќај no linktext provided .Приказ одозгора на возилото и на околината. Во зависност од опремата,

може да се осветли и приказот на возилото на системот за помош при

паркирање (3D-приказ).
Приказ одозгора на возилото и на околината (3D-приказ).Возилото и околината косо од горе (3D-приказ).

Возилото и околината од страна (3D-приказ).

Со бришење во насока на стрелките може да се смени аголот на поглед во 3D-приказ.

Помошните линии и кутии се вклучуваат од страна на системот независно од околината на возилото. Не

се врши препознавање на препреките. Возачот мора сам да процени, дали возилото одговара во

местото за паркирање.

Осветлените црвени линии го прикажуваат растојанието од околу 40 cm од возилото.

Приказот на околината во пределот на задната камера ги осветлува сите помошни линии за

ориентирање доколку фабрички вградената опрема за приколка no linktext provided  е електрично

поврзана со приколката.
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Решенија за проблеми

Нема видливост на камерата, порака за дефект, системот се исклучува
—Исчистете ги камерите или отстранете ги лепенките или деловите од додатоците од камерите no

linktext provided .

—Проверете, дали оштетувањата можат да се препознаат.

Системот се однесува поразлично отколку што очекувате
Можни се следниве причини:

—Камерите се извалкани no linktext provided . Покрај нечистотии и снег, видливоста на камерата може

да биде попречена и од остатоци од средство за чистење или замаглување.

—Мора да бидат исполнети предусловите на системот no linktext provided .

—Камерите се покриени со вода.

—Возилото е оштетено во областа на камерите, на пр. од удар на паркинг.

—Областите на регистрирање на камерите се блокирани од конструкциски делови, на пр. од системите

на носачите на велосипеди.

—Се вршат измени на лакот во областа на камерата или конструкциски измени, на пр. на предниот дел

од возилото или на подвозјето.

Можно решение
—Привремено исклучете го системот.

—Проверете, дали постои една од наведените причини.

—Откако ќе го утврдите изворот на дефектот, можете повторно да го вклучите системот.

—Доколку и во тој случај системот сè уште не се однесува онака како очекувате, проверете го системот

во стручен сервис.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/e825a47cca793da5c2d1740aae0ebf4c_1_mk_MK
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Вовед во темата

Системот за помош при маневрирање со приколка го поддржува возачот при возење наназад

маневрирањето со приколка.

Системот за помош при маневрирање со приколка ја управува приколката со притискање и

повлекување на прекинувачот за поставување на надворешните ретровизори. Возачот мора да ги

користи педалот за гас, менувањето степени како и сопирачката!

Граници на системот
За да се овозможи правилна функција на системот, почитувајте го следново:

—Камерата е чиста, без наслаги од снег и мраз.

—На камерата нема лепенки или други предмети.

—Шипката за влечење не е покриена.

—Вратата од багажниот простор е затворена.

Опасност од оштетување на возилото. Системот за помош при маневрирање со приколка не се
ориентира според околината на возилото и не препознава препреки во околината.
● Проверете, дали има доволно место за да се маневрира композицијата.
● Набљудувајте го движењето на приколката и прекинете го процесот на маневрирање за да

избегнете оштетувања. И покрај коректно ракување со системот за помош при маневрирање со
приколка, приколката во ретки случаи може да се движи различно од она како е поставена.

● Не потпирајте се исклучиво на приказите на дисплејот на инструментната табла.

Ако во рок од околу три минути не започне интеракција на возачот, процесот на маневрирање

се прекинува и системот за помош при маневрирање со приколка завршува.
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Предуслови

Одредување на должината на шипката за влечење
По секое менување на приколката, должината на шипката за влечење мора одново да се одреди. Ако

секогаш се користи истата приколка, должината на шипката за влечење треба да се одреди само еднаш.

—Со композицијата вртете и возете по кривини. Колку поразлични се вртењата и возењата по кривини,

толку системот за помош при маневрирање со приколка препозна повеќе можности на маневрирање

за композицијата.

Постојат најмногу четири крајни вртења на приказот на аголот: околу 30°, 45°, 60° и 75°.

Исполнување на предусловите
Мора да бидат исполнети следните предуслови, за да функционира системот за помош при

маневрирање со приколка:

—Приколката е закачена со најмногу две цврсти оски и е електрично поврзана.

—Вратата на возачот и вратата од багажниот простор се затворени.

—Моторот работи.

—Возилото се наоѓа во состојба на мирување.

—ESC е активна.

—Надворешните ретровизори не се склопени.

Приколки со задни LED задни светла од технички причини не се секогаш да биде препознаени

од системот за помош при маневрирање со приколка.
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Решенија на проблеми

Нема видливост на камерата, порака за дефект, системот се исклучува
—Исчистете ја камерата или отстранете ги лепенките или деловите на додатоците од камерата no

linktext provided .

—Проверете, дали оштетувањата можат да се препознаат.

Системот се однесува поразлично отколку што очекувате
Можни се следниве причини:

—Камерата е извалкана no linktext provided . Покрај нечистотии и снег, видливоста на камерата може да

биде попречена и од остатоци од средство за чистење или замаглување.

—Мора да бидат исполнети предусловите на системот no linktext provided .

—Камерата е покриена со вода.

—Возилото е оштетено во областа на камерата, на пр. на паркинг.

—Областите на регистрирање на камерата се блокирани од конструкциски делови, на пр. со системи на

носачи на велосипеди.

—Се вршат измени на лакот во областа на камерата или конструкциски измени, на пр. на предниот дел

од возилото или на подвозјето.

Можно решение
—Привремено исклучете го системот.

—Проверете, дали постои една од наведените причини.

—Откако ќе го утврдите изворот на дефектот, можете повторно да го вклучите системот.

—Доколку и во тој случај системот сè уште не се однесува онака како очекувате, проверете го системот

во стручен сервис.
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Информации за системите кои го помагаат сопирањето

Возилото е опремено со системи кои го помагаат сопирањето. Системите можат да му помогнат на

возачот во критични возни ситуации и ситуации при сопирање. Системите кои го помагаат сопирањето

не можат да влијаат врз законите на физиката и не можат да го совладаат возилото во секоја критична

возна ситуација и ситуација при сопирање. Одговорноста за безбедно возење ја носи возачот no linktext
provided .

Возење со системите кои го помагаат сопирањето
Системите кои го помагаат сопирањето работат додека работи и моторот. Не е потребен посебен услов.

Кога системите кои го помагаат сопирањето регулираат, педалот за сопирање може да пулсира или да

се слушнат звуци. Вие и понатаму сопирајте со потребната сила. Одржувајте константен притисок врз

педалот за сопирање. Доколку е потребно, управувајте го возилото со притиснат педал за сопирање.

Електронска програма за стабилизирање (ESC)
ESC помага, да се намали ризикот од пролизгување и во одредени возни ситуации да се подобри

возната стабилност no linktext provided .

ESC зависно од опремата може да се префрли во спортски режим no linktext provided .

Контрола на пролизгување (ASR)
ASR ја намалува погонската сила при вртење на тркалата во место и ја прилагодува силата кон условите

на патот no linktext provided . Со ASR се олеснува поаѓањето, забрзувањето и возењето по нагорнини.

Зависно од опремата, ASR може во исклучителни ситуации да се исклучи no linktext provided .

Aнтиблокирачки систем (ABS)
ABS може да спречи блокирање на тркалата при сопирање сè до состојба на мирување на возилото и му

помага на возачот да го управува возилото и да ја задржи контролата no linktext provided .

Систем за помош при сопирање (BАS)
ВАЅ може да помогне, да се намали патеката на сопирање. ВАЅ ја засилува јачината на сопирањето, кога

возачот во вонредни ситуации брзо притиска на педалот за сопирање.

При намалување на силата врз педалот за сопирање, BAS го исклучува засилувањето на јачината на

сопирање.

Eлектронска блокада на диференцијалот (EDS и XDS)
EDS автоматски го сопира тркалото кое врти во место и ја пренесува погонската сила на останатите

погонски тркала.

EDS автоматски се исклучува при невообичаено силно оптоварување, за да не се прегреат сопирачките.

EDS повторно автоматски се вклучува, штом ќе се олади сопирачката.

XDS ја подобрува тракцијата, за возилото да се одржи во лентата.

Сопирачка за заштита од повеќекратен судир
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Во случај на судир, сопирачката за избегнување повеќекратен судир, со помош на автоматски водено

сопирање, може да му помогне да возачот да ја намали опасноста од пролизгување и од дополнителни

судири за време на незгода.

Сопирачката за повеќекратен судир функционира само при судири, коишто биле препознаени како

судир од страна на контролниот уред за воздушно перниче.

Сопирањето на возилото се одвива автоматски, штом потребните системи остануваат неоштетени и

функционални при судир.

При судир, следните активности го прекинуваат автоматското сопирање:

—Доколку возачот притисне на педалот за гас.

—Доколку сопирачкиот притисок при притиснат педал за сопирање е посилен отколку оној упатен од

системот.

Интелигентната техника на системите кои го потпомагаат сопирањето не може да ги совлада физички
зададените граници и функционира исклучиво во границите на системот. Брзо возење на замрзнати,
лизгави или влажни патишта може да доведе до губење на контролата врз возилото и да предизвика
тешки повреди на возачот и сопатниците.
● Прилагодете ја секогаш брзината и начинот на возење на временските услови, условите на

видливост, на патот и сообраќајните услови. Зголемената безбедност што ја нудат системите за
помош при сопирањето ABS, BAS, EDS, ASR и ESС, не смее да Ве наведе да ја ризикувате својата
безбедност.

● Системи за помош при сопирање не можат да ги надминат физички зададените граници. Лизгави и
влажни патишта дури и со ESС и другите системи се многу опасни.

● Пребрзото возење на влажни коловози може да доведе до тоа, тркалата да го изгубат контактот со
коловозот и да . Возилото не може да се сопре, управува и контролира, доколку го изгубило
контактот со коловозот.

● Системите кои го потпомагаат сопирањето не можат да спречат незгода, доколку на пр. возите
преблиску до возилата пред Вас или премногу брзо за конкретната ситуација.

● Иако системите кои го потпомагаат сопирањето се многу ефикасни и помагаат да се контролира
возилото во тешки возни ситуации, секогаш мислете на тоа дека возната стабилност зависи од
прилепеноста на тркалата.

● На лизгав коловоз, на пр. на мраз или снег, внимателно зголемувајте ја брзината. Дури и со
системите кои го потпомагаат сопирањето тркалата може да пролизгаат, што може да доведе до
губење на контролата врз возилото.

Ефикасноста на ESC може значително да се намали, доколку другите компоненти и системи, кои се
однесуваат на возната динамика не се одржувале правилно или не се функционални. Тоа исто така се
однесува не само на сопирачките, гумите и другите споменати системи.
● Секогаш имајте предвид, дека монтирањето и демонтирањето и измените на возилото може да

влијаат на функцијата на системите што го помагаат сопирањето.
● Измените на амортизацијата на тркалата или употребата на неодобрени комбинации на тркала и

гуми може да влијаат на функцијата на системите што го помагаат сопирањето и да ја намалат
нивната ефикасност.

● Соодветните гуми го помагаат делувањето на ESC.

Возењето без засилувач на сопирачките може значително да ја продолжи патеката на сопирање и на
тој начин да предизвика незгоди и тешки повреди.
● Никогаш не гаснете го моторот или не исклучувајте го палењето додека возилото е во движење.
● Доколку засилувачот за сопирачките не функционира или возилото се влече, мора посилно да се

притисне педалот за сопирање, бидејќи се продолжува растојанието на сопирање поради
недостаток на поддршка на засилувачот на сопирачките.



Вклучување и исклучување на ASR или ESC Sport

Во средишната конзола: копче за рачно исклучување и вклучување на ASR.

Доколку не се постигнува доволно преден погон, исклучете ги системот за контрола на пролизгување

(ASR) или електронската програма за стабилизирање Sport (ESC Sport):

—При возење во длабок снег или на мека подлога.

—При на заглавеното возило.

Потоа повторно вклучете ги ASR или ESC Sport.

Исклучување и вклучување на функцијата на ASR или ESС Sport
ASR и ESC Sport може зависно од опремата да се вклучат или исклучат преку инфо-забавниот систем

или преку копчето  no linktext provided .

При исклучен ASR или вклучен ЕSC Sport свети жолтата контролна сијаличка  на дисплејот на

инструментната табла.

—Исклучување на ASR : копчето   притиснете го околу една секунда.

—Вклучување на ESC Sport : копчето   притискајте го подолго од три секунди.

—Вклучување на ASR : копчето   одново притиснете го. ESC Sport е исклучен.
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Решенија за проблеми

 ABS откажал или е во дефект
Предупредувачката сијаличка свети жолто.

—Побарајте стручен сервис. Возилото може да се запре и без ABS.

 ASR регулира за да се избегне извртување на тркалата
Контролната сијаличка трепка жолто.

 ASR е исклучен или ESC Sport е вклучен
Контролната сијаличка свети жолто.

 ESC регулира за да се намали опасноста од пролизгување и да се подобри
возната стабилност
Контролната сијаличка трепка жолто.

 ESC е системски условено исклучен
Контролната сијаличка свети жолто.

—Исклучете го и вклучете го палењето.

—По потреба извозете кратка патека со 15 – 20 km/h (9 – 12 mph).

—Доколку  и понатаму свети, побарајте стручен сервис.

Системите што го помагаат сопирањето прават шумови
Ако опишаните системи што го помагаат сопирањето регулираат, можат да се слушнат шумови.

Неочекувано намалување на моќноста на моторот
Ако тркалата се опремени со различни гуми, може да дојде до дефект на ESC и ASR.

Различниот дијаметар на тркалање на гумите може да доведе до неочекувано намалување на моќноста

на моторот.

● Доколку предупредувачката сијаличка на уредот за сопирање  светнува заедно со контролната
сијаличка за ABS , функцијата на регулирање на ABS може да е во дефект. Притоа е можно
релативно брзо блокирање на задните тркала при сопирање. Задните тркала, што блокираат можат
да доведат до губење на контрола врз возилото! Доколку тоа е можно, намалете ја брзината и
внимателно, со намалена брзина извозете до најблискиот стручен сервис, за да го проверите
системот за сопирање. На патот натаму избегнувајте нагли маневри при управување, сопирање и
возење.

● Ако контролната сијаличка за АВЅ  не се изгасне или светне за време на возењето, ABS не
функционира правилно. Возилото може да се запре само со нормални сопирачки (без ABS). Во тој
случај ја нема заштитата, што ја нуди ABS. Побарајте што е можно побрзо стручен сервис.
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Вовед во темата

Неприцврстените предмети може при ненадејни маневри на возење или сопирање да излетаат во
внатрешниот простор на возилото. Тоа може да предизвика тешки повреди и да доведе до губење на
контролата врз возилото.
● Сместувајте ги предметите само во затворени прегради.
● За време на возењето преградите секогаш држете ги затворени.

Отворената фиока за ракавици може да го зголеми ризикот од тешки повреди во случај на незгода
или при ненадејно сопирање или возни маневри.
● За време на возењето преградата секогаш држете ја затворена.

Запалките во возилото може да се оштетат или незабележано да се запалат. Тоа може да предизвика
тешки изгореници и оштетувања на возилото.
● Пред поставувањето на седиштата секогаш проверувајте, да не има запалка во пределот на

подвижните делови на седиштето.
● Пред затворањето на преградите или фиоките, секогаш проверувајте да не има запалки во полето

на затворање.
● Никогаш не сместувајте запалки во фиоките, преградите или другите површини во возилото. Како

последица на високите температури, особено во лето, запалките може да се запалат.

Непрописната употреба на држачите за пијалак може да предизвика повреди.
● Никогаш не ставајте врели пијалаци во држачот за пијалаци. За време на возењето, при ненадејно

сопирање или во случај на незгода топлите пијалаци можат да се истурат од држачот за пијалаци и
да предизвикаат изгореници.

Затворените шишиња пијалак можат да експлодираат од топлинските влијанија и да испукаат од
влијанија на мразот.
● Затворените шишиња пијалак никогаш не ги оставајте подолго време во многу загреано или многу

ладно возило.

● Не чувајте предмети чувствителни на топлина, прехранбени производи или лекови во внатрешниот
простор на возилото. Топлината и студот можат да ги оштетат или да ги направат неупотребливи.

● Предметите од проѕирни материјали што се сместени во возилото, на пр. транспарентни цуцли на
прозорските стакла, може да ги концентрираат сончевите зраци и со тоа да предизвикаат штети на
возилото.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/51bb9a52b7155cf96dc893dbf34f223a_1_mk_MK


Вовед во темата

Нестручното користење на запалката за цигари или на пепелникот може да предизвика пожар,
изгореници и други тешки повреди.
● Запалката за цигари користете ја само соодветно на намената.
● Никогаш не оставајте ги децата во возилото без надзор. Запалката за цигари може да се користи

при вклучено палење.
● Никогаш не ставајте хартија или други предмети во пепелникот, кои може да предизвикаат пожар.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/e4bb71f5b9b951baf05eec15d1488aed_1_mk_MK


Вовед во темата

Нестручното користење на запалката за цигари или на пепелникот може да предизвика пожар,
изгореници и други тешки повреди.
● Запалката за цигари користете ја само соодветно на намената.
● Никогаш не оставајте ги децата во возилото без надзор. Запалката за цигари може да се користи

при вклучено палење.
● Никогаш не ставајте хартија или други предмети во пепелникот, кои може да предизвикаат пожар.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/e4bb71f5b9b951baf05eec15d1488aed_1_mk_MK


Пепелник напред

Во средишната конзола напред: пепелник 1  и гаснач на жар 2 .

Празнење на пепелникот
Куќиштето на пепелникот извадете го нагоре за страничната рачка   1 .

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/77a8aa5fa642c2900978981781749339_1_mk_MK
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Запалка за цигари

Во средишната конзола напред или во долниот дел на средишната конзола: запалка за цигари.

—Притиснете го навнатре копчето за палење од запалката за цигари при вклучено палење.

—Почекајте, додека копчето за палење не подизлезе.

—Извлечете ја запалката за цигари и употребете ја no linktext provided .

Конекторот на запалката за цигари може да се користи како приклучок за напојување од 12

волти no linktext provided .
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Вовед во темата

На секој приклучок за напојување во возилото можат да се приклучат електрични уреди.

Електричните уреди мораат да бидат во беспрекорна состојба. Не употребувајте неисправни уреди.

Приклучокот за напојување од 12 волти функционира само при вклучено палење.

Неправилното користење на приклучоците за напојување и на електричните уреди може да
предизвика пожар и тешки повреди.
● Никогаш не оставајте ги децата во возилото без надзор. Приклучоците за напојување и на нив

приклучените уреди можат да се користат при вклучено палење.
● Ако електричните уреди премногу се загреат, веднаш исклучете ги електричните уреди и

прекинете ја мрежната врска.

● За да се избегне оштетување на електричниот уред, никогаш со приклучоците за напојување од 12
волти не приклучувајте електрични додатоци коишто снабдуваат електрична енергија, како на пр.
соларната плоча или уредите за полнење на батерии за полнење на 12-волтната батерија на
возилото.

● Користете само електрични уреди, коишто се се проверени според актуелно важечките директиви
во врска со електромагнетната компатибилност.

● За да избегнете оштетувања поради варијациите на напонот, пред вклучувањето или
исклучувањето на палењето како и пред стартувањето на моторот морате да ги исклучите
електричните уреди. Доколку Start-Stopp системот автоматски го исклучил моторот и повторно го
стартува, електричните уреди не мора да се исклучуваат.

● Никогаш не приклучувајте електрични уреди на приклучок за напојување од 12 волти, коишто
трошат повеќе од зададената моќност. При пречекорување на максималната моќност може да се
оштети електричниот уред на возилото.

● Придржувајте се кон упатствата за употреба на електричните уреди!

При мотор во мирување, вклучено палење и вклучени електрични уреди се празни 12-волтната

батерија на возилото.

Незаштитените уреди може да предизвикаат дефекти на Infotainment системот и на

електрониката на возилото.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/275cf26dfad450cf1b0ff7173e274e50_1_mk_MK


Приклучоци за напојување во возилото

Приклучок за напојување од 12 волти

 
Приклучок за напојување од 230 волти

 

Во преградата напред, во долниот дел на средишната конзола, во средишната конзола одзади или во
багажниот простор: приклучок за напојување од 12 волти што може да се отвори 1  или приклучок за

напојување од 12 волти со капак што се извлекува 2 .

Во средишната конзола назад: европски приклучок за напојување од 230 волти.

Максимална моќност
120 вати 150 вати (300 вати

одличен капацитет)

Максималната моќност на поединечниот приклучок за напојување не смее да се пречекори. Моќноста

на уредите стои на нивната плочка за типот.
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зелено трајно светло:

 
Зелен трепкач:

 

Црвено трепкачко светло:

 

Доколку во возилото има повеќе приклучоци за напојување и истовремено се приклучат два или повеќе

уреди, вкупната моќност на сите електрични уреди никогаш не смее да пречекорува 190 W no linktext
provided .

Европски приклучок за напојување од 230 волти
Приклучокот за напојување се активира автоматски, штом додека работи моторот се стави приклучок.

Доколку има доволно енергија, приклучокот за напојување може во даден случај и понатаму да се

користи при исклучен мотор no linktext provided .

Приклучување на електричен уред:  приклучокот ставете го до крај во приклучокот за напојување за да

се отклучи интегрираниот осигурувач за деца. Во приклучокот за напојување протекува струја, дури

откако осигурувачот за деца ќе се деблокира.

LED индикатор на приклучокот за напојување .
Осигурувачот за деца е деблокиран. Приклучокот за напојување е функционален.

Палењето е исклучено, но сепак има уште енергија на

располагање, за приклучокот да може да се снабди со струја уште

десет минути. Доколку приклучокот се извлече во овој период,

приклучокот за напојување се исклучува и повеќе но може да се користи при одново

вклучување на палењето.Постои дефект, на пр. деактивирање поради струјно или температурно

преоптоварување.

Исклучување при надминување на температурата
Инвертерот на приклучокот за напојување од 230 волти според европски стандарди автоматски се

исклучува доколку се надмине одредена температура. Исклучувањето спречува прегревање при

прекумерната моќност на приклучените уреди, како и при високи надворешни температури.

Приклучокот за напојување од 230 волти според европски стандарди може повторно да се користи дури

по фазата на ладење.

За да може 230-волтниот приклучок за напојување според европски стандарди повторно да се користи

по фазата на ладење, приклучокот на приклучениот уред мора најпрво да се извади и повторно да се

вклучи. На тој начин се спречува, електричните уреди повторно ненамерно да се вклучат.

Висок напон во електричниот уред!
● Не истурајте течности врз приклучокот за напојување.
● Не вметнувајте адаптер или продолжен кабел во европскиот приклучок за напојување од 230

волти. Интергрираниот осигурувач за деца е исклучен и приклучокот за напојување е под напон.
● Не ставајте долгнавести предмети, на пр. игли за плетење, во контактите на европскиот приклучок

за напојување од 230 волти.

● Не закачувајте тешки уреди или приклучоци директно на приклучокот за напојување, на пр.
адаптер.

● Не приклучувајте сијалици, кои содржат неонска цевка.
● Приклучувајте само уреди на приклучокот за напојување, чијашто волтажа соодветствува со

волтажата на приклучокот за напојување.
● Кај електрични уреди со висока иницијална струја, вграденото деактивирање на струјното

преоптоварување го спречува вклучувањето. Во ваков случај, извадете го мрежниот дел од
електричниот уред и за околу десет секунди воспоставете ја повторно врската.

Кај некои уреди, на приклучокот за напојување од 230 волти според европски стандарди може

да дојде до нарушување на функциите поради намалената моќност (ватажа).



Субвуфер

Отстранете го субвуферот.

Пред да може да се извади резервното тркало, мора да се извади субвуферот и да се постави во

багажниот простор.

Вадење на субвуферот
—Отворете ја вратата од багажниот простор и закачете ја подната прекривка на горниот раб на

багажниот простор.

—Рачното тркало одвртете го спроти насоката на стрелките на часовникот.

—Претпазливо извадете го субвуферот.

—Исправете го субвуферот и потпрете го на страничниот ѕид од багажниот простор, така што нема да

се лизне или на падне .

Поставување на субвуферот
—Внимателно поставете го сабвуферот во лежиштето на фелната. Притоа, симболот со стрелка на

сабвуферот мора да покажува со врвот нанапред.

—Рачното тркало вртете го во насока на стрелките на часовникот додека Subwoofer не се прицврсти

безбедно.

—Откачете ја подната прекривка и вратете ја назад на подот од багажниот простор.

Доколку се разлабави приклучокот на субвуферот или доколку приклучниот кабел се заглави или
превитка, субвуферот може да се оштети.
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Сајбер безбедност

Контролните уреди со вградена eSIM-картичка, интерфејсите, медиумските и дијагностичките

приклучоци се компоненти за конективност, преку кои можат да се разменуваат информации и

податоци помеѓу возилото и надворешните уреди или интернет no linktext provided . Во компонентите

за конективност особено се вбројуваат:

—Дијагностичките приклучоци

—Контролните уреди со вградена eSIM-картичка

—Volkswagen Car-Net контролниот уред

—Интерфејс на мобилниот телефон

—Media-Control

—App-Connect

—WLAN-Hotspot

—Bluetooth врска

—USB приклучок

—Преграда за SD-картичка

—Преграда за SIM-картичка

Компонентите за конективност се клучни места при сајбер безбедноста. Покрај другите контролни

уреди, компонентите за конективност се пред сè опремени со безбедносни механизми, коишто го

минимизираат ризикот од неовластен пристап до системите на возилото.

Постоечкиот софтвер и безбедносните механизми во возилото постојано се развиваат. Слично како кај

компјутерите или оперативните системи на мобилните уреди, и постоечкиот софтвер и безбедносните

механизми во возилото можат да се ажурираат на нередовни интервали.

Ажурирањата на софтверот начелно ги подобруваат безбедноста, стабилноста и брзината на работење

на системите на возилото кај возила, коишто веќе се произведени.

Тие можат активно да придонесат кон тоа, да се намали ризикот од неовластен пристап врз системите и

функциите на возилото:

—Во возилото користете само носач за податоци и мобилни уреди, кои не содржат манипулативни

податоци или штетен софтвер.

—Оставете го возилото на одржување и поправка само во стручен сервис. За таа цел, Volkswagen го

препорачува партнерот на Volkswagen.

Компјутерите, носачите на податоци и мобилните уреди, коишто се поврзани со интернет или се
користат во јавни и приватни мрежи, можат да се инфицираат со манипулативни податоци и да им се
постави штетен софтвер.
● Покрај општо познатите мерки на претпазливост при користењето на интернет, Вашиот компјутер,

носачот на податоци и мобилните уреди треба да ги заштитите со соодветна програма за заштита
од вируси и истата редовно да ја ажурирате.
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Ризикот од неовластен пристап од страна на штетен софтвер или интернет напад врз функциите на
возилото и контролните уреди не може да се исклучи и покрај безбедносните механизми што се
вградени во возилото. Навлезениот штетен софтвер во возилото може да влијае врз контролните
уреди и функциите на возилото, да ги деактивира или да ја преземе контролата и да доведе до тешки
и смртоносни повреди.
● Штетниот софтвер може да пристапи и до податоците и информациите, кои се меморирани во

контролните уреди, во инфо-забавниот систем, на приклучените носачи на податоци и на споените
мобилни уреди.

● Ако возилото функционира, реагира или се однесува поинаку од вообичаеното, брзината (доколку
е можно) веднаш и контролирано намалете ја и неодложно побарајте го најблискиот стручен
сервис или побарајте стручна помош, на пр. влечење.



Вовед во темата

Некои надворешни уреди може да се поврзат со инфо-забавниот систем преку приклучоците поврзани

со кабел и безжичните приклучоци во возилото (доколку ги има).

Видот и бројот на приклучоците поврзани со кабел и безжичните приклучоци се специфични за земјата

и за возилото. Во рамките на еден модел и отстапувајќи од тоа, кај посебен модел, приклучоците може

да се различни.

Кај приклучоците поврзани со кабел користете само оригинални кабли за приклучоци соодветни за

уредот или - доколку ги има - кабли за приклучоци коишто фабрички се испорачани за конкретното

возило.

Доколку приклучокот на кабелот за приклучок не се вметнува, проверете ја позицијата на вметнување и

приклучоците.

Користете само соодветни и неоштетени кабли за приклучоци за приклучоци поврзани со кабел.
● Приклучокот на кабелот за приклучок ставајте и само со лесен притисок и во правилната позиција

во предвидените приклучоци. Голема сила може да го оштети приклучокот за уредите како и
приклучокот на кабелот за приклучок.

● Кабелот за приклучок не смее да се заглави или силно да се витка.
● Користењето на несоодветни или оштетени кабли за приклучоци може да доведе до пречки во

функционирањето и оштетувања на уредот.

Доколку еден приклучен уред не се препознава, разделете ја врската на сите приклучени уреди

и уредот одново приклучете го. По потреба проверете ја функцијата на користениот кабел за

поврзување.

Доколку настапат пречки во функционирањето на приклучениот уред, одново стартувајте го

соодветниот уред. Тоа во некои случаи може да го отстрани дефектот.
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AUX-IN конектор 

AUX-IN конекторот е приклучок поврзан со кабел, којшто може да работи само со соодветен кабел за

приклучок со отвор за приклучок од 3,5 mm.

AUX-IN конекторите се достапни само кај некои возила и не на сите пазари.

Препознатливи карактеристики на AUX-IN конектор

Можни локации на AUX-IN конекторот:

—На предната страна на инфо-забавниот систем.

—Во преградата во средишниот потпирач за раце напред.

—Во долниот дел на средишната конзола.

Приклучениот надворешен аудиоизвор се репродуцира преку звучниците во возилото и не може да се

управува преку инфо-забавниот систем.

Приклучениот надворешен аудиоизвор се прикажува на инфо-забавниот систем со AUX.

Приклучување на надворешниот аудиоизвор
—Намалете ја јачината на звук на инфо-забавниот систем.

—Поврзување на надворешен аудиоизвор на AUX-IN конекторот.

—Стартување на репродукцијата на надворешниот аудиоизвор.

— MENU  (мени)  Medien  (медиуми) за да го повикате главното мени Media (медиуми).

—ИЛИ: притиснете на копчето на инфо-забавниот систем MEDIA  (медиуми) за да го повикате главното

мени Media (медиуми).

—Притиснете  и изберете  AUX .

Јачината на звукот на репродукцијата на надворешниот аудиоизвор треба да се прилагоди на јачината

на звукот на другите аудиоизвори.

По промената на аудиоизворот на инфо-забавниот систем, надворешниот аудиоизвор и понатаму се

репродуцира во позадина.

Функциската површина за избор на аудиоизвор ( ) во главното мени Media (медиуми) може да варира

ако друг аудиоизвор (на пр. преку Bluetooth®  или USB ) веќе е поврзан и избран на инфо-забавниот

систем.

Подготвување на надворешен уред за вадење
Поврзаниот носач на податоци мора пред прекинувањето на врската да се подготви за вадење.

—Запирање на репродукцијата.

—Во главното мени Media (медиуми), изберете ги системските поставувања Setup  (поставување).

—Притиснете на Sicher entfernen  (извади безбедно) и потоа притиснете на  AUX .

—Приклучниот кабел на носачот на податоци одвојте го од инфо-забавниот систем.
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Доколку репродукцијата на надворешниот аудиоизвор заврши или приклучокот се извлече од

AUX-IN конекторот, инфо-забавниот систем останува во менито AUX. При избор на друг

аудиоизвор, надворешниот аудиоизвор продолжува да работи во позадина.

Доколку надворешниот аудиоизвор се користи преку 12-волтниот приклучок на возилото, тоа

може да доведе до шумови кои пречат.



USB-приклучок 

Постојат два вида USB-приклучоци:

—USB-приклучок  со пренесување на податоци.

—USB-приклучок само за полнење на батеријата на надворешниот уред.

Секој USB-приклучок е приклучок поврзан со кабел, којшто може да се користи само преку соодветен

кабел за приклучок.

Видот, бројот и местото на вградување на USB-приклучоците зависат од возилото.

Можни локации на USB-приклучоците:

—На предната страна на инфо-забавниот систем.

—Во преградата во средишниот потпирач за раце напред.

—Во долниот дел на средишната конзола.

Аудиодатотеките на надворешен носач на податоци поврзан на USB-приклучокот  може да се

репродуцираат и управуваат преку инфо-забавниот систем.

Се прикажуваат само поддржаните аудиодатотеки. Другите датотеки се игнорираат.

Се поддржуваат само масовна меморија и аудиоизвори во режимот за масовна меморија. Преземете во

описот на Вашиот аудиоизвор, за тоа како можете да го активирате овој режим.

USB-приклучок со функција за полнење
Во возилото може да се вградат USB-приклучоци на коишто е можно само полнење на батериите на

надворешните уреди. Овие USB-приклучоци не се означени со  и не може да пренесуваат податоци.

Приклучување надворешен носач на податоци на USB-приклучок 
—Намалете ја јачината на звук на инфо-забавниот систем.

—Приклучување надворешен носач на податоци на USB-приклучок .

—Стартување на репродукцијата на надворешниот аудиоизвор.

— MENU  (мени)  Medien  (медиуми) за да го повикате главното мени Media (медиуми).

—ИЛИ: притиснете на копчето на инфо-забавниот систем MEDIA  (медиуми) за да го повикате главното

мени Media (медиуми).

—Притиснете  и изберете  USB .

Функциската површина за избор на аудиоизвор ( ) во главното мени Media (медиуми) може да варира

ако друг аудиоизвор (на пр. преку Bluetooth®  или AUX-IN ) веќе е поврзан и избран на инфо-

забавниот систем.

Ако приклучениот аудио-извор е iPod, во долниот ред на екранот се прикажува . Зависно од

употребениот инфо-забавен систем, приказите на листи специфични за iPod (Playlists (плеј листи),

Artists (изведувачи), Albums (албуми) итн.) може да се прикажат под  или LIST  (листа).

Напомени и ограничувања
Бројот на USB-приклучоци и компатибилноста со Apple уреди како и други медиа-плеери, зависат од

опремата.
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Преку USB-приклучокот на располагање Ви стои напон од 5 волти вообичаен за USB.

Поради големиот број различни носачи на податоци и различни iPod, iPad и iPhone генерации, не може

да се гарантира дека сите опишани функции можат да се изведат без грешка.

Зависно од користениот инфо-забавен систем, надворешните хард-дискови со капацитет поголем од

32 GB мора во одредени околности да се форматираат во системот на датотеки FAT32. Програми и

напомени на таа тема ќе најдете на пример на интернет.

Почитувајте ги другите ограничувања и напомени за спецификациите на медиските извори.

Прекин на поврзувањето
Поврзаниот носач на податоци мора пред прекинувањето на врската да се подготви за вадење.

—Во главното мени Media (медиуми) притиснете на функциската површина Setup   (поставувања) за

да го отворите менито Einstellungen Medien (поставувања медиуми).

— Sicher entfern. (отстрани безбедно)    USB  за да го одјавите аудиоизворот од инфо-забавниот

систем. По успешното одјавување на носачот на податоци од системот, функциската површина

посивува.

—Одвојте го носачот на податоци од инфо-забавниот систем.

Apple-уреди и уреди со може да се одвојат од инфо-забавниот систем без одјавување.

Нечитлив носач на податоци
Доколку носачот на податоци е поврзан, а податоците на него не можат да се вчитаат, се појавува

соодветна напомена на екранот на инфо-забавниот систем.

Не употребувајте USB-продолжен кабел или USB распределувач!



Bluetooth® интерфејс

Bluetooth® интерфејсот е безжичен приклучок.

Bluetooth®-режимот за аудио може да се прикаже со  на екранот.

Во режимот за Bluetooth®-аудио, преку звучниците во возилото може да се репродуцираат

аудиодатотеки коишто може да се пуштат од Bluetooth® аудиоизвор поврзан преку Bluetooth® (на пр.

мобилен уред) (Bluetooth® репродукција на аудио).

Bluetooth®-режимот за аудио е можен само кај возилата, коишто се опремени со фабрички вграден

интерфејс на мобилниот телефон кој ја поддржува оваа функција.

Предуслови
—Bluetooth® аудиоизворот мора да го поддржува A2DP-Bluetooth® профилот.

—Во менито Einstellungen Bluetooth (поставувања Bluetooth) функцијата  Bluetooth-

Audio (A2DP/AVRCP)  мора да биде активирана.

Стартување на Bluetooth® аудиопренос
—Намалете ја јачината на звук на инфо-забавниот систем.

—Вклучете ја видливоста на Bluetooth® на надворешниот Bluetooth® аудиоизвор (на пр. мобилен уред).

— MENU  (мени)  Medien  (медиуми) за да го повикате главното мени Media (медиуми).

—ИЛИ: притиснете на копчето на инфо-забавниот систем MEDIA  (медиуми) за да го повикате главното

мени Media (медиуми).

—Притиснете  и изберете  BT-Audio  (BT-аудио).

—Притиснете на Neues Gerät suchen  (барај нов уред) за еднократно да поврзете надворешен

Bluetooth® аудиоизвор.

—ИЛИ: изберете надворешен Bluetooth® аудиоизвор од листата.

—ИЛИ: воспоставете врска преку менито Einstellungen Bluetooth (поставувања Bluetooth).

—Внимавајте на напомените за другите постапки на екранот на инфо-забавниот систем и на екранот на

Bluetooth® аудиоизворот.

—По потреба рачно стартувајте ја репродукцијата на Bluetooth® аудиоизворот.

Доколку репродукцијата на Bluetooth® аудиоизворот заврши, инфо-забавниот систем останува во

Bluetooth® аудиорежим.

Функциската површина за избор на аудиоизвор ( ) во главното мени Media (медиуми) може да варира

ако друг аудиоизвор (на пр. преку USB  или AUX-IN ) веќе е поврзан и избран на инфо-забавниот

систем.

Управување со репродукцијата
Колку може да се управува Bluetooth® аудиоизворот преку инфо-забавниот систем зависи од

поврзаниот Bluetooth® аудиоизвор.

Кај медиумски уреди за репродукција што поддржуваат AVRCP-Bluetooth®-® профил, репродукцијата

на Bluetooth® аудиоизворот може автоматски да се активира или запре кога се врши префрлување на

Bluetooth® аудиорежим или на друг аудиоизвор. Освен тоа, зависно од Bluetooth® аудиоизворот, можен
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е приказ на наслови и промена на наслов преку инфо-забавниот систем.

Поради големиот број различни можни Bluetooth® аудиоизвори не може да се гарантира дека

сите опишани функции може да се изведат беспрекорно. Листа на компатибилни мобилни

уреди може да најдете на интернет страницата на Volkswagen.

На поврзан Bluetooth® аудиоизвор треба да се исклучат предупредувачките и сервисни тонови

на пр. на мобилниот уред копчињата за тон, за да се избегнат шумови и грешки во

функционирањето.

Зависно од уредот, Bluetooth® аудиоврската автоматски се прекинува ако надворешен медиа

плеер истовремено се поврзе преку Bluetooth® и преку USB-приклучокот  со инфо-забавниот

систем.



Поврзување надворешен аудиоизвор преку WLAN

WLAN врската е безжичен приклучок.

Во WLAN аудиорежим, изворите поврзани преку WLAN (на пр. мобилни уреди) може да се користат за

пренос на аудио.

Достапноста на WLAN аудиорежимот зависи од земјата и од користениот инфо-забавен систем.

Предуслови
—Поврзаниот аудиоизвор мора да располага со соодветна апликација (App) или да поддржува

репродукција на медиуми според стандардот UPnP (Universal Plug and Play).

—Била воспоставена WLAN-врска со аудиоизвор.

Активирање на WLAN аудиопренос
—Намалете ја јачината на звук на инфо-забавниот систем.

— MENU  (мени)  Medien  (медиуми) за да го повикате главното мени Media (медиуми).

—Стартувајте ја апликацијата UPnP-Server или соодветната апликација за аудиорепродукција на WLAN

аудиоизворот.

—Притиснете  и изберете  WLAN .

—Внимавајте на напомените за другите постапки на екранот на инфо-забавниот систем и на екранот на

WLAN аудиоизворот.

Функциската површина за избор на аудиоизвор ( ) во главното мени Media (медиуми) може да варира

ако друг аудиоизвор (на пр. преку USB  или AUX-IN ) веќе е поврзан и избран на инфо-забавниот

систем.

Управување со репродукцијата
Дали WLAN аудиоизворот може да се управува преку инфо-забавниот систем зависи од поврзаниот

WLAN аудиоизвор.

Достапноста на WLAN-функцијата е зависна од земјата и варира.
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Поврзување надворешен аудиоизвор преку WLAN

WLAN врската е безжичен приклучок.

Во WLAN аудиорежим, изворите поврзани преку WLAN (на пр. мобилни уреди) може да се користат за

пренос на аудио.

Достапноста на WLAN аудиорежимот зависи од земјата и од користениот инфо-забавен систем.

Предуслови
—Поврзаниот аудиоизвор мора да располага со соодветна апликација (App) или да поддржува

репродукција на медиуми според стандардот UPnP (Universal Plug and Play).

—Била воспоставена WLAN-врска со аудиоизвор.

Активирање на WLAN аудиопренос
—Намалете ја јачината на звук на инфо-забавниот систем.

— MENU  (мени)  Medien  (медиуми) за да го повикате главното мени Media (медиуми).

—Стартувајте ја апликацијата UPnP-Server или соодветната апликација за аудиорепродукција на WLAN

аудиоизворот.

—Притиснете  и изберете  WLAN .

—Внимавајте на напомените за другите постапки на екранот на инфо-забавниот систем и на екранот на

WLAN аудиоизворот.

Функциската површина за избор на аудиоизвор ( ) во главното мени Media (медиуми) може да варира

ако друг аудиоизвор (на пр. преку USB  или AUX-IN ) веќе е поврзан и избран на инфо-забавниот

систем.

Управување со репродукцијата
Дали WLAN аудиоизворот може да се управува преку инфо-забавниот систем зависи од поврзаниот

WLAN аудиоизвор.

Достапноста на WLAN-функцијата е зависна од земјата и варира.
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Вовед во темата

Со апликацијата може далечински да се управуваат некои делумни функции во режимот на радио,

режимот на медиуми и режимот на навигација. Може да се разменат информации меѓу мобилниот уред

и инфо-забавниот систем. Тогаш ракувањето со одделните функции се врши преку мобилниот уред.

Достапноста и обемот на функции на апликацијата зависат од земјата и од користениот мобилен уред.

Предуслови за функционалност:

—Мобилен уред.

—Апликацијата е достапна на соодветниот мобилен уред.

—Воспоставена е WLAN врска помеѓу инфо-забавниот систем и мобилниот уред no linktext provided .

—  Datenübertragung mobile Geräte  (пренос на податоци мобилни уреди) е активиран no linktext

provided .

Препорачана структура:

—Мобилниот уред како WLAN-Hotspot со инфо-забавниот систем како клиент во неговиот WLAN.

—Инфо-забавниот систем како WLAN-Hotspot со посебен Media Control мобилен уред како клиент во

неговиот WLAN.

Достапноста на технологиите е специфична за земјата и може да варира.

Информации за техничките предуслови, компатибилните мобилни уреди, сертифицираните

апликации и достапноста се достапни на интернет страницата на Volkswagen или кај партнерот

на Volkswagen.

Функциите за телефон не припаѓаат во обемот на функции на оваа апликација.
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Пренос на податоци и функции за управување

Со помош на Volkswagen Media Control фабрички вградениот инфо-забавен систем може да се користи

од другите места на седење на следниот начин:

—Далечинско управување на радио или медиумскиот плеер.

—Далечинско управување со репродукцијата на медиуми.

Освен тоа, од инфо-забавниот систем преку главното мени Media Control може да се управува

репродукцијата на аудио и видео датотеките на најмногу два таблета.

Специфично за земјата и уредот, меѓу мобилниот уред и инфо-забавниот систем може да се

разменуваат следните информации:

—Навигациски цели.

—Сообраќајни информации.

—Содржина на мрежите за социјални медиуми.

—Пренос на аудио.

—Пренос на видео.

—Прикази на податоци за возилото.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/bb3cf99958e14af5c72dabaa8e1ecfba_1_mk_MK


Главно мени Media Control

  

  и  

   
  

Достапноста на главното мени Media Control, обемот на функциите и приказот на симболите зависат од

земјата и од користениот инфо-забавен систем.

Симболи во главното мени Media Control:
Го отвора пребарувачот на медиуми.Го отвора менито Einstellungen Volkswagen Media Control (поставувања

Volkswagen Media Control) no linktext provided .
Отвора приказ на репродукцијата.Започнете ја или паузирајте ја репродукцијата. Доколку се поврзани два таблети,

репродукција се започнува или паузира на двата таблети.
Го пренесува тонот на репродукцијата на звучниците на возилото.Се репродуцира претходниот наслов во листата за репродукција.Се репродуцира следниот наслов во листата за репродукција.

Намалување на јачината за звук на репродукцијата.Зголемување на јачината за звук на

репродукцијата.

Преку главното мени Media Control преку инфо-забавниот систем може да се управува репродукцијата

на медиуми на до два поврзани таблети.

Доколку се поврзани два таблети, репродукција ќе се започнува на двата таблети. Притоа медиумската

датотека која треба да се репродуцира мора да се наоѓа само на еден од двата таблети.

Репродуцираната музика може да се репродуцира и преку звучниците на возилото.

Отворање на главното мени Media Control
Навигирањето до главното мени Media Control зависи од користениот инфо-забавен систем.

— MENU  (мени)  Medien  (медиуми)  Media Control  за да го повикате главното мени Media

Control.

—ИЛИ: MENU  (мени)  Media Control  за да го повикате главното мени Media Control.

Таблетите кои се повразни преку WLAN во главното мени се прикажуваат во основниот приказ.

Започнување на репродукција на поврзани таблети
—Притиснете на  за да го отворите пребарувачот на медиуми.

—Изберете го поврзаниот таблет од листата, на која е меморирана медиумската датотека којашто

треба да се репродуцира.

—Изберете категорија од листата, според која треба да се подредат меморираните медиумски

датотеки.

—Изберете ја медиумската датотека којашто треба да се репродуцира.

Избраната медиумска датотека се репродуцира на сите поврзани таблети.

Достапноста на технологијата е зависна од земјата и може да варира.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/c88982ed498a75c54dd232d7d1cb8c4a_1_mk_MK
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Вршење поставувања 

WLAN : 

 Datenübertragung mobile Geräte (пренос на податоци на мобилни уреди): 

Bedienung durch Apps (ракување преку апликациите): 

Достапноста и обемот на поставувањата за Volkswagen Media Control зависат од земјата и од

користениот инфо-забавен систем.

Отворање на менито Einstellungen Volkswagen Media Control (поставувања на
Volkswagen Media Control)
Навигирањето до главното мени Media Control зависи од користениот инфо-забавен систем.

— MENU  (мени)  Medien  (медиуми)  Media Control  за да го повикате главното мени Media

Control.

—ИЛИ: MENU  (мени)  Media Control  за да го повикате главното мени Media Control.

—Притиснете ја функциската површина Setup  (поставување).

Функциски површини во менито Einstellungen Volkswagen Media Control
(поставувања на Volkswagen Media Control)

Го отвора менито Einstellungen WLAN und mobiler Hotspot (поставувања WLAN и

мобилен Hotspot) за воспоставување на WLAN-врска со мобилен уред.
Преносот на податоци за

мобилните уреди е активиран. Отвора контекстуално мени со можности за

избор Deaktivieren  (деактивирање) (ракувањето со инфо-забавниот систем преку

таблетот е деактивирано), Bestätigen  (потврдување) (ракувањето со инфо-забавниот

систем преку таблетот бара потврда на инфо-забавниот систем) и Zulassen  (дозвола)

(ракувањето со инфо-забавниот систем преку таблетот е активирано).

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/d5e029ed34c3643b61c506f1c47d80d1_1_mk_MK


Вовед во темата

Зависно од опремата, инфо-забавниот систем може да се користи како WLAN-Hotspot за користење

интернет на најмногу осум WLAN-уреди no linktext provided .

Освен тоа, инфо-забавниот систем може да користи WLAN-Hotspot на надворешен WLAN-уред (WLAN-

Client) no linktext provided .

За да воспоставите врска со интернет и на пр. да можете да користите Volkswagen Car-Net, потребна е

податочна врска.

Достапноста на Volkswagen Car-Net зависи од земјата.

Од безбедносни причини WLAN-врската е кодирана стандардно со WPA2-код. Volkswagen

препорачува секогаш да го користите WPA2-кодот. Обрнете внимание на одредбите коишто се

специфични за земјите.

Успешниот пренос на податоци може да подлежи на трошоци. Volkswagen препорачува, поради

можниот податочен волумен, да користите тарифа за мобилна мрежа со фиксен паушален

износ. Информации на таа тема можат да се добијат кај мобилниот оператор.

При вчитувањето и користењето на податочни пакети од интернет, во зависност од актуелна

Вашата тарифа за мобилна телефонија и особено при користење во странство можат да

настанат дополнителни трошоци (на пр. Roaming трошоци).

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/803f1117cde011fd09356880a533d389_1_mk_MK
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Воспоставување податочна врска

eSIM (embedded SIM): 

SIM-картичка во читач на SIM-картички:

 

CarStick: 

Bluetooth®-профил rSAP:

 

Надворешен WLAN-уред:

 

Можни видови на податочни врски
Инфо-забавниот систем стандардно располага со вградена SIM-картичка (eSIM).

За да можете да ја користите оваа eSIM, морате eSIM картичката да ја активирате кај

партнер за мобилна телефонија и да ги добиете податочните пакети за користењето. Во

менито Einstellungen Netzwerk (поставувања за мрежа) мора да е активирана дозвола за
интернет врска . Соодветна SIM-картичка во читачот на SIM-картички. Во менито

Einstellungen Netzwerk (поставувања за мрежа) мора да е

активирана дозвола за интернет врска . Стабилно

воспоставување на мрежа е можно само со компатибилна SIM-картичка.
Соодветен CarStick во USB-приклучок  no linktext provided . Во менито Einstellungen
Netzwerk (поставувања за мрежа) мора да е активирана дозвола за интернет врска .Инфо-забавниот систем е поврзан преку Bluetooth® профилот rSAP со

соодветен мобилен уред. Во менито Einstellungen Netzwerk (поставувања за

мрежа) мора да е активирана дозвола за интернет врска .
Користење на WLAN-Hotspot на надворешен мобилен уред no linktext
provided .

Достапните видови на можните податочни врски зависат од земјата и опремата.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/4940a30709bcb32655c1724afc22e14a_1_mk_MK
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Приклучување CarStick на USB

Соодветниот CarStick се приклучува на USB-приклучок  на возилото и го поврзува инфо-забавниот

систем преку HSDPA/HSUPA, UMTS или EDGE со интернет.

Вообичаени стикови (на пр. UMTS-стикови) не се компатибилни со инфо-забавниот систем. Соодветен

CarStick може да се добие кај партнерот на Volkswagen.

Во зависност од земјите и опремата во возилото можат да се наоѓаат еден или повеќе USB-приклучоци

.

Местото на вградување на USB-приклучоците  зависи од возилото.

Поврзувањето со интернет преку CarStick не е можно со сите инфо-забавни системи.

Воспоставување на врска
За да инсталирате CarStick и да воспоставите врска со интернет, прочитајте го и следете го упатството

за употреба CarStick.

Во даден случај потребни се дополнителни поставувања no linktext provided .

Достапноста на соодветен CarSticks зависи од земјата. Информации за достапноста може да

добиете на домашната страница на Volkswagen или кај партнер на Volkswagen.

Ако приклучениот CarStick не се препознае, прекинете ја врската на сите приклучени уреди и

одново приклучете го CarStick.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/d71330d22b4234d52a9371b1506a2005_1_mk_MK
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Воспоставување на WLAN-Hotspot

Sicherheitsstufe (ниво на безбедност): 

Netzwerkschlüssel (мрежен код): 

SSID : 

 Netzname (SSID) nicht senden (не праќајте го името на мрежата (SSID)): 

Инфо-забавниот систем може да се користи како WLAN-Hotspot за интернет пристап на до 8 WLAN-

уреди.

За да се воспостави врска со интернет и да може да се користи на пр. Volkswagen Car-Net,

дополнително е потребна податочна врска, на пр. преку внатрешна SIM-картичка, Car-Stick или

надворешен WLAN-уред. Можните видови податочни врски зависат од земјата и од користениот инфо-

забавен систем.

Воспоставување WLAN врска
— MENU  (мени)  Setup  (поставување)  WLAN   Mobiler Hotspot  (мобилен Hotspot) за да го

повикате менито Einstellungen Hotspot (WLAN) (поставувања Hotspot (WLAN)).

—Активирање на доделувањето на мобилен уред на инфо-забавниот систем. Кон тоа активирајте го

полето за штиклирање  Mobiler Hotspot  (мобилен Hotspot).

—Притиснете Einstellungen Hotspot (WLAN)  (поставувања Hotspot (WLAN)). Преземете го името на

Hotspot-от и мрежниот код на подменито Einstellungen Hotspot (WLAN) (поставувања Hotspot

(WLAN)).

—Прикажаниот мрежен код внесете го во мобилниот уред и потврдете.

—WLAN-врската се воспоставува. За да се заврши поврзувањето, меѓу другото потребни се други

внесувања на мобилниот уред.

—Повторете ја постапката за да поврзете други мобилни уреди.

Следните Hotspot поставувања може дополнително да се извршат во менито Einstellungen Hotspot
(WLAN) (поставувања Hotspot (WLAN)):

Се прикажува видот на кодирање WPA2. Со видот на кодирање

WPA2 автоматски се генерира мрежен код.
Автоматски генериран мрежен код. Притиснете ја функциската

површина, за рачно да го смените мрежниот клуч. Мрежниот код мора да има најмалку 8

и најмногу 63 знака.Име на WLAN-мрежата (најмногу 32 знака). Притиснете ја функциската површина, за

рачно да го смените името на WLAN-мрежата. Активирајте го полето за

штиклирање, за да ја исклучите видливоста на WLAN-мрежата.

Видовите на можните податочни врски зависат од земјата и опремата.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/06d632c0b2d69a3936b4391b1fb5b83a_1_mk_MK


Брза врска (WPS)

Брзата врска (WPS) овозможува едноставно и брзо воспоставување на безжична локална мрежа со

кодирање.

WLAN-врската се воспоставува.

Повторете ја постапката за да поврзете други WLAN-уреди.

Достапноста на брзата врска (WPS) зависи од земјата и од мобилниот уред што се користи, како и од

користениот инфо-забавен систем.

WPS со инфо-забавен систем како WLAN-Hotspot
— MENU  (мени)  Setup  (поставување)  WLAN   Mobiler Hotspot  (мобилен Hotspot) за да го

повикате менито Einstellungen Hotspot (поставувања Hotspot).

—Притиснете WPS-Schnellverbindung (WPS-Button)  (WPS брза врска (WPS-копче)).

—Активирајте WPS на мобилниот уред што треба да се поврзе.

—WLAN-врската се воспоставува. За да се заврши поврзувањето, меѓу другото потребни се други

внесувања на мобилниот уред.

—Повторете ја постапката за да поврзете други мобилни уреди.

Може да се воспостави само една WPS-врска истовремено. Доколку истовремено се започнат повеќе

обиди за врска, се откажуваат сите обиди за врска.

WPS со инфо-забавен систем како клиент
— MENU  (мени)   Setup  (поставување)   WLAN    WLAN  за да го повикате менито Hotspots

(WLAN).

—Притиснете WPS-Schnellverbindung (WPS-Button)  (WPS брза врска (WPS-копче)).

—Активирајте го WPS на надворешниот WLAN-уред.

WLAN-врската се воспоставува. За да се заврши поврзувањето, меѓу другото потребни се други

внесувања на мобилниот уред.

WPS не се поддржува од сите мобилни уреди или други надворешни WLAN-уреди. Во овој

случај мора рачно да се воспостави врска:

− Поставете го инфо-забавниот систем како WLAN-Hotspot no linktext provided .

− Поврзете го инфо-забавниот систем како клиент со Hotspot на надворешен WLAN-уред no linktext
provided .

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/2bc535016709932d33bf77998c91bb81_1_mk_MK
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Воспоставување на WLAN-клиент

Инфо-забавниот систем може да користи WLAN-Hotspot на надворешен WLAN-уред, на пр. мобилен

уред за да воспостави интернет врска за користење на Volkswagen Car-Net (достапноста на Volkswagen

Car-Net зависи од земјата).

Воспоставување WLAN врска
—Активирајте го WLAN-Hotspot на WLAN-уредот, погледнете во упатство за користење на

произведувачот.

— MENU  (мени)   Setup  (поставување)   WLAN    WLAN  за да го повикате менито Hotspots

(WLAN).

—Активирање на WLAN во инфо-забавниот систем. Кон тоа активирајте го полето за штиклирање 

 WLAN .

—Притиснете Suchen  (пребарување) и изберете го саканиот WLAN-Hotspot од листата. Процесот на

пребарување достапни WLAN-Hotspot-ови може да трае неколку секунди.

—По потреба, внесете го мрежниот код на WLAN-Hotspot во инфо-забавниот систем и потврдете со

OK .

WLAN-врската се воспоставува. За да се заврши поврзувањето, меѓу другото потребни се други

внесувања на WLAN-уредот.

Manuelle Einstellungen  (рачни поставувања): рачни мрежни поставувања на надворешен WLAN-уред.

Поради големиот број различни WLAN-уреди, не може да се гарантира дека сите опишани

функции може беспрекорно да се изведат.

Достапноста на WLAN-функцијата е специфична за земјата и може да варира.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/d65875ad7e6092d80d1d35f632a9d2f3_1_mk_MK


Вршење поставувања 

Einstellungen Netzwerk (поставувања на мрежата)  

 Datenroaming (податочен роаминг): 

Details aktuelle Verbindung (детали за актуелната врска): 

Auf Werkseinstellung zurücksetzen (ресетирање на фабричките поставувања): 

Internetverbindung (интернет врска): 

Name des Zugangspunktes (име на пристапната точка): 

Benutzername (корисничко име): 

Passwort (лозинка): 

Authentifizierung (верификација): 

Einstellungen der autom. Verbindung neu setzen (одново поставување на поставувањата на автоматската врска): 

Отворање на менито Einstellungen Netzwerk (поставувања на мрежата)
— MENU  (мени)  SETUP  (поставување) за да го повикате менито Einstellungen System (поставувања

систем).

—ИЛИ: во главното мени Car-Net притиснете на Setup   (поставување) за да го отворите менито

Einstellungen Car-Net (Online-Dienste) (поставувања Car-Net (онлајн услуги)).

—Притиснете Netzwerk  (мрежа) за да го повикате менито Einstellungen Netzwerk (поставувања на

мрежата).

—Притиснете ја функциската површина за областа, за која треба да се извршат поставувања. Сите

извршени измени автоматски се преземаат со затворањето на мени.

Внимавајте: менито Einstellungen Netzwerk (поставувања на мрежата) може да се види само ако во

инфо-забавниот систем има SIM-картичка, постои Bluetooth®-rSAP врска no linktext provided  или ако со

инфо-забавниот систем е приклучен соодветен CarStick.

Функциски површини во менито Einstellungen Netzwerk (поставувања на
мрежата)

Се отвора подменито за поставувањето на врската

со мобилниот оператор (мени Mobilfunkeinstellungen (поставувања на мобилната

мрежа)), од кого е добиена користената SIM-картичка.
Податочниот роаминг е деактивиран. За да може да се користи

податочна врска во странство, мора да е активиран податочен роаминг. Можно е да

настанат дополнителни трошоци! За информации за роаминг-таксите обратете се на

мобилниот оператор. Приказ на податочни пакети коишто се

пратени и примени преку инфо-забавниот систем. Приказот може да отстапува од

податоците на мобилниот оператор (провајдер).
Ресетирањето на

фабричките поставувања ги брише активираните податоци и поставувања.Отвора контекстуално мени со можности за избор Nicht

zulassen  (недозволено) (податочната врска не се воспоставува), Hinweis anzeigen

(прикажување напомена) (податочната врска се воспоставува само по потврда на

прашањето) и Immer zulassen  (дозволено секогаш) (податочната врска автоматски се

воспоставува).

Функциски површини во менито Mobilfunkeinstellungen (поставување на
мобилната мрежа)

Име на пристапната точка кај мобилниот

оператор за мобилната врска. Името автоматски се поставува со претходно поставување

и по потреба може рачно да се смени според прописите на конкретниот мобилен

оператор. Корисничко име при пристап до пристапната точка на мобилниот

оператор. Корисничкото име автоматски се поставува со претходно поставување и по

потреба може рачно да се смени според прописите на конкретниот мобилен оператор.
Лозинка за воспоставување на мобилната врска. Лозинката автоматски се

поставува со претходно поставување и по потреба може рачно да се смени според

прописите на конкретниот мобилен оператор.Зависно од мобилниот оператор може да е потребна верификација

(заштита на проверката на идентитет). Доколку е таков случајот, изберете Sicher
(безбедно), во спротивен случај Normal (нормално).

Активираните записи и поставувања се ресетираат на стандардните поставувања.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/5c531f8fe18a34f77d4c16ee8c8352be_1_mk_MK
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Вовед во темата

За да се избегне одвлекување на вниманието на возачот, за време на возењето треба да се користат

исклучиво сертифицирани апликации no linktext provided .

Во зависност од користениот мобилен уред се врши поврзување преку соодветниот интерфејс.

Со App-Connect е можно, содржините и функциите прикажани на мобилниот уред на радио сигнал да се

прикажат на екранот на инфо-забавниот систем и со истите да се ракува.

Достапноста на технологиите што припаѓаат кон App-Connect зависи од земјата и може да варира.

Дополнителни информации ќе најдете на интернет страницата www.volkswagen.com/apps.

Употребата на апликации за време на возењето може да го одвлече вниманието од сообраќајот.
Доколку вниманието на возачот се одвлече настрана, тоа може да предизвика незгоди и повреди.
● Секогаш возете внимателно и одговорно.

Апликациите, коишто се несоодветни или се нестручно спроведени, можат да предизвикаат
оштетување на возилото, незгоди и тешки повреди.
● Мобилниот уред на радио сигнал со неговите апликации заштитете го од злоупотреба.
● Никогаш не менувајте ги апликациите.
● Почитувајте го упатството за користење на мобилниот уред.

Volkswagen не презема одговорност за штети во возилото, коишто настанале поради неквалитетни
или штетни апликации, недоволно програмирање на апликациите, недоволна јачина на мрежата или
поради загуба на податоци при пренесувањето или поради злоупотреба на мобилните уреди на
радиосигнал.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/b12e9488723f0ff406cb5bf7667174c1_1_mk_MK


Апликации (Apps)

Со Volkswagen App-Connect, содржините од апликациите на Volkswagen и од апликациите на трети

оператори што се прикажани на мобилните уреди можат да се прикажат и на екранот на инфо-

забавниот систем.

Можат да настанат пречки во компатибилноста кај апликации од трети понудувачи.

Апликации, чиешто користење и неопходно поврзување со мобилната мрежа може да се наплаќа.

Обемот на понудените апликации може да варира, како и да биде специфичен за возилото и за земјата.

Можно е да варираат содржината, обемот и операторот на апликациите. Освен тоа, некои апликации

зависат од достапноста на услуги од трети оператори.

Не може да се гарантира дека понудените апликации ќе бидат компатибилни со сите мобилни уреди и

со нивните оперативни системи.

Апликациите понудени од Volkswagen можат без најава да се изменат, постават, деактивираат,

реактивираат или дополнат.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/a36362c5a8fd0c1638339dc6b51af242_1_mk_MK


Поставувања App-Connect 

 Datenübertragung für VW-Apps aktivieren (активирање на преносот на податоци за VW апликацијата): 

 Anzeige von MirrorLink-Hinweisen erlauben (дозволи приказ на MirrorLink напомени)  

Главно мени: App-Connect.

Легенда за :

1 Info  (информација): прикажува дополнителни информации.

2 Setup   (поставување): го отвора менито за поставувања за App-Connect.

Отворање на главното мени App-Connect
Навигирањето до главното мени App-Connect зависи од користениот инфо-забавен систем.

— MENU  (мени)  App-Connect  за да го повикате главното мени App-Connect.

—ИЛИ: притиснете на APP  за да го повикате главното мени App-Connect.

Можности за поставувања
Можности за поставување преку функциската површина Setup   (поставување) :

Преносот на податоци за Volkswagen апликацијата е активиран.
Се

прикажуваат напомени во режимот MirrorLink®.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/6e7c7061e9d8298aa03b7fc1454eb6f8_1_mk_MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/public/media?lang=mk_MK&key=media/img40bdc3bbe447577e0a0100dc6d091db7_1_--_--_JPEG.jpg


Apple CarPlay

Предуслови за Apple CarPlay
Листа за проверка

За користењето на Apple CarPlay мора да бидат исполнети следните предуслови:

✓ iPhone-от мора да поддржува Apple CarPlay.

✓ Apple CarPlay мора да се активира во поставувањата на iPhone-от без ограничување.

✓ iPhone уредот мора да се поврзе со инфо-забавниот систем преку USB-приклучок. Само USB-

приклучоци на предниот ред седишта се соодветно за користењето на Apple CarPlay.

✓ USB кабелот кој се користи мора да биде оригинален кабел на Apple.

Воспоставување врска
Доколку iPhone првично се поврзе, следете ги упатствата на екранот на инфо-забавниот систем и на

дисплејот на iPhone уредот.

Мора да бидат исполнети предусловите за користењето на Apple CarPlay.

Започнување на Apple CarPlay:

— MENU  (мени)  App-Connect  за да го повикате главното мени App-Connect.

—ИЛИ: притиснете на APP  за да го повикате главното мени App-Connect.

—Притиснете  Apple CarPlay  за да се воспостави врската со iPhone.

Разделување на врска
—Во режимот Apple CarPlay притиснете  за да стигнете до главното мени App-Connect.

—Притиснете  за да ја прекинете активната врска.

Приказот на функциските површини во дисплејот може да варира.

Особености
За време на активната врска Apple CarPlay важат следните особености:

—Bluetooth® врските помеѓу iPhone уредот или другите мобилни уреди и инфо-забавниот систем не се

можни.

—Активната Bluetooth® врска автоматски прекинува.

—Функциите на телефонот се можни само преку Apple CarPlay. Опишаните функции во ова упатство за

инфо-забавниот систем не се достапни.

—Поврзаниот iPhone не може да се користи како медиумски уред во главното мени Media (медиуми).

—Истовремено користење на внатрешната навигација и на Apple CarPlay навигацијата не е можно.

Последно започнатата навигација ја прекинува претходно активната.

—Зависно од користениот инфо-забавен систем, на дисплејот на инструментната табла може да видите

податоци за телефонскиот режим.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/363671c4af501896f6d4646ecf09bfc9_1_mk_MK


—На дисплејот на инструментната табла не се прикажуваат напомени за свртување и режим за

медиуми.

—Преку повеќефункцискиот управувач може да ги прифатите или одбиете дојдовните повици како и

да завршите тековен телефонски разговор.

Говорно користење
Достапноста на говорното користење зависи од инфо-забавниот систем што се користи.

—  кратко притиснете за да го започнете говорното користење на инфо-забавниот систем.

—  долго притиснете за да го започнете говорното користење (Siri) на iPhone.

Информации за техничките предуслови, компатибилните iPhone уреди, сертифицираните

апликации и достапноста се достапни преку интернет страницата на Volkswagen и Apple CarPlay
или кај партнерот на Volkswagen.



Apple CarPlay

Предуслови за Apple CarPlay
Листа за проверка

За користењето на Apple CarPlay мора да бидат исполнети следните предуслови:

✓ iPhone-от мора да поддржува Apple CarPlay.

✓ Apple CarPlay мора да се активира во поставувањата на iPhone-от без ограничување.

✓ iPhone уредот мора да се поврзе со инфо-забавниот систем преку USB-приклучок. Само USB-

приклучоци на предниот ред седишта се соодветно за користењето на Apple CarPlay.

✓ USB кабелот кој се користи мора да биде оригинален кабел на Apple.

Воспоставување врска
Доколку iPhone првично се поврзе, следете ги упатствата на екранот на инфо-забавниот систем и на

дисплејот на iPhone уредот.

Мора да бидат исполнети предусловите за користењето на Apple CarPlay.

Започнување на Apple CarPlay:

— MENU  (мени)  App-Connect  за да го повикате главното мени App-Connect.

—ИЛИ: притиснете на APP  за да го повикате главното мени App-Connect.

—Притиснете  Apple CarPlay  за да се воспостави врската со iPhone.

Разделување на врска
—Во режимот Apple CarPlay притиснете  за да стигнете до главното мени App-Connect.

—Притиснете  за да ја прекинете активната врска.

Приказот на функциските површини во дисплејот може да варира.

Особености
За време на активната врска Apple CarPlay важат следните особености:

—Bluetooth® врските помеѓу iPhone уредот или другите мобилни уреди и инфо-забавниот систем не се

можни.

—Активната Bluetooth® врска автоматски прекинува.

—Функциите на телефонот се можни само преку Apple CarPlay. Опишаните функции во ова упатство за

инфо-забавниот систем не се достапни.

—Поврзаниот iPhone не може да се користи како медиумски уред во главното мени Media (медиуми).

—Истовремено користење на внатрешната навигација и на Apple CarPlay навигацијата не е можно.

Последно започнатата навигација ја прекинува претходно активната.

—Зависно од користениот инфо-забавен систем, на дисплејот на инструментната табла може да видите

податоци за телефонскиот режим.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/363671c4af501896f6d4646ecf09bfc9_1_mk_MK


—На дисплејот на инструментната табла не се прикажуваат напомени за свртување и режим за

медиуми.

—Преку повеќефункцискиот управувач може да ги прифатите или одбиете дојдовните повици како и

да завршите тековен телефонски разговор.

Говорно користење
Достапноста на говорното користење зависи од инфо-забавниот систем што се користи.

—  кратко притиснете за да го започнете говорното користење на инфо-забавниот систем.

—  долго притиснете за да го започнете говорното користење (Siri) на iPhone.

Информации за техничките предуслови, компатибилните iPhone уреди, сертифицираните

апликации и достапноста се достапни преку интернет страницата на Volkswagen и Apple CarPlay
или кај партнерот на Volkswagen.



Android Auto™

Предуслови за Android Auto™
Листа за проверка

За користењето на Android Auto™ мора да бидат исполнети следните предуслови:

✓ Паметниот телефон мора да поддржува Android Auto™.

✓ Android Auto™-апликација мора да биде инсталирана на паметниот телефон.

✓ Паметниот телефон мора да се поврзе со инфо-забавниот систем преку USB-приклучок со пренос на

податоци.

✓ USB-кабелот кој се користи мора да биде оригинален кабел на производителот на паметниот

телефон.

Воспоставување врска
Доколку еден паметен телефон првично се поврзе, следете ги упатствата на екранот на инфо-

забавниот систем и на дисплејот на паметниот телефон.

Мора да бидат исполнети предусловите за употреба на Android Auto™.

—Започнување на Android Auto™:

— MENU  (мени)  App-Connect  за да го повикате главното мени App-Connect.

—ИЛИ: притиснете на APP  за да го повикате главното мени App-Connect.

—Притиснете  за да воспоставите врска со паметниот телефон.

Разделување на врска
—Во режимот Android Auto™ притиснете Zurück zu Volkswagen  (назад кон Volkswagen) за да

стигнете до главното мени App-Connect.

—Притиснете  за да ја прекинете активната врска.

Особености
За време на активната врска Android Auto™ важат следните особености:

—Активен Android Auto™ уред може истовремено да биде поврзан преку Bluetooth® со инфо-

забавниот систем.

—Bluetooth® врските помеѓу паметниот телефон или другите мобилни уреди и инфо-забавниот систем

не се можни.

—Функциите на телефонот се можни преку Android Auto™. Доколку Android Auto™ уред е истовремено

поврзан преку Bluetooth® со инфо-забавниот систем, може да се користи и функцијата за телефон

на инфо-забавниот систем.

—Активниот Android Auto™ уред не може да се користи како медиумски уред во главното мени Media

(медиуми).

—Истовремено користење на внатрешната навигација и на Android Auto™-навигацијата не е можно.

Последно започнатата навигација ја прекинува претходно активната.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/03266fb1040b7a4891d668bf255c6e5a_1_mk_MK


—На дисплејот на инструментната табла можете да ги видите податоците за работењето на телефонот.

—На дисплејот на инструментната табла не се прикажуваат напомени за свртување и режим за

медиуми.

—Преку повеќефункцискиот управувач може да ги прифатите или одбиете дојдовните повици како и

да завршите тековен телефонски разговор.

Говорно користење
Достапноста на говорното користење зависи од инфо-забавниот систем што се користи.

—  кратко притиснете за да го започнете говорното користење на инфо-забавниот систем.

—  долго притиснете за да го започнете говорното користење (Google Voice™) на поврзаниот

паметен телефон.

Достапноста на технологиите е зависна од земјата и може да варира.

Информации за техничките предуслови, компатибилните паметни телефони, сертифицираните

апликации и достапноста се достапни преку интернет страницата на Volkswagen и Apple Auto™
или кај партнерот на Volkswagen.



MirrorLink®

Главно мени MirrorLink®: функциски површини во прегледот на компатибилни апликации.

Предуслови за MirrorLink®
Листа за проверка

За употребата на MirrorLink® мора да бидат исполнети следните предуслови:

✓ Мобилниот уред мора да поддржува MirrorLink®.

✓ Мобилниот уред мора да се поврзе со инфо-забавниот систем преку USB-приклучок со пренос на

податоци.

✓ USB-кабелот кој се користи мора да биде оригинален кабел на производителот на паметниот

телефон.

✓ Зависно од користениот паметен телефон, мора да биде инсталирана соодветна Car-Mode апликација

за користење на MirrorLink® на уредот.

Воспоставување врска
Доколку еден паметен телефон првично се поврзе, следете ги упатствата на екранот на инфо-

забавниот систем и на дисплејот на паметниот телефон.

Мора да бидат исполнети предусловите за користење на MirrorLink®.

—Започнување со MirrorLink®:

— MENU  (мени)  App-Connect  за да го повикате главното мени App-Connect.
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—ИЛИ: притиснете на APP  за да го повикате главното мени App-Connect.

—Притиснете  за да воспоставите врска со паметниот телефон.

Прекинување врска
Зависно од користениот инфо-забавен систем, MirrorLink® може да се прекине или преку главното мени

App-Connect или преку главното мени MirrorLink®.

—Во режимот MirrorLink® притиснете APP  за да стигнете до главното мени App-Connect .

—ИЛИ: притиснете  за да дојдете го главното мени MirrorLink®.

—Притиснете  за да ја прекинете активната врска.

Особености
За време на активната MirrorLink®-врска важат следните особености:

—Активен MirrorLink®-уред може преку Bluetooth® истовремено да се поврзе со инфо-забавниот

систем.

—Доколку MirrorLink® уредот е поврзан преку Bluetooth® со инфо-забавниот систем, може да се

користи функцијата за телефонот на инфо-забавниот систем.

—Активен MirrorLink® уред не може да се користи како медиумски уред во менито Media (медиуми).

—На дисплејот на инструментната табла можете да ги видите податоците за работењето на телефонот.

—На дисплејот на инструментната табла не се прикажуваат напомени за свртување и режим за

медиуми.

—Преку повеќефункцискиот управувач може да ги прифатите или одбиете дојдовните повици како и

да завршите тековен телефонски разговор.

Функциски површини и прикази: влијанија и значење :
Води назад кон главното мени App-Connect . Овде можете да ја прекинете MirrorLink®-

врската, да поврзете друг мобилен уред или да изберете друга технологија.Притиснете за да ги затворите отворените апликации. Потоа притиснете на апликациите

коишто треба да се затворат или притиснете на функциската површина Alle schließen

(затвори ги сите) за да ги затворите сите отворени апликации.Притиснете, за екранот на паметниот телефон да се прикаже на екранот на инфо-

забавниот систем.
Отворање на поставувањата за MirrorLink®.Притиснете за функциските површини да се прикажат на горниот раб на екранот.

Притиснете за да се вратите во главното мени MirrorLink®.

Информации за техничките предуслови, компатибилните паметни телефони, сертифицираните

апликации и достапноста се достапни преку интернет страницата на Volkswagen и MirrorLink®
или кај партнер на Volkswagen.
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Сместување на делови од багаж и товар

Товарот и деловите од багажот можат да се транспортираат во возилото, на приколка no linktext
provided  и на покривот no linktext provided . Притоа почитувајте ги законските одредби.

Безбедно сместување на делови од багажот во возилото
—Товарот во возилото распределете го колку што е можно порамномерно.

—Багажот и тешките предмети секогаш сместувајте ги во багажниот простор no linktext provided  и

поставете ги колку што е можно понапред.

—Внимавајте на дозволеното оптоварување на оската и дозволената вкупна тежина на возилото no

linktext provided .

—Прицврстете ги предметите во багажниот простор со соодветни конопи за прицврстување, ленти за

фиксирање или затегнувачки ленти на окцата за прицврстување no linktext provided .

—Исти така и предметите безбедно сместете ги.

—По потреба, спуштете го потпирачот на задното седиште наназад и безбедно фиксирајте го.

—По потреба прилагодете ја висината на светлосниот сноп на фаровите no linktext provided .

—Притисокот на гумите прилагодете го соодветно на товарот. Имајте ја предвид плочката за притисок

во гуми no linktext provided .

—По потреба, регистрирајте го системот за контрола на гуми на новата состојба на натовареност no

linktext provided .

Неприцврстените или погрешно прицврстените предмети при ненадејни маневри на сопирање или
незгоди може да предизвикаат тешки повреди. Тоа особено важи доколку активираното воздушно
перниче ги погоди предметите и тие излетаат во внатрешниот простор. За да го намалите ризикот од
повреда, внимавајте на следново:
● Безбедно сместете ги сите предмети во возилото.
● Предметите во внатрешноста на возилото сместувајте ги така, што тие за време на возењето нема

да дојдат до полето на дејствување на воздушните перничиња.
● Преградите држете ги секогаш затворени за време на возењето.
● Сместените предмети не смее да предизвикаат погрешна седечка позиција на патниците.
● Доколку сместените предмети го блокираат седиштето, тогаш ова седиште никогаш не смее да се

користи од страна на некое лице.
● Никогаш не сместувајте тврди, тешки или остри предмети неприцврстени во отворените прегради

во возилото, на површината позади грбниот потпирач или на инструментната табла.
● Тврдите, тешки или остри предмети од делови од облека и торбите извадете ги од внатрешниот

простор на возилото и безбедно сместете ги.
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При транспорт на тешки предмети со изместувањето на тежиштето се менуваат возните својства на
возилото и се продолжува растојанието на сопирање. Тешкиот товар, кој не бил правилно сместен или
прицврстен, може да доведе до губење на контролата врз возилото и да предизвика тешки повреди.
● Никогаш не претоварувајте го возилото. Како дополнителниот товар така и распределбата на

товарот во возилото имаат влијание врз однесувањето при возењето и дејството на сопирачките.
● При транспортот на тешки предмети се менуваат возните својства преку поместувањето на

тежиштето.
● Дополнителниот товар секогаш распределувајте го рамномерно и колку што е можно подлабоко во

возилото.
● Тешките предмети во багажниот простор секогаш сместувајте ги што е можно подлабоко пред

предната осовина.
● Неприцврстените предмети во багажниот простор може ненадејно да се лизнат и да ги променат

возните својства на возилото.
● Прилагодете ја секогаш брзината и начинот на возење на временските услови, условите на

видливост, на патот и сообраќајните услови.
● Додавајте гас особено претпазливо и благо.
● Избегнувајте ненадејни маневри при сопирање и возење.
● Сопирајте порано од вообичаено.

Предметите со остри рабови на задните стакла можат зависно од опремата во возилото да ги оштетат
или уништат грејните жици или антената.

За да може застоениот воздух да излезе од возилото, не покривајте ги отворите за вентилација

во делот на задните прозорци.



Полица во багажниот простор (Variant)

Во багажниот простор: отворање на полицата во багажниот простор.
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Во багажниот простор: демонтирање на полицата од багажниот простор.

Отворање на полицата од багажниот простор
—Задниот дел на полицата од багажниот простор притиснете го надолу во насока на стрелката .

Полицата од багажниот простор се отвора самостојно до средината на багажниот простор.

—Уште еднаш притиснете на задниот дел од полицата од багажниот простор, за таа целосно да се

отвори.

Отворање на полицата за багажниот простор (возила со електрично
отворање и затворање на вратата од багажниот простор)
—Отворете ја вратата од багажниот простор, полицата од багажниот простор се отвора самостојно до

средината на багажниот простор.

—Притиснете на задниот дел од полицата од багажниот простор, за таа целосно да се отвори.

Автоматското отворање на полицата од багажниот простор може да се деактивира во Infotainment

системот во менито Einstellungen Fahrzeug (поставувања за возилото) no linktext provided .

Затворање на полицата од багажниот простор
—Отворената полица од багажниот простор иствореметно влечете ја во отворите на страничните

тапацири и во обесете ја во процепот на крајот на отворите.

Вадење на полицата од багажниот простор
—По потреба, отворете ja полицата од багажниот простор.

—Притиснете го држачот на полицата од багажниот простор   1  во насока на стрелката и држете го

притиснат.

—Извадете ја нагоре полицата од багажниот простор.

—Отпуштете го држачот на полицата од багажниот простор   1 .

Зависно од опремата, демонтираната полицата од багажниот простор може да се смести под подот на

багажниот простор no linktext provided .
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Монтирање на полицата од багажниот простор
—Полицата од багажниот простор поставете ја лево во за неа предвиденото лежиште на страничната

прекривка.

—Притиснете го држачот на полицата од багажниот простор   1  во насока на стрелката и поставете ја

полицата од багажниот простор во десното лежиште на страничниот тапацир.

—Отпуштете го држачот на полицата од багажниот простор   1 .

—Проверете, дали полицата од багажниот простор е правилно фиксирана.

Неприцврстените или погрешно прицврстените предмети или животни на полицата од багажниот
простор при ненадејни маневри при возењето или сопирањето и при незгоди може да предизвикаат
тешки повреди.
● Не сместувајте ги тврдите, тешките или острите предмети неприцврстени или во торби на полицата

од багажниот простор.
● Никогаш не превезувајте животни на полицата од багажниот простор.



Под во багажниот простор – функции (Limousine)

Во багажниот простор: закачен под на багажниот простор.

Отворање на подот во багажниот простор
Подот од багажниот простор можете да го закачите на горниот раб на багажниот простор, за подобор

да стигнете до до областа под подот од багажниот простор:

—По потреба откачете ја мрежата за багаж no linktext provided .

—Отворете ја рачката на подот во багажниот простор и подигнете го подот во багажниот простор.

—За фиксирање подот од багажниот простор закачете го во интегрираната кука во рачката на

дихтунгот на горниот раб на багажниот простор (стрелка).

Во зависност од опремата под подот во багажниот простор се наоѓаат прегради за сместување

на мали предмети.

Volkswagen препорачува, предметите да се прицврстуваат со помош на ленти за фиксирање

или затегнувачки ленти на окцата за прицврстување.
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Под во багажниот простор – функции (Variant)

Во багажниот простор: отворање на подот од багажниот простор.

Во багажниот простор: спуштање на подот од багажниот простор.

Кревање или виткање на подот од багажниот простор
Помеѓу подигнатиот под на багажниот простор и потпирачот на задното седиште може да се

транспортираат предмети.

—Отворете ја вратата од багажниот простор.

—Подигнете го багажниот простор за рачката  (мала стрелка) и кренете го како што е прикажано .

—За да го превиткате подот од багажниот простор, кренатиот под од багажниот простор притиснете го

нанапред, сè додека не се замота целосно.

Спуштање на подот на багажниот простор
Во зависност од опремата, подот од багажниот простор може да се спушти, за да можете да сместите

поголеми предмети.

—Отворете ја вратата од багажниот простор.

—Подигнете го подот од багажниот простор за рачката  (мала стрелка) и кренете го.

—Подот од багажниот простор повлечете го во правец на стрелката  1  преку работ за товарење до

прецртаната линија. Притоа, предниот дел од подот од багажниот простор мора да се спушти надолу.
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—Подот од багажниот простор турнете го до крај во правец на стрелката  2 . Подот на багажниот

простор сега е во долната позиција.

—Подот од багажниот простор повлечете го до крај во правец на стрелката  3  на работ за

товарење.

При ненадејни маневри на сопирање или при незгода предметите може да излетаат низ внатрешноста
на возилото и да предизвикаат тешки или смртоносни повреди.
● Доколку подот на багажниот простор не е правилно поставен, предметите треба да се прицврстат.
● Предметите помеѓу задната клупа и подот на багажниот простор сместувајте ги до висина од

најмногу две третини од поставениот под на багажниот простор.
● Предметите помеѓу задната клупа и поставениот под на багажниот простор не смеат да пречекорат

тежина од околу 7,5 kg.

Во зависност од опремата под подот во багажниот простор се наоѓаат прегради за сместување

на мали предмети.

Volkswagen препорачува, предметите да се прицврстуваат со помош на ленти за фиксирање

или затегнувачки ленти на окцата за прицврстување.



Делив под на багажниот простор (Variant)

Во багажниот простор: делив под на багажниот простор

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/78a8f12a3f6f2a74238ed918f9c9e37b_1_mk_MK
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Во багажниот простор: поделен под на багажниот простор

Со помош на деливиот под на багажниот простор, истиот може да се подели во два дела.

Подигнување на деливиот под на багажниот простор
—Отворете ја вратата од багажниот простор no linktext provided .

—Деливиот под на багажниот простор фатете го за рачката   1  и подогнете вертикално во насока на

стрелката.

—Внимавајте на тоа, рачката во подот во багажниот простор   2  да биде правилно фиксирана.

—По потреба, затворете ја вратата од багажниот простор.

Спуштање на деливиот под на багажниот простор
—Отворете ја вратата од багажниот простор no linktext provided .

—Спуштете го делливиот под на багажниот простор спротивно на насоката на стрелката .

—По потреба, затворете ја вратата од багажниот простор.

На страната на деливиот под на багажниот простор што гледа кон работ за товарење, има лента за

прицврстување на помали предмети.

При ненадејни маневри на сопирање или при незгода предметите може да излетаат низ внатрешноста
и да предизвикаат тешки или смртоносни повреди.
● Доколку деливиот под на багажниот простор не е правилно поставен, предметите треба да се

прицврстат.

Кај возила со делив под на багажниот простор, рачката на подот има функција на заклучување.
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Мобилен под во багажниот простор (Variant)

Во багажниот простор: мобилен под на багажниот простор.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/56912b64db0ed96817d05e6d8efa254b_1_mk_MK
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Во багажниот простор: мобилен под на багажниот простор, што може да се демонтира.

На мобилната површина за товарење, тешките предмети можат лесно да се поместуваат во рамките на

багажниот простор.

Поместување на подот во багажниот простор
—Отворете ја вратата од багажниот простор no linktext provided .

—Држете го притиснато копчето на рачката 1  и турнете го мобилниот под на шините нанапред или

наназад.

—По потреба, затворете ја вратата од багажниот простор.

Демонтирање на мобилниот под на багажниот простор
—Отворете ја вратата од багажниот простор no linktext provided .

—Држете го притиснато копчето за рачката 1  и подигнете го мобилниот под за рачката во насока на

стрелката нагоре над шините.

—По потреба, затворете ја вратата од багажниот простор.

Монтирање на подот на багажниот простор
—Отворете ја вратата од багажниот простор no linktext provided .

—Поставете го мобилниот под со рачката на шините во насока на работ за товарење и притоа држете

го притиснато копчето на рачката 1 , додека подот не се постави правилно на шините.

—Проверете дали мобилниот под може правилно да се движи по шините при притиснато копче на

рачката.

—По потреба, затворете ја вратата од багажниот простор.

При ненадејни маневри на сопирање или при незгода предметите може да излетаат низ внатрешноста
и да предизвикаат тешки или смртоносни повреди.
● Предметите на мобилниот под на багажниот простор треба да се прицврстат.
● Никогаш не превезувајте патник или дете на мобилниот под.
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Сместување на полицата од багажниот простор и
мрежната преграда (Variant)

Под подот на багажниот простор: сместување на полицата од багажниот простор и мрежната преграда.

Во зависност од опремата, демонтираната полица од багажниот простор и демонтираната мрежна

преграда може да се сместат под подот од багажниот простор:

—По потреба откачете ја мрежата за багаж no linktext provided .

—Подигнете го подот од багажниот простор или спуштете го нанапред no linktext provided .

—По потреба страничните ѕидови на страничните прегради извлечете ги нагоре и сместете ги

безбедно.

—Извадената полица од багажниот простор ставете ја 1 , како што е прикажано, на задните отвори

на страничните облоги.

—Извадената мрежна преграда 2 , како што е прикажано, на предните отвори на страничните

облоги.

—Вградете го подот на багажниот простор no linktext provided .

Кај возила со резервно тркало или тркало за итни случаи, демонтираната мрежна преграда

пред сместувањето мора да се заврти хоризонтално за 180°.
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Мрежна преграда зад задната клупа (Variant)

Во багажниот простор: закачување на мрежната преграда.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/de13ab831bf6d059300e0ac4229b0ffa_1_mk_MK
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Во багажниот простор: вадење на мрежната преграда.

Мрежната преграда може да помогне да се спречи неприцврстените предмети да не летнат од

багажниот простор во делот за патници, на пр. при ненадејно сопирање.

Закачување на мрежната преграда
—Мрежната преграда за рачката 2  извлечете ја нагоре од куќиштето 4 .

—Закачете ја мрежната преграда на десната страна 3  (лупа).

—Мрежната преграда закачете ја на левата страна со притискање на попречната шипка во лежиштето

1 .

Мрежната преграда е правилно закачена, доколку краевите во форма на Т се безбедно закачено во

соодветните лежишта 3  и 1 .

Намотување на мрежната преграда
—Откачете ја попречната шипка од лежиштата 3  и 1 .

—Мрежната преграда придвижете ја со рака сосема надолу во куќиштето 4 .

Вадење на мрежната преграда
Мрежната преграда може да се демонтира од просторот за патници или од багажниот простор.

—Ако треба да се демонтира мрежната преграда од просторот за патници, спуштете ги грбните

потпирачи no linktext provided .

—ИЛИ: ако треба да се демонтира мрежната преграда од багажниот простор, демонтирајте ја полицата

во багажниот простор no linktext provided .

—Левото или десното копче за отклучување 1  притиснете го во правец на стрелката.

—Куќиштето извадете го во правец на стрелката 2  од држачот.

—Зависно од опремата, демонтираната мрежна преграда може да се смести под подот на багажниот

простор no linktext provided .
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Монтирање на мрежна преграда
Мрежната преграда може да се монтира од просторот за патници или од багажниот простор.

—Ако треба да се монтира мрежната преграда од просторот за патници, спуштете ги грбните

потпирачи no linktext provided .

—ИЛИ: ако треба да се монтира мрежната преграда од багажниот простор, демонтирајте ја преградата

од багажниот простор no linktext provided .

—Куќиштето поставете го лево и десно во држачите.

—Куќиштето притиснете го лево и десно спротивно од правецот на стрелката 2  во држачот.

Куќиштето се фиксира.

Црвените ознаки на копчињата за отклучување 1  не смеат повеќе да се гледаат.

● Дури и ако мрежната преграда е правилно вградена, предметите треба да се прицврстат.
● Доколку возилото е во движење, лица не смеат да се задржуваат позади мрежната преграда.

Поради нестручно ракување може да дојде до оштетувања.
● Доколку мрежната преграда надолу би можеле да се оштетат мрежната преграда и другите делови

од возилото. Мрежната преграда со рака придвижете ја сосема надолу.
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Мрежна преграда при спуштени потпирачи од задните
седишта (Variant)

Монтирајте ја мрежната преграда на потпирачите на задните седишта.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/711f863eeab3f61876bd03cd36a84f19_1_mk_MK
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Во багажниот простор: закачете ја мрежната преграда при спуштени потпирачи на задните седишта.

Мрежната преграда може да помогне да се спречи неприцврстените предмети да не летнат од

багажниот простор во делот за патници, на пр. при ненадејно сопирање.

Монтирање на мрежна преграда
—Отворете ја вратата позади десно.

—Спуштете ги потпирачите на задните седишта нанапред no linktext provided .

—Извадете ја мрежната преграда од страничните држачи no linktext provided .

—Куќиштето на мрежната преграда поставете го во отворите на прицврстувачките шини 1 .

—Куќиштето на мрежната преграда турнете го кон левата страна на возилото до крај во насока на

стрелката 2 .

—Проверете дали куќиштето на мрежната преграда е безбедно прицврстено.

Закачување на мрежната преграда
—Мрежната преграда за рачката 2  извлечете ја нагоре од куќиштето 4 .

—Закачете ја мрежната преграда на десната страна 3  (лупа).

—Мрежната преграда закачете ја на левата страна со притискање на попречната шипка во лежиштето

1 .

Мрежната преграда е правилно закачена, доколку краевите во форма на Т се безбедно закачено во

соодветните лежишта 3  и 1 .

Намотување на мрежната преграда
—Попречната шипка откачете ја од лежиштата во прекривките на работ на покривот.

—Мрежната преграда придвижете ја со рака сосема надолу во куќиштето 4 .

Вадење на мрежната преграда
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—Отворете ја вратата позади десно.

—Куќиштето на мрежната преграда извлечете го спротивно од правецот на стрелката 2  околу 5 cm.

—Куќиштето на мрежната преграда извадете го од прицврстувачките шини 1 .

—Повторно кренете ги потпирачите на задните седишта no linktext provided .

—Зависно од опремата, демонтираната мрежна преграда може да се смести под подот на багажниот

простор no linktext provided .

При ненадејни маневри на сопирање или при незгода предметите може да излетаат низ внатрешноста
и да предизвикаат тешки или смртоносни повреди.
● Дури и ако мрежната преграда е правилно вградена, предметите треба да се прицврстат.
● Доколку возилото е во движење, лица не смеат да се задржуваат позади мрежната преграда.

Поради нестручно ракување може да дојде до оштетувања.
● Доколку мрежната преграда надолу би можеле да се оштетат мрежната преграда и другите делови

од возилото. Мрежната преграда со рака придвижете ја сосема надолу.
● Потпирачите на задните подигнете ги само при демонтирана мрежна преграда.
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Прегради во багажниот простор

Во багажниот простор: странична преграда со страничен ѕид (Limousine).

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/795e7fd6689903d70730ce2e4cebbfe0_1_mk_MK
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Во багажниот простор: странична преграда со страничен ѕид (Variant).

Преграда со страничен ѕид
Странично во багажниот простор можат да се најдат прегради.

Страничниот ѕид може да го извадите, за да може да се сместат поголеми предмети во багажниот

простор.

—За да го извадите  страничниот ѕид, извадете во насока на стрелката или нагоре.

—За да го поставите  страничниот ѕид, поставете го спротивно од правецот на стрелката.
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Окца за прицврстување (Limousine)

Во багажниот простор: фиксни окца за прицврстување и окца за прицврстување што можат да се
извадат.

Во предниот и задниот дел на багажниот простор се наоѓаат две окца за прицврстување кои се користат

за прицврстување на лабави предмети и предметите од багажот со помош на појаси за прицврстување,

ленти за фиксирање или затегнувачки ленти .

Во предниот и задниот дел на багажниот простор се наоѓаат две окца за прицврстување кои се користат

за прицврстување на лабави предмети и предметите од багажот со помош на појаси за прицврстување,

ленти за фиксирање или затегнувачки ленти . Зависно од опремата, може да има подвижни окца за

прицврстување no linktext provided .

Несоодветните или оштетените појаси за прицврстување, ленти за фиксирање или затегнувачки ленти
може да се скинат при ненадејно сопирање или незгода. Со тоа предметите може да се излетаат низ
внатрешниот простор и да предизвикаат тешки или смртоносни повреди.
● Секогаш користете соодветни и неоштетени појаси за прицврстување, ленти за фиксирање или

затегнувачки ленти.
● Појасите за прицврстување и лентите за фиксирање и затегнување цврсто оптегнете ги преку

товарот што се наоѓа на подот од багажниот простор и безбедно прицврстете ги на окцата за
прицврстување.

● Внимавајте на тоа, особено кај рамни предмети, горниот раб на товарот да е повисок од окцата за
прицврстување.

● Зависно од опремата, почитувајте ги плочките со напомени поставени во багажниот простор за
сместување на товарот.

● Никогаш не прицврстувајте детско седиште на окцата за прицврстување.

Соодветните ленти за фиксирање или затегнувачки ленти и безбедносни системи за товарање

може да се добијат во стручен сервис. За таа цел, Volkswagen го препорачува партнерот на

Volkswagen.
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Окца за прицврстување (Variant)

Во багажниот простор: окца за прицврстување што се демонтираат.

Во предниот и задниот дел на багажниот простор се наоѓаат две окца за прицврстување кои се

користат за прицврстување на лабави предмети и предметите од багажот.

Несоодветните или оштетените појаси за прицврстување, ленти за фиксирање или затегнувачки ленти
може да се скинат при ненадејно сопирање или незгода. Со тоа предметите може да се излетаат низ
внатрешниот простор и да предизвикаат тешки или смртоносни повреди.
● Секогаш користете соодветни и неоштетени појаси за прицврстување, ленти за фиксирање или

затегнувачки ленти.
● Појасите за прицврстување и лентите за фиксирање и затегнување цврсто оптегнете ги преку

товарот што се наоѓа на подот од багажниот простор и безбедно прицврстете ги на окцата за
прицврстување.

● Внимавајте на тоа, особено кај рамни предмети, горниот раб на товарот да е повисок од окцата за
прицврстување.

● Зависно од опремата, почитувајте ги плочките со напомени поставени во багажниот простор за
сместување на товарот.

● Никогаш не прицврстувајте детско седиште на окцата за прицврстување.

Соодветните ленти за фиксирање или затегнувачки ленти и безбедносни системи за товарање

може да се добијат во стручен сервис. За таа цел, Volkswagen го препорачува партнерот на

Volkswagen.
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Окца за прицврстување што се поместуваат

Во багажниот простор: окце за прицврстување што се поместува.

Зависно од опремата, во багажниот простор се наоѓаат окца за прицврстување што надолжно се

поместуваат за прицврстување на лабави предмети и делови од багаж со помош на појаси за

прицврстување, ленти за фиксирање и затегнување.

Позицијата на подвижните окца за прицврстување може соодветно да се прилагоди на деловите од

багажот.

При монтирање на подвижните окца за прицврстување обрнете внимание на упатството за монтирање

од производителот.

Монтирање на подвижните окца за прицврстување
—Извадете го подвижното окце за прицврстување од испорачаната торба.

—Копчињата на подвижното окце за прицврстување истовремено притиснете ги и држете ги

притиснати во насока на стрелката .

—Поставете го окцето за прицврстување на саканата позиција на шината и отпуштете ги копчињата.

—Внимавајте на тоа, подвижното окце за прицврстување цврсто да се фиксира на системот со шини.

Обезбедување на товарот
—Куката за држење на окцето за прицврстување кренете ја и обезбедете го товарот .

Демонтирање на подвижното окце за прицврстување
—Копчињата на подвижното окце за прицврстување истовремено притиснете ги и држете ги

притиснати во насока на стрелката .

—Извадете го подвижното окце за прицврстување и сместете го во испорачаната торба.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/746a39469c571b455a36933855b51e53_1_mk_MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/public/media?lang=mk_MK&key=media/imgfe02b3b1e436c6ce0a0100dc6d091db7_1_--_--_JPEG.jpg


Несоодветните или оштетените појаси за прицврстување, ленти за фиксирање или затегнувачки ленти
може да се скинат при ненадејно сопирање или незгода. Со тоа предметите може да се излетаат низ
внатрешниот простор и да предизвикаат тешки или смртоносни повреди.
● Секогаш користете соодветни и неоштетени појаси за прицврстување, ленти за фиксирање или

затегнувачки ленти.
● Појасите за прицврстување и лентите за фиксирање и затегнување цврсто оптегнете ги преку

товарот што се наоѓа на подот од багажниот простор и безбедно прицврстете ги на окцата за
прицврстување.

● Внимавајте на тоа, особено кај рамни предмети, горниот раб на товарот да е повисок од окцата за
прицврстување.

● Зависно од опремата, почитувајте ги плочките со напомени поставени во багажниот простор за
сместување на товарот.

● Никогаш не прицврстувајте детско седиште на окцата за прицврстување.

Соодветните прицврстувачки појаси, ленти за фиксирање или затегнувачки ленти и

безбедносни системи за товарање може да се добијат во стручен сервис. За таа цел, Volkswagen

го препорачува партнерот на Volkswagen.



Мрежа за багаж (Limousine)

Во багажникот: рамно закачена мрежа за багаж.

Мрежата за багаж спречува лизгање на полесниот товар во багажниот простор. Во мрежата за багажот

се наоѓа торба со патент, за да може да се сместат помали предмети.

Рамно закачување на мрежата за багаж на подот од багажниот простор
—Закачете ја мрежата за багаж на окцата за прицврстување 1 . Притоа патентот на мрежата за

багажот мора да биде свртен нагоре no linktext provided .

—Куката на крајот на мрежата за багаж закачете ја во окцата за прицврстување под работ за товарање

2 .

По потреба, некои окца за прицврстување мора да се расклопат доколку сакате да ги користите no
linktext provided .

Вадење на мрежата за багаж
Закачената мрежа за багаж е оптегната no linktext provided .

—Откачете ги куките и рачките на мрежата за багаж.

—Сместете ја мрежата за багаж во багажниот простор.
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Еластичната мрежа за багаж мора да се оптегне, доколку се прицврстува на окцата за прицвртсување
во багажниот простор. Закачената мрежа за багаж е оптегната. Куките на мрежата за багаж може да
предизвикаат повреди, доколку мрежата за багаж се откачува или закачува нестручно.
● Куките на мрежата за багаж секогаш цврсто држете ги, за да не излетаат од окцето за

прицврстување при закачувањето и откачувањето.
● Заштитете ги очите и лицето, за да избегнете повреди од куките што излетуваат при закачувањето

и откачувањето.
● Куките на мрежата за багаж секогаш закачувајте во опишаниот редослед. Доколку една од куките

на мрежата за багаж летнува наназад, се зголемува ризикот од повреди.



Мрежа за багаж (Variant)

Во багажникот: рамно закачена мрежа за багаж.
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Во багажниот простор: закачување на мрежата во багаж пред просторот за товарење.

Мрежата за багаж спречува лизгање на полесниот товар во багажниот простор. Во мрежата за багажот

се наоѓа торба со патент, за да може да се сместат помали предмети.

Рамно закачување на мрежата за багаж на подот од багажниот простор
—Закачете ја мрежата за багаж на окцата за прицврстување 1 . Притоа патентот на мрежата за

багажот мора да биде свртен нагоре no linktext provided .

—Куката на крајот на мрежата за багаж закачете ја во окцата за прицврстување под работ за товарање

2 .

По потреба, некои окца за прицврстување мора да се расклопат доколку сакате да ги користите no
linktext provided .

Закачување на мрежата за багаж на работ на просторот за товарење
—Закачете ја кратката кука на мрежата за багаж на окцата за прицврстување 1  no linktext provided .

Притоа патентот на мрежата за багаж мора да биде свртен нагоре.

—Закачете ги лентите на куките за торбата 2 .

Вадење на мрежата за багаж
Закачената мрежа за багаж е оптегната no linktext provided .

—Откачете ги куките и рачките на мрежата за багаж.

—Сместете ја мрежата за багаж во багажниот простор.
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Еластичната мрежа за багаж мора да се оптегне, доколку се прицврстува на окцата за прицвртсување
во багажниот простор. Закачената мрежа за багаж е оптегната. Куките на мрежата за багаж може да
предизвикаат повреди, доколку мрежата за багаж се откачува или закачува нестручно.
● Куките на мрежата за багаж секогаш цврсто држете ги, за да не излетаат од окцето за

прицврстување при закачувањето и откачувањето.
● Заштитете ги очите и лицето, за да избегнете повреди од куките што излетуваат при закачувањето

и откачувањето.
● Куките на мрежата за багаж секогаш закачувајте во опишаниот редослед. Доколку една од куките

на мрежата за багаж летнува наназад, се зголемува ризикот од повреди.



Лента за фиксирање (Variant)

Во багажниот простор:

лента за фиксирање за прицврстена на 2 шини.

Прицврстете ја лентата за фиксирање на една шина (општ приказ).
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Во багажниот простор: поставување и вадење на лентата за фиксирање (општ приказ).

Со лентата за фиксирање може да се фиксираат лабави предмети долж системот на шини.

Лентата за фиксирање се прицврстува на подвижните окца за прицврстување no linktext provided .

Потребни се две подвижни окца за прицврстување, помеѓу кои ќе се прицврсти лентата за фиксирање.

Лентата за фиксирање може по потреба да се прицврсти помеѓу левата и десната страна на системот за

шини  или на поединечна шина .

Поставување на лентата за фиксирање
Почитувајте го упатството за монтирање во капакот на торбата.

—Подвижните окца за прицврстување доведете ги во саканата позиција на системот на шини.

—Извадете ја лентата за фиксирање од испорачаната торба.

—Држачот на лентата за фиксирање 2  земете го во двете раце и притиснете ги двете копчиња на

лентата за фиксирање и држете ги притиснати 1 .

—Повлечете ја една од друга лентата за фиксирање на потребната ширина.

—Држачите на лентата за фиксирање ставете ги еден по друг во процепот на соодветните подвижното

окце за прицврстување и фиксирајте ги   3 .

—Отпуштете ги копчињата на лентата за фиксирање   1 .

—По потреба нивелирајте ги подвижните окца за прицврстување со лентата за фиксирање на системот

на шини.

—Предметот што треба да се прицврсти поставете го зад лентата за фиксирање.

—Притиснете ги копчињата на лентата за фиксирање, за да ја затегнете   1 .

Вадење на лентата за фиксирање
Демонтирајте ги двата држачи на лентата за фиксирање еден по друг   2 .

—Притиснете го конкретното копче на лентата за фиксирање и држете го притиснато   1 .

—Држачот повлечете го нагоре од подвижните окца за прицврстување   2 .
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—Повторете го процесот за вториот држач.

—Држачот на лентата за фиксирање 2  земете го во двете раце и притиснете ги двете копчиња на

лентата за фиксирање 1  и држете ги притиснати.

—Двата држачи на лентата за фиксирање полека водете ги заедно   2 . Лентата за фиксирање

самостојно се намотува.

—Отпуштете ги копчињата на лентата за фиксирање   1 .

—Поставете ја лентата за фиксирање во испорачаната торба.

При ненадејни маневри на сопирање или при незгода предметите може да излетаат низ внатрешноста
и да предизвикаат тешки или смртоносни повреди.
● Потпирачот на задното седиште мора да биде фиксиран no linktext provided .
● Држачите на лентата за фиксирање мора да бидат безбедно фиксирани.
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Куки за торби (Limousine)

Во багажникот: куки за торби.

Горе, лево во просторот на багажниот се наоѓаат куки за торби, што се отвораат надолу.

—Куката за торби повлечете ја надолу за цревото .

—Закачете ги торбите.

Никогаш не користете куки за торби за прицврстување на деловите од багажот или на други
предмети. При ненадејно сопирање или при незгода куката може да се скине.

Куките за торби смеат да бидат оптоварени со најмногу 2,5 kg.
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Куки за торби (Variant)

Во багажникот: куки за торби напред.

Во багажникот: куки за торби позади.

На куките за багаж во багажниот простор можат да се закачат лесни торби за пазарење.

Отворање и склопување на куките за торби напред
Во предниот дел на багажниот простор лево и десно се наоѓаат расклопливите куки за торби .

За да се расклопат  повлечете во насока на стрелката на куката за торби.
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За да се склопат  притиснете на куките за торби спротивно од насоката на стрелката.

Куки за торби позади
Во предниот дел на багажниот простор лево и десно се наоѓаат фиксните куки за торби .

Никогаш не користете куки за торби за прицврстување на деловите од багажот или на други
предмети. При ненадејно сопирање или при незгода куката може да се скине.

Секоја кука за торби смее да биде оптоварена со најмногу 2,5 kg.



Помошна опрема за транспорт (Limousine)

Во внатрешноста на возилото: отворање на помошниот отвор за транспорт.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/c7db0876198783d09bc3bda72e307ca9_1_mk_MK
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Во багажникот: отворање на помошниот отвор за транспорт.

Во зависност од опремата во средината на потпирачот на задното седиште се наоѓа помошен отвор за

транспорт на долги предмети во внатрешноста на возилото, како на пр. скии.

Отворање на помошниот отвор за транспорт
—Спуштање нанапред на средишниот потпирач за рацете no linktext provided .

—Отворање на помошниот отвор за транспорт од внатрешниот простор: повлечете ја рачката за

деблокирање во насока на стрелката и и капакот од помошниот отвор за транспорт спуштете го

сосема нанапред no linktext provided .

—Отворете ја вратата од багажниот простор.

—ИЛИ: отворање на помошниот отвор за транспорт од багажниот простор: притиснете ја рачката за

деблокирање надолу во насока на стрелката и капакот притиснете го нанапред.

—Долгите предмети од багажниот простор турнете ги низ помошниот отвор за транспорт.

—Предметите прицврстете ги со сигурносниот појас.

—Затворете ја вратата од багажниот простор.

Затворање на помошниот отвор за транспорт
—Капакот на помошниот отвор турнете го наназад, се додека не се фиксира. Црвената ознака од

страната на багажниот простор не смее да се гледа no linktext provided .

—Затворете ја вратата од багажниот простор.

—По потреба турнете го средишниот потпирач за рацете наназад.
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Поради невнимателно или неконтролирано спуштање и кревање на помошниот отвор за транспорт,
можат да настанат тешки повреди.
● Никогаш не спуштајте го и подигнувајте го помошниот отвор за транспорт за време на возењето.
● Внимавајте на тоа при подигањето на помошниот отвор за транспорт да не се заглави или оштети

сигурносниот појас.
● Рацете, прстите и стапалата или другите делови од телото држете ги секогаш надвор од полето на

движење на помошниот отвор за транспорт.
● Црвената ознака на индикаторот за заклучување сигнализира нефиксиран помошнен отвор за

транспорт. Секогаш проверувајте, дали црвената ознака се гледа, доколку помошниот отвор за
транспорт се наоѓа во исправена позиција.

● Доколку помошниот отвор за транспорт е спуштен или нефиксиран, на тоа седиште не смеат
никогаш да се превезуваат луѓе, а особено не деца.

Зависно од опремата помошниот отвор за транспорт може по потреба да се заклучи и отклучи

со помошниот клуч.



Помошна опрема за транспорт (Variant)

Во внатрешноста на возилото: отворање на помошниот отвор за транспорт.

Во зависност од опремата во средината на потпирачот на задното седиште се наоѓа помошен отвор за

транспорт на долги предмети во внатрешноста на возилото, како на пр. скии.

Отворање на помошниот отвор за транспорт
—Повлечете ја рачката за деблокирање во насока на стрелката и капакот од помошниот отвор за

транспорт спуштете го сосема нанапред no linktext provided .

—Отворете ја вратата од багажниот простор.

—Долгите предмети од багажниот простор турнете ги низ помошниот отвор за транспорт.

—Предметите прицврстете ги со сигурносниот појас.

—Затворете ја вратата од багажниот простор.

Затворање на помошниот отвор за транспорт
—Капакот на помошниот отвор турнете го наназад, се додека не се фиксира. Црвената ознака од

страната на багажниот простор не смее да се гледа no linktext provided .

—Затворете ја вратата од багажниот простор.

—По потреба турнете го средишниот потпирач за рацете наназад.
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Поради невнимателно или неконтролирано спуштање и кревање на помошниот отвор за транспорт,
можат да настанат тешки повреди.
● Никогаш не спуштајте го и подигнувајте го помошниот отвор за транспорт за време на возењето.
● Внимавајте на тоа при подигањето на помошниот отвор за транспорт да не се заглави или оштети

сигурносниот појас.
● Рацете, прстите и стапалата или другите делови од телото држете ги секогаш надвор од полето на

движење на помошниот отвор за транспорт.
● Црвената ознака на индикаторот за заклучување сигнализира нефиксиран помошнен отвор за

транспорт. Секогаш проверувајте, дали црвената ознака се гледа, доколку помошниот отвор за
транспорт се наоѓа во исправена позиција.

● Доколку помошниот отвор за транспорт е спуштен или нефиксиран, на тоа седиште не смеат
никогаш да се превезуваат луѓе, а особено не деца.



Вовед во темата

Зависно од моделот, возилото може да е изведено за монтажа на систем за носач на кровен багаж.

Со помош на системот на носачи за кровен багаж можат да се транспортираат гломазни предмети на

покривот од возилото.

Доколку не сте сигурни дали возилото е изведено за монтажа на систем за носач на кровен багаж,

прашајте во стручен сервис. За таа цел, Volkswagen го препорачува партнерот на Volkswagen.

За возилото треба да се користат само системи на носачи за кровен багаж одобрени од Volkswagen.

Доколку возилото не  е регистрирано за режим на систем на носач на кровен багаж, истиот не  смее да

се користи или возилото дополнително да опремува со таков систем.

При пренесувањето на тешки или предмети со голема зафатнина на системот на носачи на кровен
багажник се менуваат возните својства на возилото, поради изместување на тежиштето односно
зголемениот отпор на воздухот.
● Tоварот секогаш прицврстувајте го правилно со соодветни и неоштетени појаси за прицврстување,

ленти за фиксирање или затегнувачки ленти.
● Голем, тежок, долг или рамен товар негативно влијае на аеродинамиката на возилото, тежиштето и

возните својства.
● Избегнувајте испрекинати и ненадејни маневри при возењето и сопирањето.
● Прилагодете ја секогаш брзината и начинот на возење на временските услови, условите на

видливост, на патот и сообраќајните услови.

Доколку се монтира носач којшто не  е одобрен за кровен багаж за возилото или доколку се монтира
носач за кровен багаж на возило коешто не  е регистрирано за употреба на систем за носач на кровен
багаж, може да се предизвикаат незгоди и повреди.
● Користете само системи на носачи на кровен багаж коишто се одобрени од Volkswagen за

возилото.
● Никогаш не користете носач на кровен багаж на возило што не е регистрирано за употреба на

систем за носач на кровен багаж.
● Држачот на кровниот багажник што сепак е монтиран, може за време на возењето да се разлабави

и да падне од кровот на возилото.

Прицврстувањето на носачи на кровен багаж од било каков вид на едно возило, коешто не  е
регистрирано за употреба на систем за носач на кровен багаж, може да доведе до значителни
оштетувања на возилото.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/40032040ed78b64fa8d0b4054c6bf44f_1_mk_MK


Прицврстување на системот на носачи за кровен багаж
(Limousine)

Точки за прицврстување на основниот носач.

За пренесување на багаж, велосипеди, даски за сурфање, скии и чамци од безбедносни причини

потребни се посебни системи на носачи за кровен багаж no linktext provided . Соодветната опрема

можете да ја добиете кај партнер на Volkswagen.

Прицврстување на основниот носач и системот на носачи
Монтирајте го основниот носач според испорачаното упатство за монтажа.

Отворите за прицврстување на основниот носач се наоѓаат на долните страни на рабовите на покривот

.

Дупките може да се видат само при отворена врата.

По извршена монтажа на основните носачи, секој систем на носачи може да се прицврсти на основните

носачи.
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Нестручно прицврстување на основниот носач и на системот на носачи и нивно нестручно користење
може да доведат до тоа целиот систем на носачи на кровен багаж да излета од покривот на возилото и
да предизвика незгоди и повреди.
● Основниот носач и конструкцијата на носачи да се користат само доколку се неоштетени и се

правилно прицврстени.
● Основниот носач и конструкцијата за носачи секогаш правилно монтирајте ги. Задолжително

земете го предвид испорачаното упатство на производителот за монтажа.
● Основнот носач прицврстувајте го само на предвидените места за монтажа.
● Секогаш правилно монтирајте ги специјалните системи на носачите на кровен багаж за

велосипеди, скии, даски за сурфање итн. Задолжително земете го предвид испорачаното упатство
на производителот за монтажа.

● Проверете ги и по потреба дополнително завртете ги прицврстувачите на системот на носачи за
кровен багаж пред почетокот на возењето одн. по кратко возење. При подолго возење
проверувајте ги при секоја пауза завртките и прицврстувачките елементи.

● Не извршувајте промени или поправки ан основните носачи и на конструкцијата на носачи.



Прицврстување на системот на носачи за кровен багаж
(Variant)

За пренесување на багаж, велосипеди, даски за сурфање, скии и чамци од безбедносни причини

потребни се посебни системи на носачи за кровен багаж no linktext provided . Соодветната опрема

можете да ја добиете кај партнер на Volkswagen.

Прицврстување на носечки прачки и конструкција на носачи
Носечките прачки монтирајте ги согласно испорачаното упатство за монтирање на кровните шини.

По успешна монтажа на носечките прачки, соодветната конструкција на носачи може да се прицврсти

на носечките прачки.

Нестручно прицврстување на носечките прачки и на конструкцијата на носачи и нивно нестручно
користење може да доведат до тоа целиот систем на носачи на кровен багаж да излета од покривот на
возилото и да предизвика незгоди и повреди.
● Носечките прачки и конструкцијата на носачи користете ги, само доколку се неоштетени и доколку

се правилно прицврстени.
● Носечките прачки и конструкцијата на носачи секогаш правилно монтирајте ги. Задолжително

земете го предвид испорачаното упатство на производителот за монтажа.
● Носечките прачки прицврстувајте ги само на предвидените места за монтажа.
● Секогаш правилно монтирајте ги специјалните системи на носачите на кровен багаж за

велосипеди, скии, даски за сурфање итн. Задолжително земете го предвид испорачаното упатство
на производителот за монтажа.

● Проверете ги и по потреба дополнително завртете ги прицврстувачите на системот на носачи за
кровен багаж пред почетокот на возењето одн. по кратко возење. При подолго возење
проверувајте ги при секоја пауза завртките и прицврстувачките елементи.

● Не вршете измени или поправки на носечките прачки или на конструкцијата на носачи.
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Товарење на системот на носачи за кровен багаж

Максимално дозволено оптоварување на покривот
Максималното дозволено оптоварување на покривот изнесува 100 kg.

Оптоварувањето на покривот се состои од тежината на системот на носачи на кровниот багажник и

товарот што се транспортира на покривот no linktext provided .

Секогаш информирајте се за тежината на системот на носачи за кровен багаж и за товарот којшто го

транспортирате. По потреба измерете го товарот.

При користење на системите на носачот на кровен багажник со помала носивост, не може да се

искористи максимално дозволената носивост на покривот. Во овој случај системот на носачи може да се

оптовари само до тежината која е наведена во упатствата на производителот за монтирање.

Рaспределување на товарот
Товарот рамномерно распределете го и правилно прицврстете го no linktext provided .

Доколку се пречекори максималното дозволено оптоварување на покривот, може да настанат незгоди
и значајни оштетувања на возилото.
● Никогаш не ги пречекорувате даденото отповарување на покривот, максимално дозволеното

оптоварување на оската и дозволената вкупна тежина на возилото.
● Не го пречекорувајте максималното оптоварување на системот на носачи на кровниот багажник,

дури ни кога оптоварувањето на покривот не е целосно искористено.

Лабавиот и нестручно прицврстениот товар може да излета од системот на носачи на кровниот
багажник и да предизвика незгоди и повреди.
● Секогаш користете соодветни и неоштетени појаси за прицврстување, ленти за фиксирање или

затегнувачки ленти.

Внимавајте на тоа, вратата од багажниот простор да не удира на кровниот товар при нејзиното
отворање.
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Напомени за користење

Демонтирање на системот на носачи за кровен багаж во следните ситуации
—Кога системот на носачи на кровен багажник повеќе не е потребен.

—Пред поминување низ автоматски сервис за миење на возила.

—Висината на возилото ја пречекорува неопходната висина при минување низ тунел, на пр. во гаража.

● Висината на возилото се менува поради монтирањето на системот за носачи на кровниот багажник
како и товарот кој е прицврстен на него. Висината на возилото изедначете ја со соодветната висина
на пр. кога минувате под подвозници или врати од гаражи.

● Антената на кровот, стаклениот покрив и вратата од багажниот простор не смеат да бидат
попречувани од системот на кровниот багажник и товарот.

Со монтиран систем на носачи на кровен багажник се троши повеќе гориво поради зголемениот

отпор на воздухот.
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Вовед во темата

Со соодветна техничка опрема, возилото може да се користи за влечење на приколка. Дополнителното

оптоварување на приколката има влијание на абењето, потрошувачката на гориво и моќноста на

возилото и под одредени околности може да ги скрати интервалите за сервисирање.

Возењето со приколка не е само поголемо оптоварување за возилото, туку бара и поголема

концентрираност на возачот.

Возила со Start-Stopp систем
Кај опреми за приколки што не се дополнително вградени од Volkswagen, пред користењето на

приколката, Start-Stopp системот мора рачно да се деактивира со копчето  во средишната конзола и

да остане деактивиран за време на режим со приколка no linktext provided .

Пренесувањето лица во приколка е опасно по животот и може да е спротивно на законот.

Несоодветна употреба на опремата за приколка може да предизвика губење на контролата врз
возилото, незгоди и тешки повреди.
● Опремата за приколка користете ја само кога е неоштетена и правилно прицврстена.
● Не вршете измени или поправки на опремата за приколка.
● За да се намали ризикот од повреди при судири во задниот дел на возилото, како за пешаците, така

и за велосипедистите при паркирање на возила, доколку е можно, навртете ја, или отстранете ја
главата, доколку приколката не се користи.

● Никогаш не монтирајте опрема за приколка со или . Возилото не е конструирано за овој вид на
спојки за приколки. Опремата за приколка може да откаже и приколката да се откачи од возилото.

Возењето со приколка и транспортот на тешки или предмети со голема зафатнина може да ги
променат возните својства, да го продолжат патот на сопирање и да предизвикаат незгоди.
● Tоварот секогаш прицврстувајте го правилно со соодветни и неоштетени појаси за прицврстување,

ленти за фиксирање или затегнувачки ленти.
● Прилагодете ја секогаш брзината и начинот на возење на временските услови, условите на

видливост, на патот и сообраќајните услови. Намалете ја брзината, особено при возење на
надолнини.

● Приколките со високо тежиште можат да се превртат, за разлика од приколки со ниско тежиште.
● Секогаш возете претпазливо и особено внимателно. Додавајте гас особено претпазливо и благо.

Избегнувајте испрекинати и ненадејни маневри при возењето и сопирањето.
● Особена претпазливост при претекнување. Веднаш намалете ја брзината, штом се почувствува и

најмало навалување на приколката.
● Не возете побрзо од 80 km/h (50 mph) во исклучителни случаи и побрзо од 100 km/h (60 mph) со

приколка. Тоа важи и за земјите во коишто се дозволени поголеми брзини. Почитувајте ги
максималните брзини специфични за земјата, кои за возила со приколки може да бидат помали од
оние за возила без приколки.

● Никогаш не се обидувајте да ја композицијата што се навалува со забрзување.
● Некогаш не монтирајте спојка за приколка со или како опрема за приколка.
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Кај опреми за приколки кои не се дополнително вградени од страна на Volkswagen, Start-Stop-систем
мора секогаш рачно да се деактивира при режим со приколка. Инаку може да дојде до пречки во
системот за сопирање, со што може да се предизвикаат незгоди и тешки повреди.

Почитувајте ги напомените и информациите за возила со N1 регистрација no linktext provided .

Секогаш исклучувајте го алармниот уред против кражби пред да ја закачите или откачите

приколката или пред да товарате или растоварате носач за велосипеди no linktext provided .

Инаку сензорот за навалување може несакано да го активира алармот.

Со нов мотор за време на првите 1000 km не возете со приколка no linktext provided .

Некои опреми за приколка со дополнителна опрема го покриваат држачот за окцето за влечење

позади. Во тие случаи окцето за влечење но може повеќе да се користи за влечење или

одвлекување на други возила. Затоа извадената глава за влечната кука секогаш треба да ја

носите со себе во возилото.
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Teхнички предуслови

Систем за ладење на моторот
Возењето со приколка претставува зголемено оптоварување за моторот и системот за ладење на

моторот. Системот за ладење на моторот мора да содржи доволно средство за ладење на моторот и да е

приспособено за дополнително оптоварување од страна на режимот со приколка.

Сопирачка на приколката
Доколку приколката има сопствен систем за сопирање, треба да се почитуваат законските одредби.

Надворешни ретровизори
Доколку сообраќајот позади приколката не може да се види со сериските надворешни ретровизори на

влечното возило, потребни се дополнителни надворешни ретровизори според одредбите специфични

за земјата. Надворешните ретровизори мора да се постават пред возењето и да обезбедат доволно

видно поле наназад.

Дополнително вградување на опрема за приколка
Користете само опрема за приколка која за возилото е одобрена од Volkswagen. Секогаш проверувајте

ги и почитувајте ги податоците на производителот на опремата за приколка.

Задни светла на приколка
Задните светла на приколката мора правилно да функционираат и да соодветствуваат со законските

прописи. Внимавајте на тоа, да не биде пречекорена максималната моќност на задните светла на

приколката.

Нестручно вградена или несоодветна опрема за приколка може да доведе до тоа, приколката да се
откачи од возилото. Тоа може да предизвика тешки незгоди и смртоносни повреди.
● Никогаш не монтирајте опрема за приколка или нејзини прицврстувачи на браникот. Опремата за

приколка не смее да го наруши дејството на браникот.
● Не вршете измени на уредот за издувни гасови и системот за сопирање.

● Доколку потрошувачката на струја на приколката е недозволиво висока, може да се оштети
електрониката на возилото.

● Никогаш не го поврзувајте електричниот уред на приколката директно со електричните
приклучоци на задните светла или на други извори на струја. Користете само соодветни
приклучоци за снабдување со струја на приколката.

Поради поголемото оптоварување на возилото при често користење на приколка, Volkswagen

препорачува да го сервисирате возилото и помеѓу контролните интервали.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/2153cd563de4db7597fa1e69d18122f8_1_mk_MK


Спуштање на округлата глава на опремата за приколка

Во багажниот простор десно: копче за отклучување на мобилната глава.

Главата на уредот со приколка се наоѓа во браникот. Главата којашто електрично се отклучува за

употреба може механички да се спушти и не може да се извади.

Деблокирање и вадење на главата
—Запрете го возилото и вклучете ја електронската паркинг-сопирачка no linktext provided .

—Изгаснете го моторот.

—Отворете ја вратата од багажниот простор.

—Во багажниот простор десно кратко повлечете го копчето  . Главата електрично се деблокира и

самостојно се вади. Контролната сијаличка на копчето трепка.

—Продолжете да ја вртите главата сè додека не почувствувате и слушнете дека е фиксирана и додека

контролната сијаличка во копчето не свети постојано.

—Затворете ја вратата од багажниот простор.

Завртување на главата
—Запрете го возилото и вклучете ја електронската паркинг-сопирачка no linktext provided .

—Изгаснете го моторот.
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—Поврзете ја приколката и прекинете ја електричната врска помеѓу возилото и приколката. По потреба

отстранете ги деловите од адаптерот од приклучокот на приколката.

—Отворете ја вратата од багажниот простор.

—Во багажниот простор десно кратко повлечете го копчето . Главата се деблокира електрично.

—Продолжете да ја вртите главата под браникот, сè додека не почувствувате и слушнете дека е

фиксирана и додека контролната сијаличка во копчето не свети постојано.

—Затворете ја вратата од багажниот простор.

Значење на контролната сијаличка во копчето
—Доколку контролната сијаличка во копчето при отворена врата од багажниот простор постојано

свети , округлата глава е правилно фиксирана во одвртена или навртена позиција.

—Доколку контролната сијаличка во копчето трепка , округлата глава уште не е правилно фиксирана

или е оштетена no linktext provided .

—Контролната сијаличка во копчето се гасне по околу една минута откако ќе се затвори вратата од

багажниот простор.

Несоодветното користење на опремата за приколка може да предизвика повреди и незгоди.
● Користете ја округлата глава, само ако е правилно фиксирана.
● Водете сметка за тоа да нема ниту луѓе ниту животни или предмети на патеката на движење на

главата.
● Никогаш не преземајте дејствија со други помагала или алат за да ја повлечете главата.

● Никогаш не го притискајте копчето , ако приколката не е закачена или доколку на главата има
носач за багаж или други вградени делови.

● Доколку главата не е правилно прицврстена или самостојно се јавуваат дефекти на електричниот
уред или на опремата за приколка, не користете ја опремата за приколка и проверете ја во стручен
сервис.

● Доколку дијаметарот на главата на најмалото место е помал од 49 mm, никогаш не користете ја
опремата за приколка.

Апаратот за миење на висок притисок или на пареа не насочувајте го директно на главата или на
вградениот приклучок за напојување на приколката. Дихтунзите би можеле да се оштетат или да се
отстрани неопходната маснотија за подмачкување.

При екстремно ниски температури може да се случи подвижната глава да не се врти. Во такви

случаи е доволно само возилото да се смести во потопла средина, на пр. во гаража.



Напомени за режимот со приколка

Приклучок за напојување за приколка
Електричното поврзување помеѓу влечното возило и приколката следи преку 13 пински приклучок за

напојување за приколка. Распоредот на пиновите соодветствува на DIN ISO 11446.

Ако приколката има приклучок со 7 пола, мора да се користи соодветен адаптер.

Доколку сте несигурни, дали приколката е правилно електрично поврзана со влечното возило,

распрашајте се во стручен сервис. За таа цел, Volkswagen го препорачува партнерот на Volkswagen.

Поврзување во уредот за предупредување од кражби
Приколката се поврзува со уредот за предупредување од кражби при следниве предуслови:

—Доколку возилото фабрички е опремено со алармен уред против кражби и опрема за приколка.

—Доколку приколката е електрично поврзана со влечното возило преку приклучокот за напојување за

приколката.

—Доколку електричниот уред на возилото и на приколката функционира, е без дефект и неоштетен.

—Доколку возилото е заклучено со клучот од возилото и алармниот уред против кражби е активен.

При заклучено возило се активира алармот, штом се прекине електричното поврзување со приколката.

Поврзување во алармниот уред против кражби (приколка со LED-задни
светла)
Приколка со задни LED-светла од технички причини може да не се поврзе со алармниот уред против

кражби.

При заклучено возило се активира алармот, штом се прекине електричното поврзување со приколката

со задни LED-светла.

Нестручни или погрешно приклучени електрични водови, можат да ја остават приколката без
напојување и да доведат до пречки во функционирањето на целосната електроника во возилото и до
незгоди, како и тешки повреди.
● Сите зафати на електричниот уред да се вршат само во сервисна работилница.
● Никогаш не го поврзувајте електричниот уред на приколката со електричните приклучоци на

задните светла на влечното возило или на други несоодветни извори на струја.

Контактот помеѓу пиновите на приклучокот на приколката може да доведе до краток спој,
преоптоварување на електричниот систем или до дефект на системот за осветлување и на тој начин
да предизвика незгоди и тешки повреди.
● Никогаш меѓусебно не ги поврзувајте пиновите од приклучокот за напојување на приколката.
● Свитканите пинови однесете ги на поправка во стручна сервисна работилница.

Изгасната приколка поставена на потпирно тркало или потпирачи за приколка не смее да остане
закачена на возилото. На пример со измени на дополнителниот товар или поради оштетени гуми
возилото се подига и спушта. Притоа дејствуваат јаки сили врз опремата за приколка и приколката,
кои можат да доведат до оштетувања на возилото и приколката.
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При пречки во електричниот уред на возилото или приколката како и при проблеми со

алармниот уред против кражби, проверете го возилото во стручен сервис.

Доколку при статичен мотор и вклучена опрема на приколката постои електрична врска преку

приклучокот за напојување за приколката, се празни 12-волтната батерија на возилото.

При речиси празна 12-волтна батерија, автоматски се прекинува електричната врска со

приколката.



Товарење на приколка

Оптоварување на приколката и на сврзната точка
Оптоварувањето на приколката е товар, што возилото може да го влече no linktext provided .

Оптоварувањето на куката е оптоварување, кое врши притисок вертикално одозгора врз главата на

опремата за приколка.

Податоците за оптоварување на приколката и на куката на плочката за типот на опремата за влечење се

само тестирани вредности за опремата. Вредностите поврзани со возилото, што често се под  овие

вредности, ќе ги најдете во документите за возилото. Податоците во официјалните документи за

возилото секогаш имаат приоритет.

Максималното  дозволено оптоварување на влечната шипка на приколката врз куката за влечење не

смее да изнесува повеќе од 90 kg.

Во интерес на безбедноста при возењето Volkswagen Ви препорачува секогаш да го искористувате

најголемото дозволено оптоварување на куката за влечење. Премалото оптоварување на куката за

влечење ги нарушува возните карактеристики на композицијата.

Постоечкото оптоварување на куката за влечење ја зголемува тежината на задната оска и го намалува

можното дополнително товарење на возилото.

Тежина на композицијата
Тежината на композицијата ја сочинуваат фактичката тежина на натовареното возило и натоварената

приколка.

Во некои земји приколките се поделени во класи. Volkswagen препорачува за соодветните приколки да

се распрашате во сервисна работилница.

Товарење на приколка
Композицијата треба да е избалансирана. За таа цел искористете го најголемото дозволено

оптоварување на куката и приколката не товарете ја ниту во задниот ниту во предниот дел.

—Товарот на приколката распоредете го така што тешките предмети ќе се наоѓаат што е можно

поблиску на или над оската.

—Правилно прицврстете го товарот на приколката.

Reifendruck (притисок во гуми)
Притисокот во гумите за тркалата на приколката се одредува според препорака на производителот на

приколката.

Тркалата на влечното возило при режим со приколка наполнете ги со најголемиот дозволен притисок

no linktext provided .
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Доколку се пречекори најголемото дозволено оптоварување на оската и куката за влечење како и
најголемата дозволена вкупна тежина или тежината на композицијата на возилото и приколката, може
да дојде до незгоди и тешки повреди.
● Никогаш не ги пречекорувајте наведените вредности.
● Со актуелната тежина на предната и задната осовина никогаш не пречекорувајте го максималното

дозволено оптоварување на осовината. Со предната и задната тежина на возилото никогаш не
пречекорувајте ја максималната дозволена вкупна тежина.

Лизгањето на товарот може значително да ја наруши возната стабилност и безбедноста на
композицијата и со тоа да предизвика незгоди и тешки повреди.
● Секогаш правилно товарете ја приколката.
● Tоварот секогаш прицврстувајте го со соодветни и неоштетени појаси за прицврстување, ленти за

фиксирање или затегнувачки ленти.



Возење со приколка

Прилагодување на фаровите
При приклучена приколка може да се подигне предниот дел на возилото и вклучените соборени светла

да ги заслепат другите учесници во сообраќајот. Светлосниот сноп соодветно спуштете го со

регулаторот на висината на светлосниот сноп. Возилата со динамично регулирање на должината на

светлосниот сноп автоматски се усогласуваат и не треба да се регулираат.

Особености при возење со приколка
—Кај приколка со инертна сопирачка сопирајте најпрвин благо , а потоа посилно. Со тоа се избегнува

подрипнување при сопирање поради блокирање на тркалата на приколката.

—Врз основа на тежината на композицијата се продолжува растојанието на сопирање.

—Пред возење по надолнини изберете понизок степен (рачен менувач односно Tiptronic-режим на

автоматскиот менувач), за да не ја користите дополнително сопирачката. Уредот за сопирање инаку

би можел да се прегрее и да откаже.

—Тежиштето на возилото и возните карактеристики се смениле поради оптоварувањето на осовината и

зголемената вкупна тежина на композицијата.

—Доколку возилото е празно, а приколката натоварена, поделбата на тежината е мошне неповолна. Во

оваа комбинација возете особено внимателно и соодветно бавно.

Тргнување на нагорнини со приколка
Во зависност од нагорнината и вкупната тежина на композицијата, паркираната композиција може да се

придвижи наназад при тргнувањето.

Со приколка на нагорнини тргнете на следниов начин:

—Притиснете го педалот за сопирање и застанете.

—Копчето  еднаш притиснете го за да ја исклучите електронската паркинг-сопирачка no linktext

provided .

—Кај рачен менувач целосно притиснете го педалот за куплунг.

—Поставете во 1. степен no linktext provided  односно рачката на автоматскиот менувач поставете ја во

позиција D/S no linktext provided .

—Притиснете го копчето  и држете за да ја запрете композицијата со електронската паркинг-

сопирачка.

—Отпуштете го педалот за сопирање.

—Полека тргнете. Притоа кај рачен менувач полека отпуштајте го педалот за куплунг.

—Копчето   отпуштете го тогаш кога моторот има доволно погонска сила за поаѓање.
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Нестручно влечење на приколката може да доведе до губење на контролата врз возилото и тешки
повреди.
● Возењето со приколка и транспортот на тешки или предмети со голема зафатнина можат да ги

променат возните својства и да го продолжат растојанието на сопирање.
● Секогаш возете претпазливо и особено внимателно. Сопирајте порано од вообичаено.
● Прилагодете ја секогаш брзината и начинот на возење на временските услови, условите на

видливост, на патот и сообраќајните услови. Намалете ја брзината, особено при возење на
надолнини.

● Додавајте гас особено претпазливо и благо. Избегнувајте испрекинати и ненадејни маневри при
возењето и сопирањето.

● Особена претпазливост при претекнување. Веднаш намалете ја брзината, штом се почувствува и
најмало навалување на приколката.

● Никогаш не се обидувајте да ја композицијата што се навалува со забрзување.
● Почитувајте ги максималните брзини, кои за возила со приколки може да бидат помали од оние за

возила без приколки.



Монтажа на носач на велосипеди на округлата глава на
опремата за приколка

За возилото треба да се користат само носачи на велосипед одобрени од Volkswagen.

Монтирајте го носачот за велосипеди според упатството за монтажа на производителот.

На носачите на велосипеди смее да се монтираат најмногу два велосипеда no linktext provided . Тешките

велосипеди монтирајте ги што е можно поблиску до возилото (округла глава).

Максимална носивост
Максималната носивост (системот на носачи вклучително со товарот) на монтираниот носач на

велосипети на главата изнесува 75 kg. Максимално дозволеното оптоварување на опремата за

приколка што зависи од моделот no linktext provided  не смее да се пречекори.

Несоодветното користење на опремата за приколка со носачот на велосипед монтиран на главата за
приколка може да предизвика повреди и незгоди.
● Никогаш не пречекорувајте го зададеното оптоварување и висењето нанадвор.
● Прицврстувањето на носачот на велосипед на грлото на главата под главата на спојката не е

дозволено, бидејќи поради формата на грлото и зависно од моделот на носачот на велосипеди,
носачот на велосипеди може погрешно да се постави во однос на возилото.

● Прочитајте го и земете го предвид го упатството на производителот за монтажа на носачот на
велосипеди.

Доколку се пречекорат максималното оптоварување или димензиите наведени во упатството за
монтирање на производителот, како последица може да настанат значајни оштетувања на возилото.
● Никогаш не ги пречекорувајте вредностите наведени во упатството за монтирање.

Volkswagen препорачува пред возењето сите можни додадени велосипедски делови да се

отстранат. Тука припаѓаат на пр. корпи и торби за велосипед, детски седишта или батерии. Со

тоа се подобрува силата на ветерот како и тежиштето на носечкиот систем.
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Стабилизирање на композицијата

Доколку поврзаната приколка започне да се ниша, стабилизирањето на композицијата може да ја

забележи и да го преземе управувањето.

Уредот за стабилизирање на композицијата е дополнение на електронската програма за стабилизација

(ESC).

Штом се препознае застранување на приколката, уредот за стабилизирање на композицијата

автоматски интервенира да го смири движењето на приколката.

Предуслови за стабилизирање на композицијата
—Опремата за приколка е фабрички монтирана или компатибилната опрема за приколка е

дополнително вградена.

—Електронската програма за стабилизирање (ESC) и системот за контрола на пролизгување (ASR) се

активни. Контролната сијаличка  или  не свети на инструментната табла.

—Приколката е електрично поврзана со влечното возило преку приклучокот за напојување на

приколката.

—Брзината е поголема од околу 60 km/h (37 mph).

—Максималното оптоварување на куката е искористено.

—Приколката мора да има цврста шипка.

—Приколката мора да поседува механичка опрема за преминување преку рампи.

Зголемената безбедносна понуда на уредот за стабилизирање на композицијата не треба лажно да Ве
наведе, да ја ризикувате својата безбедност.
● Прилагодете ја секогаш брзината и начинот на возење на временските услови, условите на

видливост, на патот и сообраќајните услови.
● На лизгав пат внимателно додавајте гас.
● Доколку некој систем интервенира, одземете гас.

Уредот за стабилизирање на композицијата не е во можност правилно да ги препознае сите возни
ситуации.
● При деактивирана ESC, уредот за стабилизирање на композицијата е исклучен.
● Навалувањето на лесните приколки не се забележува и регулира од уредот за стабилизирање на

композицијата во сите случаи.
● На лизгав коловоз со мало триење, приколката може да се преклопи  и покрај уредот за

стабилизирање на композицијата.
● Приколките со висок центар на гравитација може да се превртат пред да настане навалување.
● Доколку не е закачена приколка, а во електричниот приклучок за напојување за приколката има

кабел на пр. носач за велосипед со осветлување, можно е во екстремни ситуации автоматски да
дојде до ненадејно сопирање.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/7669480e219763b41912ef7c2ed809c6_1_mk_MK


Дополнително вградување на опрема за приколка
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Мерки и точки за прицврстување за дополнително вградување на опрема за приколка (Limousine).
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Мерки и точки за прицврстување за дополнително вградување на опрема за приколка (Variant).

Volkswagen препорачува дополнителното вградување на опрема за приколка да го вршите во стручен

сервис. Можно е, на пример да се потребни измени на системот за ладење или да се монтираат

штитници за топлина. За таа цел, Volkswagen го препорачува партнерот на Volkswagen.

Мерка за растојание
При секое дополнително вградување на опрема за приколка, во секој случај треба да се придржувате

до димензиите за растојанието и . Растојанието меѓу средината на главата и патот D  не смее во никој

случај да биде помало од предвиденото. Тоа важи и за целосно натоварено возило, вклучително и

максималното оптоварување на сврзувачката точка.

A Прицврстувачки точки

B 1196 mm

C најмалку 65 mm

D 350 – 420 mm

E 220 mm

F 550 mm

G 1043 mm

Нестручно или погрешно приклучени електрични проводници може да доведат до пречки во
функционирањето на целата електроника во возилото како и до незгоди и тешки повреди.
● Никогаш не го поврзувајте електричниот уред на приколката директно со електричните

приклучоци на задните светла или на други несоодветни извори на струја. Користете само
соодветни приклучоци за приклучување на приколката.

● Дополнителното вградување на опрема за приколка на возилото извршете го во стручен сервис.

Погрешно вградена или несоодветна опрема за приколка може да доведе до тоа, приколката да се
откачи од возилото. Тоа може да предизвика тешки незгоди и смртоносни повреди.

Користете само опреми за приколки кои се одобрени од Volkswagen за типот на возилото.



Решенија на проблеми

 Округлата глава на опремата за приколка не е блокирана.
Контролната сијаличка свети жолто.

—Не користете ја опремата за приколка. Проверка на заклучувањето на опремата за приколка no

linktext provided .

—Доколку и понатаму постои проблемот, побарајте стручен сервис.
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Безбедносни напомени за користење гориво

Нестручното користење на горивото може да предизвика експлозии, пожар, тешки изгореници и
други повреди.
● При точењето исклучете го моторот, греењето во мирување no linktext provided , палењето и

мобилниот телефон, како и другите опреми на радиосигнал.
● При точење не влегувајте во возилото, за да избегнете електростатички празнења.
● Бидете сигурни, дека капачето од резервоарот е правилно затворено и дека не истекува гориво.
● Обрнете внимание на важечките безбедносни напомени и локалните прописи за постапување со

гориво.

Погрешното точење може да доведе до пожар, тешки повреди и оштетувања на возилото.
● Точете исклучиво горива, што се одобрени за Вашето возило.
● Не точете горива што содржат метали и користете само адитиви одобрени од Volkswagen и тоа во

дозволената доза.
● Веднаш отстранете го истеченото гориво од сите делови на возилото.

Од резервниот канистер може да истече гориво. Тоа може да предизвика пожар и повреди.
— Не носете резервен канистер во возилото.

Горивата можат да ја загадат животната средина. Исчистете ги истечените течности и отстранете ги

соодветно.

Вонредно отворање на капакот на резервоарот не е можно. Во итен случај побарајте помош од

стручно лице.
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Вовед во темата

Вратичката на резервоарот се наоѓа на задната десна страна на возилото.

Видот на гориво што треба да се точи зависи од моторот на возилото. Во вратичката од резервоарот

фабрички се наоѓа лепенка со податок за потребниот вид гориво за возилото.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/e6072772690a532fb2c758bff25c1127_1_mk_MK


Ознака на видовите горива

 

 

На внатрешната страна на вратата на резервоарот: плочка со напомени за горивото.

Плочка со напомени за горивото
Наведените ознаки може да бидат наведени на плочката со напомени за горивот и на внатрешната

страна на вратата на резервоарот .

Ознаката и рамките наведуваат кои горива се соодветни за возилото. Во возилото не смее да се точат

другите горива no linktext provided .
Бензински горива со процент на Eтанол. Бројката укажува на максималниот процент на

етанол во бензинското гориво, на пр. E5 за најмногу 5% етанол no linktext provided .Дизел горива со процент на Биодизел. Бројката укажува на максималниот процент на

биодизел во дизел горивото, на пр. B7 за најмногу 7% биодизел no linktext provided .

Стандарди на горива
Горивото што се точи треба да соодветствува на еден од следните стандарди. Во возилото не смее да се

точат другите горива no linktext provided .

Доколку не е достапно гориво според наведениот стандард, кај партнерот на Volkswagen или во

стручен сервис ќе добиете информации за тоа кои достапни горива се соодветни за возилото.

Гориво бензин

—EN 228

—DIN 51626-1

Дизел гориво

—EN 590

—DIN EN 590

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/7155d53ba056b33bf1b3593b96e444c2_1_mk_MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/public/media?lang=mk_MK&key=media/img709bb12ee453d2910a0100dc6d091db7_1_--_--_JPEG.jpg
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/e4cf16b8f11143147b33977d455acce9_1_mk_MK#ID_87775fbb12b23e304026647e89ce064c-4d5af2e51d87e621ec51ee83b643f5be-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/050511da9f9fd6b7c4d5996b34b8da0c_1_mk_MK#ID_818d17c65109dd5fab556a4cd264d284-820ad53d1b881ff0d3e3a75283eda5fa-mk-MK


Видови бензин
Видовите бензин се разликуваат по истражувачкиот октански број (ROZ). Во возилото може да се точи

бензин што има повисок ROZ од она што му е потребно на моторот. Но тоа не придонесува во однос на

потрошувачката на гориво или моќноста на моторот.

Налепницата може да содржи повеќе видови бензин, на пр. 95/92 / 97/93 ROZ. Истакнатите видови

гориво, на пр. 95/92, се претпочитани видови гориво за возилото. Само доколку тие не стојат на

располагање, може да се точи друг наведен вид бензин. Притоа треба да се точат видовите бензин со

највисокиот ROZ, на пр. 97 наместо 93 ROZ.

Точењето со нестандардизирани и неодобрени горива може да предизвика намалување на моќноста и
значителни штети на моторот и системот за гориво.
● Пред точењето проверете дали ознаката на горивата на столбот за точење соодветствува на

барањата на возилото.
● Точете само гориво со наведениот стандард и наведената ознака за да избегнете оштетувања на

системот за гориво и дефект на моторот.



Гориво бензин

Во возила со бензински мотор точете само безоловно бензин гориво или бензин гориво со максимален

удел на етанол од 10 % (E10) no linktext provided .

Видовите бензин се разликуваат по октанскиот број. Во возилото можете да точите бензин што има

поголем октански број од она што му е потребно на моторот. Но тоа не придонесува во однос на

потрошувачката на гориво или моќноста на моторот.

Квалитетот на горивото влијае на возните својства, моќноста и трајноста на моторот. Точете гориво

коешто веќе содржи соодветни адитиви no linktext provided .

Погрешно точење и несоодветни адитиви на бензинот можат да доведат до оштетувања на возилото.
● Пред точењето проверете, дали податокот стандардот за гориво на столбот на резервоарот

соодветствува на барањата на возилото.
● Користете само адитиви одобрени од Volkswagen и тоа во дозволената доза.
● Точете само гориво бензин со наведениот или повисок Research октански број (ROZ). Доколку во

вонреден случај мора да наточите бензин со помал октански број, моторот смее да работи само со
среден број вртежи и со помало оптоварување на моторот. Избегнувајте висок број на вртежи и
силно оптоварување на моторот. Дополнете погонско гориво со доволен октански број што е
можно поскоро.
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Етанол гориво E85

Возилата што се на погон на етанол гориво можат да работат со бензин или етанол гориво Е85, но и со

сите соодноси на мешавини на овие две горива. Етанол гориво E85 е мешавина од најмалку 15 %

бензин (ROZ 95) и 85 % биоетанол и содржи црвено средство за боење заради препознавање.

При возење со MultiFuel мотор со етанол гориво Е85, потрошувачката на гориво во однос на бензинот е

поголема за околу една третина, но емисијата на CO2 останува пониска во однос на погон само со

бензин no linktext provided .

При надворешни температури под -10 °C (+14 °F) моторот може потешко да се стартува no linktext
provided .

Етанол горивото E85 може да содржи количини на нечистотии, кои можат да доведат до корозија.
● Наточете што е можно повеќе бензин, пред да го оставите возилото да мирува на подолго време.
● На секои 15.000 km наполнете го резервоарот со бензин (ROZ 95) за да се намалат нечистотиите на

моторот со етанол горивото E85.
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Дизел гориво

Во возилата со дизел мотор точете само дизел горивно или дизел гориво со максимален удел на

биодизел од 7 % no linktext provided .

Доколку користите дизел гориво со зголемено количество на сулфур, важат пократките сервисни

интервали. Информации за земјите, во коишто има поголема содржина на сулфур во дизел горивото, ќе

ги најдете кај партнерот на Volkswagen или во стручен сервис.

Квалитетот на горивото влијае на возните својства, моќноста и трајноста на моторот. Точете гориво

коешто веќе содржи соодветни адитиви no linktext provided .

Зимски дизел и функција на предзагревање на филтерот
Кога е ладно мора да се користи дизел гориво со подобрени карактеристики на проток при ниска

температура (зимски дизел). Со точењето на зимски дизел можат да се избегнат пречки во работата.

Зимскиот дизел се нуди на бензинските станици кога е ладно.

Во стандардите за гориво специфични за земјата може да се дефинирани различни класи на студ во

зависност од климата и времето no linktext provided .

Дизел возилата се опремени со функција за предзагревање на филтерот. Со функцијата за

предзагревање на филтерот се овозможуваат карактеристиките на проток при ниска температура на

дизел горивото за време на возењето. Информации за карактеристиките на студот на дизел горивото

даваат бензинските станици на конкретната земја, партнерите на Volkswagen и стручните сервиси.

За да можете да го стартувате возилото дури и при ниски надворешни температури, Volkswagen

препорачува, возилото да го оставате на место што е заштитено од временските услови, на пр. во

гаража no linktext provided .

Заштита од погрешно точење
Отворот за точење на дизел возилата може да е опремен со заштита од погрешно точење, којашто

притоа треба да помогне, во возилото да се точи само со пиштолот за точење дизел.

Ако пиштолот за точење не е правилно ставен во отворите на резервоарот, прво проверете дали

користите пиштол за точење на дизел. Откако ќе се уверите дека го користите точниот пиштол за

точење, пиштолот за точење поместете го малку налево и надесно со лесен притисок. На тој начин се

отвора системот за заштита од погрешно точење и точењето може да се спроведе. Ако заштитата од

погрешно точење и понатаму остане затворена, побарајте стручен сервис и проверете го системот.

Доколку во итен случај, возилото мора да е наполни со резервен канистар, не се отвора системот за

заштита од погрешно точење.

За сепак да може да го полните резервоарот за гориво, дополнувајте го дизел горивото во многу мали

количини и многу бавно. Користете соодветен адаптер за резервниот канистер за да го олесните

дополнувањето. Соодветни адаптери ќе добиете кај партнерот на Volkswagen или во стручен сервис.

Погрешното точење може да доведе до пожар, тешки повреди и оштетувања на возилото.
● Пред точењето проверете, дали податокот стандардот за гориво на столбот на резервоарот

соодветствува на барањата на возилото.
● Не точете чист биодизел, бензин, нафта за домаќинства или други несоодветни горива.
● Користете само адитиви одобрени од Volkswagen и тоа во дозволената доза.
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При зимски температури од дизел моторот можат да излезат погласни звуци и издувните гасови

да бидат со синкава боја.



Точење гориво

Зад вратичката на резервоарот: капак на резервоарот за гориво.

Процес на точење
—Вратичката на резервоарот отклучете ја со клучот за возилото или преку копчето  во вратата на

возачот.

—Отворете ја вратичката за резервоарот.

—Одвртете го капакот на резервоарот и ставете го во предвидениот отвор во вратичката на

резервоарот.

—Држете ја рачката на пиштолот за полнење надолу за да обезбедите оптимално точење.

—Резервоарот за гориво е полн што прв пат се исклучи пиштолот за полнење no linktext provided .

—Навртете го капакот од резервоарот на отворите за полнење.

—Затворете ја вратичката за резервоарот.

Возила што работат со етанол гориво
По точењето на мешавина од Е85 и бензин почекајте најмалку пет минути за системот за управување со

моторот оптимално да се приспособи на мешавината. Притоа може да дојде до промени на бројот на

вртежи на моторот. За време на ова возење избегнувајте високи брзини, висок број на вртежи на

моторот и полна гас.

Со преполнување на резервоарот за гориво, горивото може да започне да прска или да претече. Тоа
може да предизвика експлозии, пожари и тешки повреди.
● Не продолжувајте да точите, кога еднаш ќе се исклучи пиштолот за точење.
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Вовед во темата

Компонентите релевантни за издувните гасови ги намалуваат емисиите на штетни гасови:

—AdBlue® no linktext provided

—Катализатор no linktext provided

—Филтер за честички no linktext provided

Издувните гасови на моторот содржат јаглеродниот моноксид, којшто може да доведе до несвестица и
смрт.
● Не оставајте го моторот вклучен во затворени простории.
● Никогаш не го стартувајте моторот во затворени простории.
● Не оставајте го возилото со запален мотор без надзор.

Деловите на системот за издувни гасови се вжештуваат. На тој начин може да се предизвика пожар.
● Возилото изгаснете го, така што деловите од уредот за издувни гасови нема да дојдат во допир со

лесно запаливи материјали под возилото, на пр. сува трева.
● Никогаш не користете дополнителна заштита на подвозјето или средства за заштита од корозија за

издувните цевки, катализаторите, филтерот за честички или топлинската изолација.
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AdBlue®

 

Со помош на раствор од уреа AdBlue® SCR-катализаторот го претвора азотниот оксид во азот и вода.

Правни прашања
Не смее да се вршат технички измени на системот за прочистување на издувните гасови коишто влијаат

на прочистувањето на издувните гасови со AdBlue®. Ако не се користи односно дополнува исклучиво од

страна на Volkswagen одобреното AdBlue® според ISO-2241-1, возилото не соодветствува на потврдата

за сообразност за неговиот тип на возило.

Може да биде казниво возилото да го користите без од страна на Volkswagen пропишаното AdBlue®.

Ако системот за издувни гасови не работи како што е предвидено, може да се зголемат емисиите на

штетни гасови no linktext provided .

Потрошувачка на AdBlue®
Потрошувачката на AdBlue® зависи од начинот на возење, од работната и надворешната температура.

Преостанатата километража и количината за дополнување можат редовно да се проверуваат на

дисплејот на инструментната табла no linktext provided .

AdBlue® мора да се дополнува независно од сервисите. Тоа може да е потребно почесто и помеѓу

сервисните интервали.

Резервоарот за AdBlue® не смее да биде празен no linktext provided .

Систем за предупредување и барање при ниско ниво на наполнетост
Секогаш дополнувајте AdBlue® ако на дисплејот на инструментната табла се појави барање за

дополнување no linktext provided .
AdBlue® на нормално работно ниво. Преостанато растојание над 2400 km. Можно е да се

дополни AdBlue®, но не е потребно.

Од преостанато растојание од 2400 km, на дисплејот на инструментната табла се појавува барање за

дополнување на AdBlue®.

Ако не се почитува ова барање, по прикажано преостанато растојание од 1000 km свети жолтата

контролна сијаличка . На дисплејот на инструментната табла се појавува напомена дека ново

стартување на моторот нема да биде повеќе можно по XXX km.

Ако и понатаму не се почитува жолтата контролна сијаличка и прикажаното преостанато растојание

изнесува 0 km, не е можно ново стартување на моторот. Црвената предупредувачка сијаличка  свети.

Систем за предупредување и барање при дефекти
Ако системот за прочистување на издувните гасови има дефект или не е наполнет со стандарден

AdBlue® според ISO-22241-1, светат жолтите контролни сијалички  . Има преостанато растојание

од 1000 km.

Ако жолтите контролни сијалички и понатаму не се почитуваат, светат црвените предупредувачки

сијалички  . Има преостанато растојание од 0 km и не е можно ново стартување на моторот no
linktext provided .
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AdBlue® е нагризувачка и корозивна течност, која при контакт може да ја повреди кожата, очите или
дишните органи.
— При користење на AdBlue® почитувајте ги напомените за користење. При соодветно користење,

корисникот не треба да дојде во допир со AdBlue®.

— AdBlue® чувајте го само во безбедно затворено оригинално пакување. Никогаш не употребувајте
празни конзерви од намирници, шишиња или други резервоари.

— AdBlue® секогаш чувајте го на сигурно место, надвор од дофат на деца.

— При контакт на очите со AdBlue® веднаш исплакнете ги очите со многу вода најмалку 15 минути и
посетете лекар.

— При контакт на кожата со AdBlue® веднаш исплакнете ја кожата со многу вода најмалку 15 минути и
при иритација на кожата посетете лекар.

— При проголтување на AdBlue®, веднаш исплакнете ја устата со многу вода најмалку 15 минути. Не
повраќајте, освен ако лекарот не Ви наложил така. Веднаш побарајте медицинска помош.

Со прениско ниво на AdBlue ® возилото не може повторно да се стартува по исклучување на
палењето. Исто така не е можно стартување преку систем за помош при стартување!
● Најдоцна при преостанато растојание од околу 1000 km дополнете AdBlue® во доволна количина.
● Никогаш не празнете го до крај резервоарот за AdBlue®.

Нестручното ракување со AdBlue® може да предизвика оштетувања на возилото, коишто не се
покриени од гаранцијата.
● Користете и дополнувајте само AdBlue® што соодветствува на стандардот ISO 22241-1.
● Никогаш не мешајте AdBlue® со вода, гориво или други адитиви.
● Никогаш не полнете го резервоарот за дизел со AdBlue®.
● Шишето за дополнување не носете го постојано во возилото. Поради температурни разлики и

оштетувања, шишето може да се разлабави и AdBlue® да ја оштети внатрешноста на возилото.



Точење AdBlue

Зад вратичката на резервоарот: отвор за точење на AdBlue.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/40fce11bd11c5e82c89564ec9e2f7379_1_mk_MK
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Зад вратичката на резервоарот: точење AdBlue со

шише за дополнување или

пиштол за полнење.

Легенда за и :

1 Капак на отворот за полнење AdBlue®.

2 Шише за дополнување.

3 Пиштол за полнење AdBlue®.

Подготовка за точењето
Отворот за полнење за AdBlue® се наоѓа зад вратичката на резервоарот покрај отворот за точење за

гориво .

—Поставете го возилото на рамна површина и исклучете го палењето.

—Отворете ја вратичката за резервоарот.

—Одвртете го капакот на отворите за полнење AdBlue®.

—Користете само AdBlue®, што соодветствува на стандардот ISO 22241-1.

Полнење со шишето за дополнување
Почитувајте ги податоците за трајност, напомените и информациите на производителот на шишето за
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дополнување.

—Одвртете го капакот на шишето за дополнување.

—Шишето за дополнување поставете го на отворот за полнење AdBlue® и цврсто завртете го шишето

за полнење.

—Држете го притиснато шишето за полнење.

—Резервоарот за AdBlue® е полн, штом повеќе не истекува AdBlue® од шишето за дополнување no

linktext provided .

—Навртете го шишето за дополнување.

Полнење со пиштолот за полнење
Резервоарот за AdBlue® може да се наполни на сите столбови за полнење AdBlue®.

Во возилото не точете истовремено гориво и AdBlue®.

—Пиштолот за полнење за AdBlue® функционира како вообичаен пиштол за точење гориво.

—Држете ја рачката на пиштолот за полнење AdBlue® надолу за да обезбедите оптимално точење .

—AdBlue® резервоарот е полн штом пиштолот за полнење ќе се исклучи за прв пат no linktext provided .

При полнењето на пиштол за полнење за товарни возила, може да дојде до предвремено исклучување.

Постои ризик од истекување на AdBlue® поради значително повисоката брзина на полнење no linktext
provided .

Точење со канистар
—Отстранете го затворачот на канистерот.

—За дополнување на резервоарот на AdBlue® употребете го вградениот отвор за истекување.

—Резервоарот на AdBlue® е полн ако AdBlue® е наполнет до висина на отворот за полнење на AdBlue®.

Не го преполнувајте резервоарот за AdBlue® no linktext provided .

Подготовки за продолжување на возењето
—Капакот на отворот за полнење AdBlue® навртувајте го додека не се фиксира.

—Затворете ја вратичката за резервоарот.

—Вклучете го само палењето најмалку 30 секунди, за да може дополнителното точење да биде

препознаено од страна на системот.

—Потоа стартувајте го моторот.

Преполнувањето на AdBlue® може да доведе до оштетувања на уредот за точење и на возилото.
● Не точете повеќе од дадената максимална количина за дополнување на дисплејот на

инструментната табла.
● Отстранете го истечениот AdBlue® што е можно побрзо со влажна крпа и многу студена вода.
● Кристализираниот AdBlue® отстранете го со топла вода и сунѓер.

Шишето за дополнување отстранете го согласно еколошките прописи.

Соодветни шишиња за дополнување на AdBlue® можете да добиете кај партнер на Volkswagen.



Катализатор

За системот за издувни гасови и катализаторот кај бензинските мотори да функционираат долго треба:

—Точете само безоловен бензин no linktext provided .

—Никогаш не празнете го резервоарот за гориво до крај no linktext provided .

—Во моторот не ставајте премногу моторно масло no linktext provided .

—Не влечете го возилото, туку користете помош при стартување no linktext provided .

Во случај за време на возењето да дојде до дефекти во палењето, губење на моќноста или лоша

ротација на моторот, веднаш намалете ја брзината и оставете го возилото на проверка во стручен

сервис no linktext provided . На овој начин, несогорено гориво би можело да стигне во системот за

издувни гасови и во атмосферата. Освен тоа, поради прегревање може да се оштети и катализаторот.

Исто така кај уредот за прочистување од издувни гасови што непречено работи може да настане

миризба на сулфур.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/af92243c885cfc853c7780de79dc9efa_1_mk_MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/e4cf16b8f11143147b33977d455acce9_1_mk_MK#ID_87775fbb12b23e304026647e89ce064c-4d5af2e51d87e621ec51ee83b643f5be-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/fd38ae3cc2bf0e6857cfbca563dc22cd_1_mk_MK#ID_b5380aeb881c567b7d9b5131f820e508-b1265489a5473c2ae126159805e1fa55-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/02a182b9c71e071c3e75fae69ab66500_1_mk_MK#ID_4ebaff2354538e06c63c31451843237a-97921512b7396c00b313533aa306a0e3-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/9dc3e5c3aae031342a19054315eb3db6_1_mk_MK#ID_c76d363c1e84b2deec9df89a7b492c7f-e34fe3e477c0d03e9c93b4259b6f37a4-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/70e830e5e28d8fd93db363040e771cdf_1_mk_MK#ID_3b3922ab97e565c658dc97a294762ab5-f927d45856e501c7d0f9b79194446f92-mk-MK


Филтер за честички

Функција
Филтерот за честички ги филтрира саѓите од издувните гасови. За дополнителното третирање на

издувните гасови да функционира долго време:

—Во возилото точете само соодветни горива no linktext provided .

—Никогаш не празнете го резервоарот за гориво до крај no linktext provided .

—Користете само соодветно моторно масло за возилото и не преполнувајте го no linktext provided .

—Не влечете го возилото, туку користете помош при стартување no linktext provided .

Периодична регенерација
Саѓите во филтерот за честички периодично согоруваат на високи температури.

За да се помогне регенерацијата на филтерот за честички, Volkswagen препорачува да избегнувате

постојано возење на кратки патеки.

За време на регенерацијата можат да настанат шумови, лесни мириси и зголемен број на вртежи. За

време на возењето, како и по гаснењето на моторот може да дојде до дополнително работење на

вентилаторот на ладилникот.

За време на периодичната регенерација не свети контролната сијаличка .

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/ece9d417442a6846b1b95c379fa23a02_1_mk_MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/7155d53ba056b33bf1b3593b96e444c2_1_mk_MK#ID_ff8ca4eadcc9f6f10af52a4440de4ea5-1f6fe72b464abb10a620c80438ff95ad-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/fd38ae3cc2bf0e6857cfbca563dc22cd_1_mk_MK#ID_b5380aeb881c567b7d9b5131f820e508-b1265489a5473c2ae126159805e1fa55-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/02dc0c0bbfc6c09cd40f4b82c101a8b7_1_mk_MK#ID_b70bcbd0a24b8fbcfe9024c715371cd9-96a1021c686d5a1c0d7bb8094cdad6d9-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/9dc3e5c3aae031342a19054315eb3db6_1_mk_MK#ID_c76d363c1e84b2deec9df89a7b492c7f-e34fe3e477c0d03e9c93b4259b6f37a4-mk-MK


Решенија за проблеми

Некружно работење на моторот и дефекти
Некружно работење на моторот или пречки за време на возењето можат да упатуваат на лош квалитет

на гориво:

—Веднаш намалете ја брзината.

—Возете со среден број на вртежи и мало оптоварување на моторот до најблискиот стручен сервис.

—Доколку овие симптоми настапат директно по точењето на гориво, веднаш изгаснете го моторот за

да избегнете последователни штети.

—Побарајте помош од стручно лице.

 SCR системот во дефект
Светат црвените предупредувачки сијалички .

AdBlue Fehler! Kein Motorstart mehr möglich. (AdBlue дефект! Повеќе не е можно стартување на
моторот.)

SCR системот има дефект или не е наполнет со стандарден AdBlue®. Поради тоа новото стартување на

моторот повеќе не е можно.

—Веднаш, без да го изгаснете моторот возете до стручен сервис.

—Оставете го системот на проверка.

 SCR системот во дефект
Светат жолтите контролни сијалички .

AdBlue Fehler! Kein Motorstart in XXX km. (AdBlue дефект! Не е можно стартување на моторот за XXX
km.)

SCR системот има дефект или не е наполнет со стандарден AdBlue®.

—Веднаш возете до стручен сервис.

—Оставете го системот на проверка.

 Нивото на наполнетост на AdBlue® е премногу ниско
Црвената предупредувачка сијаличка  свети.

AdBlue nachfüllen! Kein Motorstart mehr möglich. (Дополнете AdBlue! Повеќе не е можно стартување на
моторот.)

Не е можно стартување на моторот бидејќи нивото на AdBlue® е прениско.

—Изгаснете го возилото.

—Дополнете ја минималната количина на AdBlue® no linktext provided .

 или  Ниско ниво на AdBlue®
Жолтата или белата контролна сијаличка  свети.
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AdBlue nachfüllen! Kein Motorstart in XXX km. (Дополнете AdBlue! Не е можно стартување на моторот за
XXX km.)

—Во рамки на прикажаните километри дополнете ја најмалку наведената количина AdBlue® no linktext

provided .

 Филтерот за честички е запушен со саѓи
Жолтата контролна сијаличка  свети.

Филтерот за честички е запушен со саѓи и неопходна е регенерација. Контролната сијаличка автоматски

се гасне, кога филтерот за честички ќе се регенерира.

—Помогнете ја регенерацијата со возење со брзина меѓу 50 - 120 km/h (31 - 75 mph).

—Почитувајте ги важечките ограничувања на брзината како и препораката за степен no linktext

provided .

—Доколку контролната сијаличка сè уште свети по околу 30 минути возење, веднаш побарајте стручен

сервис.

 Дефект релевантен за издувните гасови
Жолтата контролна сијаличка  свети.

Дефект на составне дел релевантен за издувните гасови, којшто омже да го оштети возилото.

—Возете до најблискиот стручен сервис.

—Оставете го моторот и системот за издувни гасови на проверка.

 Лошо согорување
Жолтата контролна сијаличка  трепка.

Лоши согорувања што можат да го оштетат возилото.

—Возете до најблискиот стручен сервис.

—Оставете го моторот и системот за издувни гасови на проверка.

Доколку контролните сијалички светат или трепкаат, мора да сметате на дефекти и зголемена

потрошувачка на гориво.
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Вовед во темата

При обезбедување на возилото во случај на дефект почитувајте ги законските одредби во соодветната

земја.

Неприцврстен алат за возилото, прибор за дефекти, резервно тркало или тркало за итни случаи при
ненадејни маневри во возењето или сопирањето како и при незгода би можеле да летнат во
внатрешноста на возилото и да предизвикаат тешки повреди.
● Секогаш осигурајте се, дека алатот, приборот за дефекти и резервното тркало или помошното

тркало се сеигурно прицврстени во багажниот простор.

Несоодветниот или оштетен алат може да доведе до незгоди и повреди.
● Никогаш не користете несоодветен или оштетен алат.
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Местоположба

Алатот во возилото може во зависност од опремата да се наоѓа на различни места во багажниот

простор:

—Во џеб во една од страничните прегради на багажниот простор лево или десно no linktext provided .

—Во дел од пластична пена под подот на багажниот простор no linktext provided .

Дигалката за возилото по употреба вратете ја во нејзината првобитна положба, за да може

безбедно да се смести.
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Составни делови на алатот во возилото

Составни делови на алатот. (Општ приказ)

Обемот на алатот за возилото зависи од опремата на возилото. Следи опис на максималниот обем.

Легенда за :

1 Одвртувач со шестаголно вдлабнување во дршката за одвртување и навртување на разлабавени

завртки за тркалата. Врвот на одвртувачот е заменлив. Одвртувачот се наоѓа под клучот за

тркалата.

2 Aдаптер за завртката за заштита од кражба. Volkswagen препорачува секогаш да го носите

адаптерот за завртките во алатот на возилото. На предната страна на адаптерот е врежан кодот на

осигурувачот за завртките. Со помош на овој број, ако го загубите, можете да набавите резервен

адаптер. Забележете го бројот на кодот на осигурувачот за завртката и чувајте го одделно од

возилото.

3 Окце за влечење со навртка.

4 Закачалка за извлекување на средните заштитни капаци, целосните заштитни капаци или на

капаците за завртките.

5 Дигалка за возилото. Пред повторно да ја спакувате дигалката, држачот на дигалката треба да се

заврти во почетната положба.

6 Клуч за тркала.

7 Курбла.
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Дигалка за возила: одржување
Дигалката за возилото генерално не подлежи на циклуси на одржување. Ако е потребно, да се

подмачка дигалката со универзално средство за подмачкување.



Позиција за сервисирање

Бришачи во позиција за сервисирање.

Во позицијата за сервисирање, држачите на бришачите може да се кренат од предното стакло. За да се

доведат бришачите во позиција за сервисирање, направете го следново :

Активирање на позицијата за сервисирање
—Капакот од просторот на моторот мора да биде затворен no linktext provided .

—Вклучете и повторно исклучете го палењето.

—Рачката за бришачите кратко притиснете ја надолу.

Подигнување на држачот на бришачите на предното стакло
—Пред да ги подигнете држачите за бришачите, доведете ги во позиција на сервис no linktext provided .

—За подигнување на држачот за бришачот држете го само во пределот на прицврстувањето на

метличката.

Држачите на бришачите повторно легнете ги на предното стакло пред да тргнете! Рачката за бришачите

при вклучено палење кратко притиснете ја надолу за држачот повторно да се врати во почетната

позиција.
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● За да се избегнат оштетувања на капакот од просторот на моторот и држачите на бришачите,
држачите на предните бришачи подигнете ги само во позиција за сервисирање.

● Пред тргнување секогаш спуштајте ги држачите на предното стакло.



Чистење и менување на метличките на бришачите

Менување на метличките на бришачите на предното стакло.

Variant: Менување на метличката на бришачот на задното стакло.

Фабрички се вградени метлички, што се обвиткани со графитен слој. Овој графитен слој е заслужен за

лесно отстранување на нечистотиите од ветробранското стакло. Оштетениот графитен слој на

метличките доведува меѓу другото и до зголемено ниво на чкрипење при бришење на ветробранското

стакло.
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Редовно проверувајте ја состојбата на метличките на бришачите. Метличката која чкрипи треба да ја

замените доколку е оштетена или да ја исчистите доколку е извалкана no linktext provided .

Оштетените метлички на бришачите треба итно да се заменат. Метлички за бришачите може да

набавите во стручен сервис.

Чистење на метличките на бришачите
Кај бришачите за предното стакло внимавајте: Пред подигањето на држачите за бришачите, доведете ги

во позиција на сервис no linktext provided .

—За подигнување на држачот за бришачот држете го само во пределот на прицврстувањето на

метличката.

—Метличките за бришачите внимателно исчистете ги со влажен сунѓер no linktext provided .

—Внимателно вратете ги држачите за бришачите на стаклото.

Менување на метличките на бришачите на предното стакло
—Пред да ги подигнете држачите за бришачите, доведете ги во позиција на сервис no linktext provided .

—За подигнување на држачот за бришачот држете го само во пределот на прицврстувањето на

метличката.

—Држете го копчето за отклучување притиснато и истовремено извлечете ја метличката на бришачот

во правец на стрелката   1 .

—Ставете нова метличка со иста должина и изведба на држачот на бришачот додека не се фиксира.

—Внимателно ставете ги држачите за бришачите на предното стакло.

Менување на метличката на бришачот на задното стакло
Variant:

—За подигнување на држачот за бришачот држете го само во пределот на прицврстувањето на

метличката.

—Подигнување и спуштање на држачот за бришачот.

—Копчето за отклучување држете го притиснато   1 .

—Навалете ја метличката во правец на држачот на бришачот A  (стрелка) и истовремено извлечете ја

во правец на стрелката B . Притоа може да биде потребна поголема сила.

—Ставете нова метличка со иста должина и изведба на држачот на бришачот спротивно од стрелката,

додека не се фиксира   B . Притоа метличката мора да се наоѓа во спуштена позиција   A

(стрелка).

—Внимателно ставете го држачот за бришачот на задното стакло.

Истрошената или нечиста метличка на бришачот ја намалува видливоста и го зголемува ризикот од
незгоди и тешки повреди.
● Метличките на бришачите заменете ги секогаш кога се оштетени или истрошени и повеќе не можат

доволно да го исчистат прозорските стакла.

Оштетени или извалкани метлички на бришачите може да го изгребат прозорското стакло.
● Не користете средства за чистење што содржат растворувачи и други предмети со остри рабови,

бидејќи при чистењето можат да го оштетат графитниот слој на метличките на бришачите.
● Прозорските стакла не ги чистете со гориво, отстранувач на лак за нокти, растворувач за лак или

слични течности.

Доколку при миењето на возилото на предното и задното стакло останат остатоци од восок и

други средства за чистење, тоа може да предизвика чкрипење на бришачите. Остатоците од

восок отстранете ги со специјално средство за чистење или крпа за чистење.
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Вовед во темата

Промената на сијаличка со вжарено влакно бара стручна умешност. Поради тоа, Volkswagen

препорачува, доколку не сте сигурни да смените сијаличка со вжарено влакно, тоа да го изврши

стручен сервис. Во основа, стручното лице е потребно, доколку покрај конкретните сијалички со

вжарено влакно мора да се демонтираат други делови од возилото. Volkswagen препорачува

менувањето на сијаличките со вжарено влакно да го направите кај партнер на Volkswagen.

Во возилото секогаш треба да се носи кутија со резервни сијалички за уредите важни за безбедноста во

сообраќајот. Резервни сијалички со вжарено влакно може да се најдат кај Volkswagen партнерот. Во

некои земји носењето на овие резервни сијалички со вжарено влакно е законски пропишано.

Возењето со дефектни светлосни уреди за надворешно осветлување може да биде противзаконско.

LED-светилки на возилото
Надворешното осветлување може целосно да се изведе во LED-техника. Промената на LED-диодите не

е можна. Откажувањето на единечна LED диода може да е напомена, дека можеби ќе дојде до

понатамошни откажувања. Во ваков случај, осветлувањето да се прегледа во стручен сервис и по

потреба да се обнови.

Следните сијалички можат да се изведат во LED-техника:

—Стоп-светло, задно светло за магла и задни фарови во задните светла на вратата од багажниот

простор.

—Стоп-светло, трепкач и задни фарови во задните светла на каросеријата.

—Соборено светло, долго светло, светло за дневно возење, светло за свртување, позиционо светло и

трепкач.

—Осветлување на регистарската табличка.

Промената на LED-диодите не е можна. Откажувањето на единечна LED диода може да е напомена,

дека можеби ќе дојде до понатамошни откажувања. Во ваков случај, осветлувањето да се прегледа во

стручен сервис и по потреба да се обнови.

Дополнителни спецификации на сијаличката со вжарено влакно
Некои сијалички во фарот или во задните светла може да имаат фабрички одредени спецификации што

отстапуваат од оние на стандардните сијалички. Соодветната ознака може да се најде на основата на

светилката или на стаклената сфера.

Можни се незгоди доколку патот не е доволно осветлен и возилото не може воопшто или тешко може
да биде видено од страна на другите учесници во сообраќајот.
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Нестручно спроведена промена на сијаличка со вжарено влакно може да предизвика незгоди и тешки
повреди.
● Пред сите зафати во просторот на моторот, секогаш читајте ги и почитувајте ги предупредувачките

напомени no linktext provided . Просторот на моторот во секое возило е опасна област и може да
предизвика тешки повреди.

● Сијаличките H7 постојано се под притисок и може да пукнат при замена.
● Соодветната сијаличка заменете ја дури тогаш кога ќе биде сосема изладена.
● Никогаш не вршете промена на сијаличка со вжарено влакно, доколку не сте запознаени со

неопходните постапки. Доколку не сте сигурни што треба да се направи, неопходните зафати
спроведувајте ги во стручен сервис.

● Не допирајте ја стаклената сфера на сијаличката со голи прсти. Останатите отпечатоци од прстите
на сијаличката со вжарено влакно испаруваат од топлината при вклучување и го рефлекторот.

● Во куќиштето на предните светла во просторот на моторот и на задните светла се наоѓаат остри
делови. При промена на сијаличка со вжарено влакно заштитете ги дланките.

Доколку по замена на сијаличка со вжарено влакно не ги монтирате правилно гумениот или
пластичниот капак на куќиштето на светлото, може да настанат оштетувања на електричниот уред -
пред се поради продирање на вода.
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Листа за проверка

Листа за проверка

Следниве постапки за промена на сијаличка со вжарено влакно вршете ги само во зададениот редослед

no linktext provided :

1. Возилото оставете го по можност на безбедно растојание од тековниот сообраќај на рамна и цврста

подлога.

2. Вклучете ја електронската паркинг-сопирачка no linktext provided .

3. Прекинувачот за светло свртете го во позиција 0 no linktext provided .

4. Рачката за трепкачите доведете ја во неутрална позиција no linktext provided .

5. Автоматски менувач: доведете ја рачката на менувачот во позиција P no linktext provided .

6. Исклучете го палењето no linktext provided .

7. Рачен менувач: поставете степен no linktext provided .

8. Изгаснете го ориентационото осветлување no linktext provided .

9. Оставете ја соодветната сијаличка со вжарено влакно да се излади.

10. Проверете, дали осигурувачот е видливо прегорен no linktext provided .

11. Променете ја конкретната сијаличка со вжарено влакно според упатството no linktext provided .

Сијаличка со вжарено влакно смее да се замени само со нова сијаличка со иста изведба.

Соодветната ознака може да се најде на основата на светилката или на стаклената сфера.

12. Не допирајте ја стаклената сфера на сијаличката со голи прсти. Останатиот отисок од прстите може

да испари од топлината на вклучената сијаличка и да се нафати на рефлекторот, што би ја

загрозило јачината на светлината на светлото.

13. По промената на сијаличката со вжарено влакно, проверете ја функцијата. Ако сијаличката со

вжарено влакно не работи, можно е или истата да не е правилно поставена, повторно да откажала

или пак приклучниот кабел да не е правилно поставен.

14. По секоја промена на сијаличка со вжарено влакно во предниот дел на возилото проверете ја

поставеноста на фаровите во стручен сервис.

Непочитувањето на листата за проверка важна за безбедноста може да предизвика незгоди и тешки
повреди.
● Секогаш следете ги постапките во листата за проверка и почитувајте ги општо важечките

безбедносни прописи.

Светлата секогаш вадете ги односно поставувајте ги внимателно, за да се избегнат оштетувања на
лакот на возилото и на други делови од возилото.
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Замена на сијалички со вжарено влакно во предниот фар
(халогенски)

Во просторот на моторот: капаци во левиот преден фар за соборено и долго светло.

Во просторот на моторот: капаци во левиот преден фар за трепкач и позиционо светло.

Предниот фар не мора да се демонтира за промената на сијаличката.

Активностите вршете ги само по дадениот редослед:

и

1 Следете ја листата за проверка no linktext provided  и извршете ги постапките.

2 Соборено светло    1  За замената на сијаличка со вжарено влакно на левото соборено светло,

завртете го управувачот до крај надесно, односно пред замената на сијаличка со вжарено влакно

на десниот фар, завртете го управувачот до крај налево.

Долго светло    2 , трепкач    3 , позиционо светло    4  Отворете го капакот од просторот за

мотор  no linktext provided .

3 Соборено светло Капакот во куќиштето за тркалото внимателно подигнете го со плосната

површина од одвртувачот од алатот.

4 Соборено светло Гумениот капак  1  извлечете го на задната страна на фарот.

Долго светло Гумениот капак  2  извлечете го на задната страна на фарот.

Трепкач Гумениот капак  3  извлечете го на задната страна на фарот.

Позиционо светло Гумениот капак  4  извлечете го на задната страна на фарот.
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5 Соборено светло Сијаличката со вжарено влакно  (лева лупа) притиснете ја нагоре, се додека не

се фиксира и извлечете ја наназад во правец на стрелката.

Долго светло Држачот за сијаличка завртете го до крај во насока на стрелката  (десна лупа), сè

додека не се деблокира и извлечете ја наназад.

Трепкач Држачот за сијаличка со сијаличката со вжарено влакно извлечете го наназад во насока на

стрелката  (лева лупа).

Позиционо светло Држачот за сијаличка со сијаличката со вжарено влакно извлечете го наназад во

насока на стрелката  (десна лупа).

6 Трепкач Олабавете ја бравата на сијаличката со вжарено влакно и истата извлечете ја право од

држачот.

Позиционо светло Сијаличката со вжарено влакно извлечете ја право од држачот.

Дефектната сијаличка со вжарено влакно заменете ја со нова со иста изведба.

7 Соборено светло Сијаличката со вжарено влакно со електричниот кабел поставете во отворот во

фарот и притиснете надолу. Испакнувањето на сијаличката со вжарено влакно мора да се наоѓа

горе во отворот на фарот  (мала стрелка, лева лупа).

Долго светло Држачот за сијаличка вметнете го во фарот и завртете го до крај наспроти насоката

на стрелката  (десна лупа).

Трепкач Држачот за сијалички со сијаличката со вжарено влакно ставете ја до крај во фарот.

Притоа широките испакнатини  (лева лупа, мала стрелка) мора да покажуваат нагоре односно

надолу.

Позиционо светло Држачот за сијалички со сијаличката со вжарено влакно ставете ја до крај во

фарот. Притоа испакнатината  (десна лупа, мала стрелка) мора да покажува надесно.

8 Соборено светло, долго светло, трепкач и позиционо светло Доведете го гумениот капак на

задната страна на фарот.

9 Соборено светло Капакот повторно поставете го назад во куќиштето за тркало.

Долго светло, трепкач и позиционо светло Затворете го капакот од просторот за мотор  no
linktext provided .

Илустрациите го прикажуваат левиот фар одзади. Десниот фар е вграден како одраз во

огледало.
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Замена на сијалички со вжарено влакно во браникот
напред

Во браникот напред лево: фар за светло за магла и светло за дневно возење.
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Промена на сијаличка со вжарено влакно во фарот.

Активностите вршете ги само по дадениот редослед:

1 Следете ја листата за проверка и извршете ги постапките no linktext provided .

2 Со одвртувачот од алатот за возилото no linktext provided  одвртете ја прицврстувачката завртка на

капакот (мала стрелка) од капакот.

3 Вметнете ја куката од алатот no linktext provided  во отворот, како што е прикажано и повлечете го

капакот 1  со куката во правец на стрелката нанапред.

4 Завртките за прицврстување на фарот 2  одвртете ги со одвртувачот.

5 Фарот извлечете го нанапред од браникот .

6 Приклучниот кабел 4  на дефектната сијаличка со вжарено влакно отклучете го и извлечете го.

7 Сијаличката со вжарено влакно 3  завртете ја за отклучување во правец на стрелката и извадете

ја од фарот.

8 Дефектната сијаличка со вжарено влакно заменете ја со нова со иста изведба.

9 Сијаличката со вжарено влакно 3  ставете ја во фарот и завртете го до крај наспроти правецот на

стрелката во првичната позиција.

10 Внесувајте го приклучниот кабел 4  на сијаличката со вжарено влакно, се додека не се фиксира.

11 Ставете го фарот во браникот.

12 Завртките за прицврстување на фарот 2  навртете ги.

13 Капакот 1  ставете го назад во браникот и фиксирајте го.

14 Завртката за прицврстување на капакот (мала стрелка) навртете ја.

● Внимавајте на правилната положба на електричната врска на куќиштето на фарот, со цел да се
избегнат штети на електричните уреди поради вода, која што навлегува.

● Внимавајте да не го оштетите лакот на возилото при вадење и монтирање на фарот.
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Илустрациите го прикажуваат левиот фар. Десниот фар е вграден како одраз во огледало.



Замена на сијалички со вжарено влакно во браникот
напред (Alltrack)

Во браникот напред лево: фар за светло за магла и светло за дневно возење.
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Промена на сијаличка со вжарено влакно во фарот.

Активностите вршете ги само по дадениот редослед:

1 Следете ја листата за проверка и извршете ги постапките no linktext provided .

2 Вметнете ја куката од алатот no linktext provided  во отворот, како што е прикажано и повлечете го

капакот 1  со куката во правец на стрелката нанапред.

3 Завртките за прицврстување на фарот 2  одвртете ги со одвртувачот.

4 Фарот извлечете го нанапред од браникот .

5 Приклучниот кабел 4  на дефектната сијаличка со вжарено влакно отклучете го и извлечете го.

6 Сијаличката со вжарено влакно 3  завртете ја за отклучување во правец на стрелката и извадете

ја од фарот.

7 Дефектната сијаличка со вжарено влакно заменете ја со нова со иста изведба.

8 Сијаличката со вжарено влакно 3  ставете ја во фарот и завртете го до крај наспроти правецот на

стрелката во првичната позиција.

9 Проверете, дали сијаличката со вжарено влакно е правилно вградена.

10 Внесувајте го приклучниот кабел 4  на сијаличката со вжарено влакно, се додека не се фиксира.

11 Ставете го фарот во браникот.

12 Завртките за прицврстување на фарот 2  навртете ги.

13 Капакот 1  ставете го назад во браникот и фиксирајте го.

● Внимавајте на правилната положба на електричната врска на куќиштето на фарот, со цел да се
избегнат штети на електричните уреди поради вода, која што навлегува.

● Внимавајте да не го оштетите лакот на возилото при вадење и монтирање на фарот.

Илустрациите го прикажуваат левиот фар. Десниот фар е вграден како одраз во огледало.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/public/media?lang=mk_MK&key=media/img5cbeb057e426136c0a0100dc6d091db7_1_--_--_JPEG.jpg
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/8282a7d334070c3df90820877e46faf2_1_mk_MK#ID_d27371ee80dc13bf9a8b986eddeaae98-b2f9a0a6ff10ac190b107d102b3040b6-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/bacdb3a8bbabf5b2e98f3e939220ffb8_1_mk_MK#ID_8ee31bec8fceb44685062963b74bb321-77b14a814b70307f453b685316e5186d-mk-MK


Вовед во темата

Врз основа на постојаното усовршување на возилото, распоредот на осигурувачите во зависност од

опремата и распоредот за заедничкото осигурување на повеќе електрични потрошувачи со еден

осигурувач не е можен актуелен преглед на местото на осигурувачите во моментот на печатење.

Информациите за деталите за распоредот на осигурувачите можете да ги добиете кај партнерот на

Volkswagen.

Начелно, повеќе електрични потрошувачи можат да се обезбедат заедно со еден осигурувач. И обратно

за еден потрошувач може да се наменети повеќе осигурувачи.

Осигурувачите заменете ги дури тогаш кога ќе се отстрани причината за грешката. Доколку нов

осигурувач по кратко време повторно прегори, електричниот уред мора да се провери во стручен

сервис.

Високиот напон на електричниот уред може да предизвика струен удар, тешки изгореници и смрт!
● Никогаш не ги допирајте електричните проводници на системот за палење.
● Избегнувајте краток спој во електричниот уред.

Користењето на несоодветни осигурувачи, поправањето на осигурувачите и премостувањето на
струјното коло без осигурувачи може да предизвикаат пожар и тешки повреди.
● Никогаш не вградувајте осигурувачи, кои имаат поголема моќ на осигурување. Осигурувачите

заменувајте ги само со осигурувачи со иста јачина (иста боја и иста ознака) и иста големина.
● Никогаш не поправајте ги осигурувачите.
● Никогаш не заменувајте ги осигурувачите со метална лента, спојница за хартија или слично.

● За да се избегнат оштетувања на електричниот уред во возилото, пред менувањето на осигурувач
мора секогаш да се исклучат палењето, светлото и сите електрични потрошувачи.

● Доколку замените осигурувач со појак осигурувач, може да настанат штети на други места во
електричниот уред.

● Отворените кутии со осигурувачи мора да бидат заштитени од навлегување на нечистотии и влага.
Нечистотиите и влагата во кутиите со осигурувачи може да предизвикаат оштетувања на
електричниот уред.

● Внимателно демонтирајте ги капаците на кутиите за осигурувачи и повторно правилно монтирајте
ги, за да се избегнат оштетувања на возилото.

● Отворените кутии со осигурувачи мора да бидат заштитени од навлегување на нечистотии и влага.
Нечистотиите и влагата во кутиите со осигурувачи може да предизвикаат оштетувања на
електричниот уред.

Во возилото се наоѓаат и други осигурувачи кои не се дадени во ова поглавје. Тие треба да ги

менувате во стручен сервис.
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Осигурувачи во инструментната табла

Капак на кутијата со осигурувачи во инструментната табла: управувач на лева страна, лево до
управувачот.
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Капак на кутијата со осигурувачи во инструментната табла: управувач на десна страна, на страната на
совозачот.

Управувач на лева страна: отворање на кутијата со осигурувачи во
инструментната табла
—Отворете ја и по потреба испразнете ја преградата на страната на возачот .

—Испакнатините притиснете ги нагоре во насока на стрелката и истовремено отворајте ја и вадете ја

преградата додека носачот на осигурувачи не стане достапен   1 .

—За да монтирате , притиснете ја преградата во лежиштата на инструментната табла, сè додека не се

фиксира на двете страни и не се затвори преградата.

Управувач на десна страна: отворање на кутијата со осигурувачи во
инструментната табла
—Отворете ја фиоката за ракавици и во даден случај испразнете ја .

—Елементот за сопирање турнете го нагоре во отворот на држачот и извлечете го странично   1 .

—Крајот на адаптерот притиснете го нагоре во насока на стрелката   2 .

—За да монтирате : доведете ја преградата во позиција. Елементот за сопирање ставете го во отворот

на држачот и турнете нагоре сè додека звучно не се фиксира. Преградата внимателно притиснете ја

нанапред преку отпорот на крајот на адаптерот   2 .
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Осигурувачи во просторот за моторот

Во просторот за мотор: капак 1  на кутијата со осигурувачи со пластичен запчаник 2 .

Отворање на кутијата со осигурувачи во просторот на моторот
—Отворете го капакот од просторот на моторот  no linktext provided .

—Притиснете ги копчињата за заклучување во правец на стрелката за да го отклучите капакот на

кутијата со осигурувачи   1 .

—Извадете го нагоре капакот.

—За да монтирате , ставете го капакот на кутијата за осигурувачи и притиснете надолу додека папакот

не се фиксира на двете страни.

На внатрешната страна на капакот на кутијата со осигурувачи во просторот на моторот може да се најде

пластична стега 2  за извлекување на осигурувачите.
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Табела на осигурувачи за осигурувачи во инструментната
табла

Во инструментната табла: поставување на осигурувачи.

Табелата ги прикажува местата на осигурувачите за потрошувачите релевантни за возачот. Првата

колона од табелата го покажува местото, другите колони изведбата на осигурувачите, јачината на

струјата и осигурените потрошувачи.
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Зависно од пазарот и опремата на возилото може да постојат отстапувања од броевите на

осигурувачите наведени во табелата и местата. По потреба информирајте се за точната поставеност на

осигурувачите кај партнерот на Volkswagen.

Место за ставање :
7,5 ампери, MINI®, алармен уред против кражба.

10 ампери, MINI®, контролен дел на клима уредот односно на системот за греење

и проветрување, релеј на загревање на задното стакло.7,5 Ампери, MINI®, прекинувач за светло (светло за возење), сензор за

дожд и светло, електронска паркинг-сопирачка.
7,5 ампери, MINI®, дисплеј контролен дел на инфо-забавниот

систем. 40 ампери, ATO®, надворешно осветлување лево.
20 ампери, ATO®, обеми инфо-забавен

систем. 40 ампери, ATO®, регулатор

на вентилатор.7,5 ампери, MINI®,

телефон.

15 ампери, ATO®, вод за полнење на приколка.20 ампери, JCASE®, електричен стаклен покрив.
40 ампери, ATO®, надворешно осветлување десно.30 ампери, ATO®, греење на седишта.

30 ампери, ATO®, внатрешно осветлување.25 ампери, ATO®, контролен уред за приколка

лево.
25 ампери, ATO®, контролен уред за

приколка десно.
20 ампери, ATO®

40 ампери, ATO®,

централна брава.

15 ампери, ATO®, контролен уред на приколка.
15 ампери, ATO®, бришач на задно стакло.25 ампери, ATO®, греење на седишта позади,

30 ампери, ATO®, загревање на задно стакло.

Електронското регулирање на прозорците и електричните седишта можат да се осигураат преку

автоматите на осигурувачи, кои по отстранување на дефектот, на пр. замрзнати стакла, по

неколку секунди повторно автоматски се вклучуваат.



Табела на осигурувачи за осигурувачи во просторот на
моторот

Во просторот за мотор: места за приклучување за осигурувачи.

Табелата ги прикажува местата на осигурувачите за потрошувачите релевантни за возачот. Првата

колона од табелата го покажува местото, другите колони изведбата на осигурувачите, јачината на

струјата и осигурените потрошувачи.
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F6

 
F14

 
F15

 
F19

 
F37

 

Зависно од пазарот и опремата на возилото може да постојат отстапувања од броевите на

осигурувачите наведени во табелата и местата. По потреба информирајте се за точната поставеност на

осигурувачите кај партнерот на Volkswagen.

Место за ставање :
5 ампери, ATO®, Сензор стоп-светло.

40 ампери, JCASE®, Загревање на предно стакло.15 ампери, ATO®, Свирка.
30 ампери, ATO®, Предни бришачи.20 ампери, ATO®, Греење во мирување.



Менување на прегорени осигурувачи

Прегорен осигурувач:

класичен лентест осигурувач,

кутиест осигурувач.
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Боја

 
црна

 
виолетова

 
портокалова

 
кафена

 
црвена

 
сина

 
жолта

 
бела или безбојна

 

зелена

 

светло зелена

 
сина

 
розова

 
зелена

 
црвена

 
жолта

 

Вадење или вметнување на осигурувaч со пластичен запчаник:

: класичен лентест осигурувач,

: кутиест осигурувач.

Изведби на осигурувачи
—Стандарден-класичен лентест осигурувач (ATO®).

—Мал класичен лентест осигурувач (MINI®).

—Блок-осигурувач (JCASE®).

Ознака во боја на осигурувачите
Осигурувачи (ATO - MINI - MAXI)

Јачина на струја
1 ампери 3 ампери

5 ампери 7,5 ампери
10 ампери15 ампери

20 ампери25 ампери30 ампери
40 ампери

Осигурувачи (JCASE)
20 ампери

30 ампери40 ампери
50 ампери

60 ампери

Подготовки
—Исклучете ги палењето, светлото и сите електрични потрошувачи.

—Отворете ја соодветната кутија за осигурувачи no linktext provided .

Препознавање на прегорените осигурувачи
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—Со џебна ламба осветлете го осигурувачот. На тој начин подобро ќе се распознае прегорениот

осигурувач.

—Прегорен класичен лентест осигурувач (ATO®, MINI®)  може да се препознае од горе и странично со

транспарентното куќиште на стопените метални ленти .

—При согорен кутиест осигурувач (JCASE®)  стопената метална лента може да се препознае од горе по

транспарентниот согорувач .

Менување на осигурувачите
—По потреба извадете го пластичното јазиче од капакот на кутијата со осигурувачи   1 .

—Соодветно на изведбата на осигурувачите, соодветните држачи на пластичниот запчаник турнете ги

странично на осигурувачот   1  односно    1 .

—Извлечете го осигурувачот.

—Доколку осигурувачот е прегорен, заменете го со нов осигурувач со иста  јачина (иста боја и натпис) и

иста  големина no linktext provided .

—По ставањето на новиот осигурувач, пластичното јазиче по потреба вратете го назад во капакот на

кутијата за осигурувачи.

—Повторно поставете го капакот одн. затворете го поклопецот на кутијата за осигурувачи.

Доколку замените осигурувач со појак осигурувач, може да настанат штети на други места во
електричниот уред.



Вовед во темата

Доколку моторот не стартува бидејќи 12-волтната батерија на возилото е испразнета, за стартување

можете да искористите 12-волтна батерија од друго возило.

За помош при стартување потребен Ви е соодветен кабел за помош при стартување.

Попречен пресек на вод за кабелот за помош при стартување:

—За возила со бензински мотор најмалку 25 mm2.

—За возила со дизел мотор најмалку 35 mm2 no linktext provided .

Каблите за помош при стартување кај возила со 12-волтна батерија во багажниот простор смеат да се

приклучат само на точката за помош при стартување во просторот на моторот.

Нестручно користење на кабелот за помош при стартување и нестручно спроведена помош при
стартување може да предизвикаат експлозија на 12-волтната батерија на возилото и тешки повреди.
За да го намалите ризикот од експлодирање на 12-волтната батерија на возилото, внимавајте на
следново:
● Сите зафати на 12-волтната батерија на возилото на возилото и електричниот уред може да

предизвикаат тешки изгореници, пожар или струјни удари. Пред сите зафати врз 12-волтната
батерија на возилото секогаш читајте ги и почитувајте ги предупредувачките напомени и
безбедносните мерки no linktext provided .

● Батеријата што дава струја мора да има ист напон (12 волти) и приближно ист капацитет (види
отпечаток на батеријата) како празната 12-волтна батерија.

● Никогаш не полнете замрзната или одмрзната 12-волтната батерија. Испразнетата 12-волтна
батерија на возилото може да замрзне веќе при температури околу 0 °C (+32 °F).

● Замрзнатата или одмрзнатата 12-волтна батерија на возилото мора да се замени.
● При помош при стартување, на 12-волтната батерија на возилото настанува високозапалива смеса

од водород и кислород. 12-волтната батерија на возилото држете ја настрана од оган, искри,
отворен пламен и жаречки цигари. Никогаш не користете мобилен телефон, додека кабелот за
помош при стартување се закачува и откачува.

● Кабелот за помош при стартување никогаш не смее да дојде во допир со делови од просторот на
моторот што ротираат.

● Никогаш не заменувајте го позитивниот пол со негативниот пол или погрешно не прикачувајте го
кабелот за помош при стартување.

● Почитувајте го упатството за користење на производителот на кабелот за помош при стартување.

За да се избегнат значителни оштетувања на електричниот уред во возилото, почитувајте го следново:
● Нестручно закачени кабли за помош при стартување може да предизвикаат краток спој.
● Помеѓу возилата не смее да постои контакт, инаку веќе при спојувањето на позитивниот пол може

да протече струја.
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Точка за помош при стартување (приклучок за
заземјување)

Во просторот за моторот: точка за помош при стартување (приклучок за приземјување).

Во просторот за моторот се наоѓа точка за помош при стартување - (приклучок за заземјување) за

приклучување на црниот  кабел за помош при стартување .

Само преку оваа точка за помош при стартување може да се дава и прима струја за стартување.
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Точка за помош при стартување (позитивен пол)

Во просторот за мотор под капак: точка за помош при стартување (позитивен пол).

Кај возила со 12-волтна батерија во багажниот простор, во просторот за мотор под капак се наоѓа точка

за помош при стартување + (позитивен пол) за приклучување на црвениот  кабел за помош при

стартување .

Само преку оваа точка за помош при стартување може да се дава и прима струја за стартување.
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Спроведување на помошта при стартување

Шема за поврзување на каблите за помош при стартување (12-волтна батерија за возилото во
просторот за мотор).

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/9dc3e5c3aae031342a19054315eb3db6_1_mk_MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/public/media?lang=mk_MK&key=media/img60ac7f59e45228340a0100dc6d091db7_1_--_--_JPEG.jpg


Шема за закачувањето на кабелот за помош при стартување кај возила кои помагаат при стартување
(12-волтна батерија на возилото во багажниот простор).

Легенда за и :

1 Возило со испразнета 12-волтна батерија, која прима помош за стартување.

2 Возило со 12-волтна батерија кое дава струја, што дава помош за стартување.

3 Соодветен приклучок за заземјување: се претпочита точка за помош при стартување (приклучок за

заземјување), инаку масивен, метален дел, цврсто поврзан со блокот на моторот или самиот блок

на моторот.

Испразнетата 12-волтна батерија мора да е соодветно поврзана на струјната мрежа.

Возилата не смеат да се допираат. Инаку веднаш при поврзувањето на позитивните полови би можело

да протече струја.

Внимавајте да има доволен метален контакт на приклучените клеми за половите.

Доколку моторот не стартува веднаш, постапката за стартување се прекинува по десет секунди и се

повторува по околу една минута.

Доколку моторот и понатаму не стартува, побарајте помош во стручен сервис.

Закачување на кабелот за помош при стартување (возила со 12-волтна
батерија на возилото во просторот за моторот)
Каблите за стартување закачете ги само по редоследот A – B – C – D .

Црниот  кабел за помош за стартување никогаш не приклучувајте го на негативниот пол (–) на 12-

волтната батерија. Приклучувањето на негативниот пол може да доведе до погрешна проценка на

состојбата на 12-волтната батерија во рамките на електрониката на возилото.

—Исклучете го палењето на двете возила no linktext provided .

—По потреба во просторот за мотор отворете го капакот на 12-волтната батерија на возилото no

linktext provided .

—Едниот крај на црвениот  кабел за помош при стартување закачете го на позитивниот пол (+) на

акумулаторот на возилото со испразнета 12-волтна батерија 1  no linktext provided .
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—Другиот крај на црвениот  кабел за помош при стартување приклучете го на позитивниот пол (+) на

возилото што дава струја   2 .

—Еден крај на црниот  кабел за помош при стартување прицврстете го по можност на точка за помош

при стартување (приклучок за заземјување) или инаку на масивен метален дел цврсто прицврстен на

блокот на моторот или на самиот блок на моторот на возилото што дава струја   3 .

—Другиот крај на црниот  кабел за помош при стартување кај возило со испразнета 12-волтна батерија

по можност закачете го на точката за помош при стартување (приклучок за заземјување), а инаку на

масивен, метален дел цврсто навртен на блокот на моторот или на самиот блок на моторот   3  no

linktext provided .

—Поставете ги проводниците на каблите така што нема да бидат зафатени од деловите на моторот што

ротираат.

Закачување на кабелот за помош при стартување (возила со 12-волтна
батерија на возилото во багажниот простор)
Каблите за стартување закачете ги само по редоследот A – B – C – D .

—Исклучете го палењето на двете возила no linktext provided .

—Во просторот за мотор кренете го капакот на точката за помош при стартување no linktext provided .

—Едниот крај на црвениот  кабел за помош при стартување закачете го на точката за помош при

стартување позитивен пол (+) на возилото со испразнета 12-волтна батерија   1  no linktext

provided .

—Другиот крај на црвениот  кабел за помош при стартување приклучете го на позитивниот пол (+) на

возилото што дава струја   2 .

—Еден крај на црниот  кабел за помош при стартување кај возилото чијашто 12-волтна батерија дава

струја прицврстете го по можност на точка за помош при стартување (приклучок за заземјување),

инаку на масивен метален дел цврсто прицврстен на блокот на моторот или на самиот блок на

моторот   3 .

—Другиот крај на црниот  кабел за помош при стартување кај возило со испразнета 12-волтна батерија

по можност закачете го на точката за помош при стартување приклучок за заземјување (–), а инаку на

масивен, метален дел цврсто навртен на блокот на моторот или на самиот блок на моторот   3  no

linktext provided .

—Поставете ги проводниците на каблите така што нема да бидат зафатени од деловите на моторот што

ротираат.

Стартување на моторот
—Стартувајте го моторот на возилото што дава струја и оставете го да работи во неутрална позиција.

—Стартувајте го моторот на возилото со испразнета 12-волтна батерија и почекајте две до три минути

додека моторот не почне да .

Откачување на каблите за стартување
—Пред откачувањето на кабелот за стартување исклучете го собореното светло, доколку е вклучено.

—Во возилото со испразнетата 12-волтна батерија за возилото вклучете го вентилаторот на клима-

уредот односно на уредот за греење и проветрување, и греењето на задното стакло, за да се

изедначат евентуалните високи напони при откачувањето.

—Каблите за стартување кај мотор што работи откачувајте ги точно само по редоследот D – C – B – A

односно .

—Затворете го капакот на акумулаторот на возилото одн. вратете го назад капакот на точката за помош

при стартување no linktext provided

—Побарајте стручен сервис и проверете ја 12-волтната батерија на возилото.
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Нестручно спроведена помош при стартување може да предизвика експлозија на 12-волтната
батерија и тешки повреди. За да го намалите ризикот од експлодирање на 12-волтната батерија на
возилото, внимавајте на следново:
● Сите зафати на 12-волтната батерија на возилото на возилото и електричниот уред може да

предизвикаат тешки изгореници, пожар или струјни удари. Пред сите зафати врз 12-волтната
батерија на возилото секогаш читајте ги и почитувајте ги предупредувачките напомени и
безбедносните мерки no linktext provided .

● Секогаш носете соодветна заштита за очи и заштитни ракавици и никогаш не се наведнувајте над
12-волтната батерија на возилото.

● Приклучниот кабел закачете го во правилниот редослед – прво позитивниот кабел, потоа
негативниот кабел.

● Негативниот кабел никогаш не закачувајте го на делови од системот за гориво или на водовите за
сопирачките.

● Не смеете да ги допирате неизолираните делови на клемите за половите. Освен тоа, кабелот
приклучен на позитивниот пол на 12-волтната батерија не смее да дојде во допир со делови од
возилото што спроведуваат струја.

● Возила со батерија во просторот за моторот: Проверете го визуелното прозорче на 12-волтната
батерија за возилото и по потреба користете џебна ламба. Ако тоа е светло жолто или безбојно,
немојте да користите помош за стартување и побарајте стручна помош.

● Избегнувајте електростатично празнење во полето на 12-волтната батерија. Поради настанување
на искри можно е да се запали мешавината од водород и кислород што излегува од 12-волтната
батерија.

● Никогаш не користете ја помошта за стартување, доколку 12-волтната батерија на возилото е
оштетена, замрзната или одмрзната.

По извршената помош при стартување, побарајте стручен сервис и проверете ја 12-волтната батерија
на возилото.
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Вовед во темата

Влечењето бара вежбање, особено кога се користи сајла за влечење. На двајцата возачи треба да им се

познати особеностите на процесот на влечење. Неискусни возачи не треба да влечат други возила.

Секогаш внимавајте на тоа да не настапат недозволени влечни сили или ненадејни оптоварувања.

Надвор од асфалтирани улици секогаш постои опасност од преоптоварување на сврзните делови.

При стартувањето со влечење и влечењето, почитувајте ги законските прописи.

Стартување со влечење
Стартување со влечење се нарекува стартување на возило со придвижување со помош на возило што го

влече.

Возилото може да се стартува со влечење со шипка или со сајла за влечење.

Влечење
Влечење се нарекува влечењето на возилото кое не е во возна состојба со помош на друго возило.

Возилото може да се влече со шипка или со сајла за влечење. Додека моторот мирува, менувачот при

поголеми брзини и поголема оддалеченост не се подмачкува доволно:

—Максимално дозволената брзина на влечење изнесува 50 km/h (30 mph).

—Максималното дозволената оддалеченост при влечење изнесува 50 km.

Сајла за влечење, шипка за влечење
Најмалку штетно и најбезбедно е влечењето со шипка. Само доколку немате на располагање шипка за

влечење, треба да користите сајла за влечење.

Сајлата треба да биде еластична, за да се поштедат двете возила. Користете сајли од синтетички влакна

или од сличен еластичен материјал.

Влечење со влечно возило
Доколку Вашето возило за влечење треба да се подигне на оска, тоа, зависно од комбинацијата

менувач/погон, смее да се изврши само на следните оски:

Погон на предни тркала:

Рачен менувачПредна или задна оска

Автоматски менувачПредна оска

Погон на сите тркала (4Motion):

Рачен менувачПредна оска

Автоматски менувачПредна оска

При влечење на возило значително се менува начинот на возење и дејствувањето на сопирачките.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/bd4647209fa32e173e366d31bf042164_1_mk_MK


Никогаш не влечете возило без струја.
● Никогаш не гаснете го палењето со копчето за стартување за време на влечењето. Во спротивно

може ненадејно да се фиксира блокадата на управувачкиот столб. Возилото тогаш повеќе не може
да се управува. Тоа може да предизвика назгоди, тешки повреди и губење на контролата врз
возилото.

● Доколку при процесот на влечење возилото остане без струја, веднаш прекинете го влечењето и
побарајте стручна помош.

Влечењето со сајла за влечење или прачка за влечење може да предизвика штети на возилото.
● Влечете го возилото внимателно со сајла за влечење или со прачка за влечење.
● Ако е можно, откажаното возило дозволете да го влече возило на служба за влечење.

При туркање на возилото со рака, може да се оштетат задните светла, страничниот спојлер на задното
стакло, како и големите лимени површини, а задниот спојлер може да се откачи.
● При туркање на возилото, не притискајте на задните светла, страничниот спојлер на задното

стакло, на големите лимени површини и на задниот спојлер.

Монтирањето и демонтирањето на капакот и на окцето за влечење може да го оштети возилото, на пр.
лакот на возилото.
● Капакот и окцето за влечење внимателно демонтирајте ги и монтирајте ги за да не се оштети

возилото.



Напомени за стартувањето со влечење и влечењето

За време на влечењето, возилото што се влече може и покрај вклучените трепкачи да прикаже правец

на вртење. Притоа при вклучено палење активирајте ја рачката на трепкачите во саканата насока. Во

текот на посочувањето на правецот, предупредувачката функција на трепкачите се прекинува. Штом

рачката за трепкачите повторно се најде во неутрална позиција, се вклучуваат предупредувачките

трепкачи.

Кога сопственото возило не смее да се стартува со влечење или да се влече?
Во следните ситуации не смее да се влече возилото:

—Менувачот на возилото е оштетен или нема масло за подмачкување.

—12-волтната батерија на возилото е испразнета. Управувачот останува блокиран и во даден случај

претходно вклучената паркинг-сопирачка и блокадата на управувачкиот столб не можат да се

деактивираат.

—Патот што треба да се помине со влечење е подолг од 50 km.

—Слободното движење на тркалата или функцијата на управувачот повеќе не може да се загарантира

по претрпена незгода.

Доколку возилото поради една од наведените причини не може да се влече на сопствените тркала,

побарајте стручна помош и во даден случај возилото нека се транспортира со шлеп-возило.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/d69f9df7beecb8a190841a9b5726f1ca_1_mk_MK


Стартување со влечење

Подготовки за стартување со влечење
 Возила со автоматски менувач:

Возилото не смее да се стартува со влечење од технички причини. Обидете се да го стартувате моторот

со помош при стартување no linktext provided .

 Возила со рачен менувач:

Во суштина, стартувањето со влечење не се препорачува. Доколку моторот не стартува, обидете се

најпрво да го стартувате моторот со помошта за стартување no linktext provided . Имајте предвид, дека

кај бензинските мотори патеката на влечење смее да изнесува најмногу 50 m.

—Сајлата или шипката за влечење прицврстувајте ги само на окцата предвидени за таа намена no

linktext provided  односно no linktext provided  или на спојката за приколка no linktext provided .

—Вклучете го палењето и предупредувачките трепкачи.

—Додека возилото мирува поставете втор или трет степен.

—Притиснете и задржете го притиснат педалот за куплунг.

—Кога двете возила ќе почнат да се движат, отпуштете го педалот за куплунг.

—Штом моторот стартува, притиснете на педалот за куплунг и одземете гас за да спречите судир со

возилото што влече.

При стартување на возилото со влечење, во катализаторот може да продре несогорено гориво и да
доведе до оштетувања.
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Влечење

Подготовки
—Сајлата или шипката за влечење прицврстувајте ги само на окцата предвидени за таа намена no

linktext provided  односно no linktext provided  или на спојката за приколка no linktext provided .

—Внимавајте на тоа, сајлата за влечење да не се преврти. Во спротивно, при влечењето може да се

одврти едно окце за влечење.

—На двете возила вклучете ги палењето и предупредувачките трепкачи. Притоа земете ги предвид и

прописите што се различни.

—Имајте ги предвид напомените за влечење во прирачникот за употреба на туѓото возило.

Возило што влече (напред)
—Тргнете, дури кога сајлата за влечење ќе биде затегната.

—Особено внимателно додавајте гас.

—Избегнувајте итни маневри на сопирање и возење.

 Возила со рачен менувач:

—При поаѓањето особено нежно притискајте на педалот за куплунг.

Возило што се влече (назад)
—Бидете сигурни дека палењето е вклучено за да не се блокира управувачот и за да можете ако е

потребно да трепкате и да ги ракувате бришачите.

—Засилувачот на сопирачките работи само кога моторот е вклучен. Помошта при управување работи

само при вклучено палење и додека возилото се движи. Во спротивно, педалот за сопирање морате

да го притиснете значително посилно и за управувањето да употребите повеќе сила.

—Отпуштете ја паркинг-сопирачката.

—Внимавајте на тоа, сајлата за влечење секогаш да биде затегната.

—Одземете гас, односно изберете позиција на менувачот N.

Возилото може да се влече, само ако состојбата на наполнетост на 12 волтната батерија на возилото е
доволна, ако паркинг-сопирачката и блокадата на управувачкиот столб можат да се деактивираат. При
прекин на напојувањето со струја или дефекти во електричниот систем, во одделни случаи мора да го
стартувате моторот со туѓа помош за да ги деактивирате паркинг-сопирачката и блокадата на
управувачкиот столб.
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Монтирање на окцето за влечење одзади

Во браникот одзади десно: отстранување на заштитната капа.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/96f1b2d295edd7caf65b506df4d13ea6_1_mk_MK
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Десно во задниот браник: навртено окце за влечење.

Окцето за влечење мора секогаш да се носи во возилото.

Кај возила со фабрички вградена опрема за приколка  позади капакот не се наоѓа лежиште за

навртливото окце за влечење. За влечењето спуштете ја или монтирајте ја и користете ја главата no
linktext provided .

Почитувајте ги напомените за влечењето no linktext provided .

Монтирање на окцето за влечење позади
—Извадете го окцето за влечење од алатот во багажниот простор no linktext provided .

—Притиснете на долниот дел од капакот во насока на стрелката за да го разлабавите механизмот на

капакот .

—Отстранете го капакот и оставете го да виси на возилото.

—Окцето за влечење колку што е можно поцврсто вртете го спротивно од правецот на стрелките на

часовникот во лежиштето no linktext provided . Користете соодветен предмет, со кој окцето за

влечење целосно и цврсто може да се наврти во лежиштето.

—По процесот на влечење одвртете го окцето за влечење со соодветен предмет во правец на

стрелките на часовникот.

—Заштитниот капак поставете го во соодветниот отвор и притиснете навнатре, додека не се фиксира.

—Окцето за влечење по потреба исчистете го и вратете го назад во алатот во багажниот простор.

● Окцето за влечење мора целосно и цврсто да биде навртено во предвидениот дел за тоа. Инаку
окцето за влечење може да се откачи од лежиштето при стартувањето со влечење или при
влечењето.

● Возила со фабрички вградена кука за влечење смеат да влечат возила само со шипка за влечење
што е специјално наменета за монтирање на главата за приколка. Доколку користите несоодветна
шипка за влечење, може да се оштетат главата за приколка и возилото. Наместо тоа користете
сајла за влечење.
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Монтирање на окцето за влечење напред

Напред десно во браникот: вадење на капакот.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/40c311464cd9e566d0c263463de9fe2a_1_mk_MK
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Десно во предниот браник: навртено окце за влечење.

Окцето за влечење мора секогаш да се носи во возилото.

Лежиштето за навртливото окце за влечење со наоѓа во напред десно во браникот зад капакот .

Почитувајте ги напомените за влечењето no linktext provided .

Монтирање на предното окце за влечење
—Извадете го окцето за влечење од алатот во багажниот простор no linktext provided .

—Притиснете на долниот дел од капакот (стрелка) за да го откачите механизмот од капакот .

—Отстранете го капакот нанапред и оставете го да виси на возилото.

—Окцето за влечење колку што е можно поцврсто вртете го спротивно од правецот на стрелките на

часовникот во лежиштето no linktext provided . Користете соодветен предмет, со кој окцето за

влечење целосно и цврсто може да се наврти во лежиштето.

—По процесот на влечење одвртете го окцето за влечење со соодветен предмет во правец на

стрелките на часовникот.

—Заштитниот капак поставете го во соодветниот отвор и притиснете навнатре, додека не се фиксира.

—Окцето за влечење по потреба исчистете го и вратете го назад во алатот во багажниот простор.

Окцето за влечење мора целосно и цврсто да биде навртено во предвидениот дел за тоа. Инаку
окцето за влечење може да се откачи од лежиштето при стартувањето со влечење или при влечењето.
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Монтирање на окцето за влечење напред

Напред десно во браникот: вадење на капакот.
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Десно во предниот браник: навртено окце за влечење.

Окцето за влечење мора секогаш да се носи во возилото.

Лежиштето за навртливото окце за влечење со наоѓа во напред десно во браникот зад капакот .

Почитувајте ги напомените за влечењето no linktext provided .

Монтирање на предното окце за влечење
—Извадете го окцето за влечење од алатот во багажниот простор no linktext provided .

—Притиснете на долниот дел од капакот (стрелка) за да го откачите механизмот од капакот .

—Отстранете го капакот нанапред и оставете го да виси на возилото.

—Окцето за влечење колку што е можно поцврсто вртете го спротивно од правецот на стрелките на

часовникот во лежиштето no linktext provided . Користете соодветен предмет, со кој окцето за

влечење целосно и цврсто може да се наврти во лежиштето.

—По процесот на влечење одвртете го окцето за влечење со соодветен предмет во правец на

стрелките на часовникот.

—Заштитниот капак поставете го во соодветниот отвор и притиснете навнатре, додека не се фиксира.

—Окцето за влечење по потреба исчистете го и вратете го назад во алатот во багажниот простор.

Окцето за влечење мора целосно и цврсто да биде навртено во предвидениот дел за тоа. Инаку
окцето за влечење може да се откачи од лежиштето при стартувањето со влечење или при влечењето.
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Безбедносни напомени за зафатите во просторот за
мотор

Просторот на моторот во возилото е опасна област. Затоа зафатите на моторот во просторот на моторот

вршете ги сами, само кога ви се познати потребните процеси и општо важечките мерки на безбедност

како и кога ги имате вистинските погонски средства и погонски течности, како и соодветен алат на

располагање. Тешките повреди може да бидат предизвикани поради нестручни зафати no linktext
provided . Доколку е потребно, сите интервенции нека се извршат во стручен сервис. За таа цел,

Volkswagen го препорачува партнерот на Volkswagen.

Пред сите зафати во просторот на моторот возилото секогаш поставувајте го на хоризонтална и

стабилна подлога.

Неконтролирано движење на возилото за време на зафатите може да предизвика тешки повреди.
● Никогаш не работете под возилото, доколку тоа не е обезбедено од придвижување. Доколку се

работи под возилото, додека тркалата ја допираат подлогата, возилото мора да стои на рамна
подлога, тркалата мора да бидат блокирани и палењето да биде исиклучено.

● Доколку треба да се работи под возилото, возилото мора да е дополнително поткрепено со
соодветни потпирачи. Дигалката за возилото не е доволна за оваа цел и може да откаже, што може
да предизвика тешки повреди.

● Start-Stopp системот мора да биде рачно деактивиран.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/b1b78c42a3a6f8769fafead2fb6c4563_1_mk_MK


Просторот на моторот во секое возило е опасна област и може да предизвика тешки повреди!
● При сите зафати најпрво бидете внимателни и претпазливи и почитувајте ги општите важечки

безбедносни прописи. Никогаш не преземајте личен ризик.
● Никогаш не извршувајте зафати на моторот и во просторот на моторот доколку не сте запознаени

со потребните постапки. Доколку не сте сигурни што треба да се направи, неопходните зафати
спроведувајте ги во стручен сервис. Тешки повреди може да се последица на неправилно извршен
зафат.

● Никогаш не го отворајте или затворајте капакот од просторот на моторот додека излегува пареа
или средство за ладење на моторот. Врелата пареа или врелото средство за ладење на моторот
можат да предизвикаат тешки изгореници. Почекајте додека повеќе не може да се слушне или види
дека од просторот на моторот излегува пареа или средство за ладење на моторот.

● Секогаш оставајте го моторот да се олади, пред да го отворите капакот од просторот на моторот.
● Жешките делови на моторот или уредот за издувни гасови може да ја изгорат кожата на допир.
● Кога моторот ќе се излади, треба при отворањето на капакот на моторот да внимавате на следново:
● Вклучете ја електронската паркинг-сопирачка и рачката на автоматскиот менувач доведете ја во

позиција P односно рачниот менувач во неутрална позиција.
● Исклучете го палењето.
● Децата држете ги подалеку од просторот на моторот и никогаш не ги оставајте без надзор.

● Системот за ладење на моторот е под притисок доколку моторот е врел. Никогаш не отворајте го
капакот од резервоарот за изедначување на средството за ладење на моторот, доколку моторот е
врел. Со тоа може да прсне средство за ладење на моторот и да предизвика тешки изгореници и
други повреди.
● Капакот на резервоарот за изедначување на средството за ладење на моторот полека и

внимателно вртете го спротивно од стрелките на часовникот и притоа лесно притискајте надолу
врз капакот.

● Лицето, дланките и рацете секогаш заштитувајте ги со голема дебела крпа од средство за
ладење на моторот или од пареа.

● При дополнувањето не смее да се истурат погонски течности врз делови од моторот или на
системот за издувни гасови. Истурените погонски течности може да предизвикаат пожар.

Високиот напон на електричниот уред може да предизвика струен удар, изгореници, тешки повреди и
смрт!
● Никогаш не правете краток спој на електричниот уред. 12-волтната батерија на возилото би

можела да експлодира.
● За да го намалите ризикот од струен удар и тешки повреди, додека моторот работи или стартува,

никогаш не смеат да се допираат електричните водови.

Во просторот на моторот се наоѓаат делови што ротираат, кои може да предизвикаат тешки повреди.
● Никогаш не посегнувајте во вентилаторот за ладење или во областа на вентилаторот. Допирањето

на перките на роторот може да предизвика тешки повреди. Вентилаторот се раководи според
температурата и може самостојно да се вклучи - дури и при исклучено палење.

● Доколку мора да се преземат зафати при стартувањето или со вклучен мотор, постои опасност по
животот од деловите што се вртат, на пр. ребрестиот ремен, генераторот, вентилаторот за ладење,
и од системот за палење под висок притисок. Секогаш бидете крајно претпазливи.
● Секогаш внимавајте на тоа, во ротирачките делови на моторот да не се заглават делови од

телото, накит, вратоврски, делови од облека и долги влакна. Пред зафатите отстранете го
накитот и вратоврските, врзете ги долгите влакна и сите делови од облеката тесно припијте ги
кон телото, за да избегнете нивно заглавување во деловите од моторот.

● Секогаш бидете крајно претпазливи и никогаш невнимателно не притискајте го педалот за
сопирање. Возилото може да се придвижи и со вклучена електронска паркинг-сопирачка.

● Не оставајте предмети во просторот на моторот, на пр. крпи или алат. Оставените предмети може
да предизвикаат пречки во функционирањето, оштетувања на моторот и пожар.

Дополнителни изолациски материјали, како прекривки во просторот за моторот, може да ја нарушат
работата на моторот, да предизвикаат пожари и да водат до тешки повреди.
● Никогаш не го покривајте моторот со прекривки или други изолациски материјали.



Погонските течности и некои материјали во просторот на моторот се лесно запаливи и може да
предизвикаат пожар и тешки повреди!
● Никогаш не пушете во близина на просторот на моторот.
● Никогаш не работете во близина на отворен оган или искри.
● Никогаш не сипувајте погонски течности преку моторот. Ова може да се запали на врели делови од

моторот и да предизвика повреди.
● Доколку се потребни зафати на системот за гориво или електричниот уред, почитувајте го

следново:
● Секогаш откачувајте го 12-волтната батерија на возилото. Внимавајте на тоа возилото да е

отклучено, доколку е откачена 12-волтната батерија, бидејќи се активира алармот на уредот за
предупредување од кражба.

● Никогаш не работете во близина на грејачи, проточни бојлери или друг отворен оган.

● Во близина секогаш имајте функционален, проверен апарат за гаснење пожар.

При дополнувањето или менувањето на погонски течности внимавајте на тоа, правилните погонски
течностите да се наоѓаат во правилните отвори за полнење. Користењето погрешни погонски
течности може да предизвика сериозни недостатоци во функционирањето и оштетување на моторот.

Погонските течности што истекуваат од возилото ја загадуваат животната средина. Затоа редовно

проверувајте го подот под возилото. Доколку на подот видите дамки од масло од погонски

течности, однесете го возилото на проверка во стручен сервис. Истечените погонски течности

соодветно исфрлете ги.



Подготовка на возилото за зафати во просторот на
моторот

Листа за проверка

Извршувајте ги секогаш следниве активности според дадениот редослед пред започнувањето со

зафати во просторот на моторот no linktext provided :

✓ Возилото безбедно исклучете го на рамна и цврста подлога.

✓ Притиснете го педалот за сопирање и држете го, се додека палењето не се изгасне.

✓ Вклучете ја електронската паркинг-сопирачка no linktext provided .

✓ Доведете ја рачката од рачниот менувач во неутрална позиција no linktext provided  односно на

автоматскиот менувач во позиција P no linktext provided .

✓ Исклучете го палењето no linktext provided .

✓ Оставете моторот доволно да се излади.

✓ Држете ги подалеку децата и другите лица од просторот на моторот.

✓ Обезбедете го возилото од неочекувано придвижување.

Непочитувањето на листата за проверка важна за безбедноста може да предизвика тешки повреди.
● Секогаш следете ги постапките во листата за проверка и почитувајте ги општо важечките

безбедносни прописи.
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Отворање и затворање на капакот од просторот за мотор

Во просторот за нозе на страната на возачот: рачка за отклучување за капакот од просторот на моторот.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/cd9244ae38fe48de59737f706a0cdeeb_1_mk_MK
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Преку решетката за ладење: рачка за отворање на капакот од просторот за мотор.

Отворање на капакот од просторот на моторот
—Пред отворањето на капакот од просторот на моторот, осигурете се дека држачот на бришачот лежи

на предното стакло no linktext provided .

—Отворете ја вратата на возачот и повлечете ја рачката за отклучување во правец на стрелката .

Капакот од просторот на моторот отскокнува од бравата за заклучување поради силата на пружината

no linktext provided .

—Капакот од просторот за мотор подигнете го на рачката за отворање (стрелка) и целосно отворете го

. Капакот од просторот на моторот останува отворен со помош на пружината на компримиран гас.

Затворање на капакот од просторот на моторот
—Влечете го капакот надолу додека не се надмине силата на прачката со гасен притисок no linktext

provided .

—Капакот од просторот на моторот оставете го да падне од висина од околу 30 cm во елементот за

фиксирање на носачот на бравата – не  притискајте дополнително!

Доколку капакот од просторот на моторот не е правилно затворен, уште еднаш подигнете го капакот од

просторот за мотор и одново затворете го.

Правилно затворениот капак од просторот на моторот е во иста линија со околните делови од

каросеријата. Во приказот на дисплејот на инструментната табла повеќе не е прикажан како истакнат

капакот од просторот за мотор или приказот се гасне no linktext provided .
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Неправилно затворениот капак може да се отвори во текот на возењето и да ја попречи прегледноста
нанапред. Тоа може да предизвика незгоди и тешки повреди.
● По затворање на капакот од просторот на моторот проверете дали капакот е добро фиксиран во

бравата. Капакот од просторот на моторот мора да биде во иста линија со околните делови од
каросеријата.

● Доколку за време на возењето се утврди, дека капакот од просторот на моторот не е правилно
затворен, веднаш застанете и затворете го капакот од просторот на моторот.

● Отворете или затворете го капакот од просторот на моторот само доколку никој не се наоѓа во
патеката на движење.

● За да се избегнат оштетувања на капакот од просторот на моторот и на држачот на бришачите,
капакот од просторот на моторот отворајте го само при исклучен погон на бришење и при
поставени бришачи.

● Пред тргнување секогаш спуштајте ги држачите на бришачите на стаклото.



Приказ на дисплејот

На дисплејот на инструментната табла: вратата од просторот на моторот е отворена или не е правилно
затворена.

Симболичен приказ на дисплејот на инструментната табла упатува на тоа, дека капакот од просторот за

мотор е отворен или не е правилно затворен .

 Не возете понатаму! По потреба уште еднаш подигнете го капакот од просторот за мотор и одново

затворете го.

Приказот е видлив и при исклучено палење и се гасне неколку секунди откако возилото ќе се заклучи

при затворени врати.

Непочитувањето на предупредувачките прикази може да доведе до откажување на возилото во
патниот сообраќај, незгоди и тешки повреди.
● Никогаш не ги занемарувајте предупредувачките прикази.
● Запрете го возилото штом ќе биде можно и безбедно.

Симболичниот приказ може да варира во зависност од изведбата на инструментната табла.
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Погонски течности и погонски средства

Сите погонски течности и погонски средства постојано се развиваат, на пр. гумите, средството за

ладење на моторот или акумулаторите на возилото. Кај мотори на согорување дополнително меѓу

другото и запчести ремени, моторни масла и свеќички. Затоа погонските течности и средства менувајте

ги во стручен сервис. Партнерот на Volkswagen постојано се информира за актуелните промени.

Несоодветните погонски течности и средства, како и нивното нестручно користење може да
предизвикаат незгоди, тешки повреди и труења.
● Погонските течности чувајте ги само во затворено оригинално пакување.
● Никогаш не користете празна амбалажа од прехрамбени производи, шишиња или други садови за

чување на погонски течности, бидејќи луѓето би можеле да ја испијат нивната содржина.
● Децата држете ги подалеку од погонските течности и средства.
● Секогаш читајте ги и почитувајте ги информациите и предупредувањата на амбалажите за

погонски течности.
● При користењето на производи, кои испуштаат отровна пареа, секогаш работете надвор или во

добро проветрено подрачје.
● Никогаш не користете гориво, терпентин, моторно масло, отстранувач на лак за нокти или други

течности што ветреат за нега на возилото. Овие материи се отровни и високо запаливи. Тие можат
да предизвикаат пожар и експлозии!

● Дополнувајте само соодветни погонски течности. Не помешувајте ги погонските течности во никој
случај. Инаку последиците се сериози недостатоци во функционирањето и оштетувања на моторот!

● Додатоците и другите вградени делови пред отворот за воздухот за ладење го влошуваат
разладувачкото дејство на средството за ладење. При високи температури и силно оптоварување
на моторот може да се прегрее моторот!

Истечените погонски течности може да ја загадат животната средина. Истечените погонски

течности соберете ги во соодветни садови и стручно и согласно еколошките прописи отстранете ги.
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Течност за миење стакла

Во просторот на моторот: капак на резервоарот за течност за сопирачките.

Редовно проверувајте го нивото на течноста за прскалките за стаклата и по потреба дополнувајте.

Во резервоарот на садот за вода за миење на стакла, се наоѓа филтер. При дополнувањето, филтерот

ги задржува поголемите честички нечистотија подалеку од отворите за прскање. Филтерот вадете го

само заради чистење. Доколку филтерот е оштетен или го нема, при дополнувањето во системот може

да навлезат честички нечистотија коишто би можеле да доведат запушување на отворите за миење на

стаклата.

—Отворете го капакот од просторот на моторот  no linktext provided .

—Резервоарот со вода за миење на стаклата може да се препознае преку симболот  на капакот .

—Проверете дали во резервоарот има доволно течност.

—За да дополните, измешајте чиста вода (не дестилирана вода) со средство за чистење на стакла

препорачано од Volkswagen no linktext provided . Почитувајте ги прописите за мешање на

пакувањето.

—При ниски надворешни температури, додадете специјално средство за заштита од замрзнување, за

водата да не може да замрзне no linktext provided .

Количината на резервоарот за вода за прскалките за стаклата изнесува, зависно од опремата, околу 3,0

- 7,5 литри.
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Никогаш не мешајте адитив на средството за ладење или слични несоодветни адитиви во течноста за
миење на стаклата. На тој начин на предното стакло може да настане масен слој, кој значително ја
намалува видливоста.
● Чиста, употребете бистра вода (не дестилирана вода) со средство за чистење на стакла

препорачано од Volkswagen.
● На течноста за миење на стаклата по потреба додадете и соодветно средство за заштита од

замрзнување.

● Средството за чистење препорачано од Volkswagen никогаш не мешајте го со други средства за
чистење. Доколку го направите тоа, состојките може да се згуснат и да ги затнат отворите на
прскалките за миење на стаклата.

● При дополнување на погонски течности, обрнете внимание точните течностите да се надополнат во
точните отвори за полнење. Користењето погрешни погонски течности може да предизвика
сериозни недостатоци во функционирањето и оштетување на моторот.



Вовед во темата

Моторните масла не се приспособени само кон спецификациите на моторите и издувните системи, туку

и кон квалитетот на горивото. Кај сите мотори на согорување, во принцип, моторното масло доаѓа во

контакт со остатоци од согорувањето и со горивото, што влијае на карактеристиките на моторното

масло. Правилното моторно масло е важно за функцијата и за трајноста на моторот. Фабрички во

моторот е наполнето специјално мултиградно моторно масло, кое по правило може да се користи цела

година.

Моторните масла постојано се развиваат. Партнерот на Volkswagen постојано се информира за

актуелните промени. Volkswagen препорачува моторното масло да го менувате кај партнерот на

Volkswagen.

Информации за предупредувачките и контролните сијалички што светнуваат ќе најдете во решенијата

на проблемите на крајот од поглавјето no linktext provided .

Несоодветно користење на моторно масло може да предизвика тешки изгореници и други повреди.
● При користењето на моторно масло секогаш носете заштита за очите.
● Моторното масло е отровно и мора да се чува надвор од дофат на деца.
● Моторното масло чувајте го само во безбедно затворено оригинално пакување. Ова важи и за

старото масло се до исфрлувањето.
● Никогаш не користете празни лименки од прехрамбени производи, шишиња или други садови за

чување на моторното масло, бидејќи тоа може да ги наведе лицата да се напијат од моторното
масло.

● Редовен контакт со моторно масло може да ја оштети кожата. Кожата испрскана со моторно масло
темелно измијте ја со вода и сапун.

● Моторното масло станува многу врело додека моторот работи и може тешко да ја изгори кожата.
Затоа секогаш оставете го моторот да се олади.

Истеченото и истуреното моторно масло може да ја загади животната средина. Истечените

погонски течности соберете ги и стручно и согласно еколошките прописи отстранете ги.
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Стандарди на моторното масло

Флексибилен сервис

 
Фиксен сервис

 

Флексибилен сервис

 
Фиксен сервис

 

Фиксен сервис

 

Флексибилен сервис

 
Фиксен сервис

 

Флексибилен сервис

 
Фиксен сервис

 

По можност користете само моторно масло одобрено од Volkswagen no linktext provided . За да го

задржите правото на флексибилен сервис за замена на масло, смее да се дополнува само моторно

масло одобрено за флексибилниот сервис кое соодветствува на стандардот.

При изборот на моторно масло, треба да се земе предвид дека квалитетот на горивата на некои пазари

варираат во голем степен.

Користењето на моторни масла според VW 504 00, VW 507 00 и VW 508 00 претпоставува квалитет на

горивото според EN 228 (бензин) и EN 590 (дизел) или сличен квалитет. Поради тоа, моторните масла

според VW 504 00, VW 507 00 и VW 508 00 се несоодветни за многу пазари.

Доколку моторот се полни со моторното масло според стандардите VW 502 00, VW 504 00 и VW 507 00,

во просторот за мотор на носачот на бравата се наоѓа лепенка со соодветна напомена. Ве молиме

почитувајте ја напомената!

Идентификација на сервис
Дали Вашето возило е опремено со флексибилен сервис QI6 (Longlife) или со фиксен сервис QI1, QI2,

QI3, QI4, QI7 (зависно од времето или километражата) можете да проверите во плочката со податоци за

возилото no linktext provided  или на внатрешната страна на корицата на ова упатство за употреба.

Одобрени стандарди за моторно масло
Бензински мотори  со филтер за честички

VW 508 00 или алтернативно VW 504 00
VW 508 00 или алтернативно VW 504 00

Бензински мотори  без филтер за честички
VW 508 00 или алтернативно VW 504 00VW 502 00

E85 MultiFuel-мотори
VW 502 00

Дизел мотори  со филтер за честички
VW 507 00 VW 507 00

Дизел мотори  без филтер за честички
VW 507 00 VW 505 01

Volkswagen препорачува  Моторни масла.

● Моторното масло не го мешајте со дополнителни лубриканти. Оштетувањата што настанале поради
такви лубриканти се исклучени од гаранцијата.

● За моторот исклучиво користете само моторно масло коешто е одобрено според стандардите на
Volkswagen. Користењето на други моторни масла може да предизвика оштетување на моторот!

● Доколку наведените моторни масла не се достапни, во итен случај смее да се дополни друго
моторно масло. За да не се оштети моторот, до следното менување на масло смее само еднаш да се
дополни 0,5 литри од следните моторни масла:
● Бензински мотори: норма ACEA A3/B4 или API SN (API SM).
● Дизел мотори: норма ACEA C3 или API CJ-4.
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Замена на моторно масло

Моторното масло мора редовно да се менува. Обрнете внимание кој сервисен интервал важи за Вашето

возило no linktext provided .

Поради потребните посебни алати и стручно знаење менувањето на моторно масло и филтерот како и

исфрлањето на старото моторно масло секогаш вршете го во стручен сервис. За таа цел, Volkswagen го

препорачува партнерот на Volkswagen.

Подетални податоци за сервисните интервали ќе најдете во поглавјето Сервис no linktext provided .

Поради адитивите, моторното масло може да изгледа темно и по кратко користење. Тоа е нормално и

не е причина за почесто менување на маслото.

Доколку во исклучителни случаи промената на моторно масло мора сами да ја извршите, треба да се
почитува следново:
● Секогаш носете заштита за очите.
● Секогаш оставајте го моторот целосно да се олади, за да избегнете изгореници.
● Рацете држете ги хоризонтално, доколку завртката за испуштање масло се одвртува со прстите, за

да не може да истече масло на раката.
● За собирање на старото масло користете соодветен сад, што може да ја собере целата количина

масло од моторот.
● Никогаш не користете празна амбалажа од прехрамбени производи, шишиња или други садови за

чување на моторното масло, бидејќи луѓето не може секогаш да ја препознаат нивната содржина.
● Моторното масло е отровно и мора да се чува надвор од дофат на деца.

Пред промената на моторно масло најпрво најдете место за соодветно отстранување на старото

масло.

Старото масло отстранете го согласно еколошките прописи. Никогаш не исфрлајте го старото

масло на пр. во градини, во шуми, преку канализација, на улици и патишта, во реки или води.
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Потрошувачка на моторно масло

Потрошувачката на моторно масло може да биде различна од мотор до мотор и да се смени во текот на

користењето на моторот.

Зависно од начинот на возење и условите на користење, потрошувачката на моторно масло може да

изнесува до 1 l на 2000 km – кај нови возила во првите 5000 километри и повеќе од тоа. Затоа нивото

на моторно масло мора да се проверува во редовни интервали – најдобро при секое точење гориво и

пред подолги патувања.

Во случај на особено оптоварување на моторот, нивото на моторното масло треба да се наоѓа во

горниот дозволен дел, на пр. при долги патувања во лето, при користење приколка no linktext provided

или при возење на планински превои   C .
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Проверка на нивото на моторното масло и дополнување
на моторно масло

Ознаки за нивото на моторното масло на мерачот за масло (варијанти).

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/02a182b9c71e071c3e75fae69ab66500_1_mk_MK
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Во просторот на моторот: капак на отворот за полнење моторно масло (општ приказ).

Легенда за :

A Нивото на моторното масло е превисоко - по потреба почитувајте ги пораките на дисплејот на

инструментната табла односно известете го стручниот сервис.

B Не смее да се дополнува моторно масло.

C Нивото на моторното масло е во ред.

D Нивото на моторно масло е прениско - дополнете моторно масло.

Листа за проверка

Спроведете ги чекорите во дадениот редослед no linktext provided :

1. Возилото со загреан мотор паркирајте го на хоризонтална површина за да избегнете погрешно

исчитување на нивото на моторното масло.

2. Изгаснете го моторот и почекајте неколку минути за моторното масло да истече назад во

резервоарот за моторно масло.

3. Отворете го капакот од просторот на моторот  no linktext provided .

4. Идентификување на отворот за дополнување моторно масло и мерачот за масло. Отворот за

дополнување моторно масло може да се препознае на симболот  на капакот а мерачот за масло

се препознава по рачката во боја. Доколку не е јасно каде се наоѓаат капакот и мерачот за моторно

масло, побарајте стручна помош.

5. Извлечете го мерачот за масло од отворот и избришете го со чиста крпа.

6. Повторно ставете го мерачот за масло до крај во отворот. Доколку горе на мерачот за масло се

наоѓа ознака, оваа ознака при вметнувањето во соодветното вдлабнување мора да одговара на

горниот крај на отворот.

7. Одново извлечете го мерачот за моторно масло и нивото на моторно масло исчитајте го на мерачот

на следниов начин :

А  Нивото на моторното масло е превисоко. По потреба почитувајте ги пораките на дисплејот на

инструментната табла односно известете стручен сервис no linktext provided .
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B  Не дополнувајте моторно масло no linktext provided . Продолжете со чекор 16.

C  Нивото на моторното масло е во ред. Моторно масло може на пр. при големо оптоварување на

моторот да се дополни до горната граница на тој дел. Продолжете со чекор 8 или 16 .

D  Нивото на моторното масло е прениско. Веднаш дополнете моторно масло. Продолжете со

чекор 8.

8. По исчитувањето на нивото на моторното масло, стапчето за мерење масло повторно турнете го до

крај во отворот.

9. Одвртете го капакот на отворот за полнење на моторно масло .

10. Дополнувајте само моторно масло одобрено од Volkswagen за моторот во мали количини (не

повеќе од 0,5 l).

11. За да избегнете преполнување, по секое дополнување мора да се почека околу една минута за

моторното масло да може да протече во резервоарот за моторно масло до ознаката на мерачот за

моторно масло.

12. Одново прочитајте го нивото на моторното масло, пред да дополните мала количина на масло.

Никогаш не додавајте премногу моторно масло no linktext provided .

13. Нивото на моторното масло на крајот од дополнувањето треба да биде во средина на областа   C .

Не смее да биде над C , да биде во делот B  и не смее да се наоѓа во делот A  no linktext

provided .

14. Доколку ненамерно се дополни премногу моторно масло и потоа нивото на моторно масло се наоѓа

во делот A , не стартувајте го моторот. Известете стручна сервисна работилница и по потреба

побарајте стручна помош.

15. По дополнувањето, со капакот затворете го отворот за полнење моторно масло.

16. Ставете го стапчето за мерење масло до крај во отворот. Доколку горе на мерачот за масло се наоѓа

ознака, оваа ознака при вметнувањето во соодветното вдлабнување мора да одговара на горниот

крај на отворот.

17. Затворете го капакот од просторот на моторот  no linktext provided .

Моторното масло може да се запали, доколку се истури врз врели делови од моторот. Тоа може да
предизвика пожар, изгореници и други тешки повреди.
● Доколку се истури моторно масло на ладни делови од моторот, тоа може да се загрее и запали при

запален мотор.
● Осигурајте се дека капакот на отворот за дополнување моторно масло по дополнувањето е цврсто

навртен и дека мерачот на моторно масло е повторно правилно вметнат во цевката. Со тоа може да
се спречи истекување на моторно масло врз врелите делови на моторот додека тој работи.

● Доколку ненамерно сте дополните премногу моторно масло и потоа нивото на моторното масло се
наоѓа во областа   A , не стартувајте го моторот. Известете стручна сервисна работилница и по

потреба побарајте стручна помош. Инаку може да се оштетат катализаторот и моторот!
● При дополнување на погонски течности, обрнете внимание точните течностите да се надополнат во

точните отвори за полнење. Користењето погрешни погонски течности може да предизвика
сериозни недостатоци во функционирањето и оштетување на моторот.

Нивото на моторно масло во никој случај не смее да се наоѓа над областа   B . Инаку моторното

масло може да биде вшмукано во вентилацијата на картерот и преку системот за издувни гасови да

излезе во атмосферата.
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Решенија за проблеми

 Притисок на моторно масло пренизок
Контролната сијаличка трепка црвено.

 Не возете понатаму!

Притисокот на моторното масло е премногу низок.

—Изгаснете го моторот.

—Проверете го нивото на моторно масло no linktext provided .

Доколку предупредувачката сијаличка трепка, иако нивото на моторното масло е во ред, не
продолжувајте со возење или не оставајте го моторот да работи.

Последица е оштетување на моторот.

—Побарајте стручна помош.

 Пренизок притисок на моторно масло
Контролната сијаличка свети жолто.

—Изгаснете го моторот.

—Проверете го нивото на моторно масло no linktext provided .

 Дефект на системот за моторно масло
Контролната сијаличка трепка жолто.

Системот за моторно масло има дефект.

—Побарајте стручна сервисна работилница.

—Проверете го системот за моторно масло.
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Вовед во темата

Затоа зафатите на системот за ладење на моторот вршете ги сами, само кога ви се познати потребните

процеси и општо важечките мерки на безбедност како и кога ги имате вистинските погонски средства и

погонски течности, како и соодветен алат на располагање. Тешките повреди може да бидат

предизвикани поради нестручни зафати no linktext provided . Доколку е потребно, сите интервенции

нека се извршат во стручен сервис. За таа цел, Volkswagen го препорачува партнерот на Volkswagen.

Средството за ладење на моторот е отровно!
● Средството за ладење на моторот чувајте го само во затворени оригинални амбалажи и на

безбедно место.
● Никогаш не користете празна амбалажа од прехрамбени производи, шишиња или други садови за

чување на средството за ладење на моторот, бидејќи луѓето би можеле да ја испијат нивната
содржина.

● Средството за ладење на моторот чувајте го подалеку од дофат на деца.
● Утврдете, дали уделот на правилниот адитив за ладење е соодветно одреден за најниската

очекувана надворешна температура, во која возилото се користи.
● При екстремно ниски надворешни температури средството за ладење може да замрзне и возилото

да запре. Бидејќи тогаш не функционира ни греењето, патниците со недоволна зимска облека би
можеле да премрзнат.

Средството за ладење и адитивот за ладење можат да ја загадат животната средина. Погонските

течности што истекуваат соберете ги и стручно и согласно еколошките прописи отстранете ги.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/5c67931369ee7c892eb08c028bc525fc_1_mk_MK


Спецификација на средство за ладење на моторот

Системот за ладење на моторот е фабрички опремен со мешавина од посебно приготвена вода и

најмалку 40%-тен удел на адитив на средството за ладење на моторот G 13 (TL-VW 774 J).

Уделот на адитивот за средството за ладење на моторот мора заради заштита на системот за ладење на

моторот секогаш  да изнесува најмалку 40 %. Доколку од климатски причини е потребна посилна

заштита од замрзнување, може да се зголеми уделот на адитивот за ладење. Уделот на адитив на

средството за ладење на моторот не смее да биде поголемо од 60 %, затоа што на тој начин повторно се

намалува заштитата од замрзнување и се намалува дејството на ладење.

Адитивот на среството за ладење на моторот може да се препознае по виолетовата боја. Мешавината

од вода и адитив на средството за ладење нуди заштита од замрзнување до -25 °C (-13 °F), ги штити

деловите од лесен метал во системот за ладење од корозија, спречува таложење на бигор и значително

ја зголемува точката на испарување на средството за ладење.

При дополнување на средство за ладење на моторот мора да се употреби мешавина од дестилирана

вода и најмалку 40 % удел на адитив на средството за ладење на моторот G 13 или G 12 plus-plus (TL-

VW 774 G) (двата со виолетова боја) за да се добие оптимална заштита од корозија no linktext provided .

Мешавина од G 13 со средствата за ладење на моторот G 12 plus (TL-VW 774 F), G 12 (црвена боја) или

G 11 (сино-зелена боја) ја влошува заштитата од корозија и затоа треба да се избегнува no linktext
provided .

Недостаток на заштитата од замрзнување во системот за ладење на моторот може да доведе до
дефект и до тешки повреди.
● Утврдете, дали уделот на правилниот адитив за ладење е соодветно одреден за најниската

очекувана надворешна температура, во која возилото се користи.
● При екстремно ниски надворешни температури средството за ладење може да замрзне и возилото

да запре. Бидејќи тогаш не функционира ни греењето, патниците со недоволна зимска облека би
можеле да премрзнат.

Никогаш не мешајте ги оригиналните адитиви на средството за ладење за моторот со други средства
за ладење на моторот кои што не се одобрени од Volkswagen.
● Ако течноста во резервоарот за изедначување на средството за ладење на моторот не е розева

(бојата се добива со мешање на виолетовиот додаток за средството за ладење со дестилирана
вода), туку на пр. кафена, G 13 значи дека е измешано со друго несоодветно средство за ладење на
моторот. Во тој случај средството за ладење на моторот мора неодложно да се смени. Инаку, може
да настанат големи недостатоци во функционирањето или оштетување на моторот и на системот за
ладење!

Средството за ладење на моторот и адитивот на средството за ладење можат да ја загадат

животната средина. Истечените погонски течности соберете ги и стручно и согласно еколошките

прописи отстранете ги.
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Проверка на нивото на средството за ладење на моторот
и дополнување средство за ладење на моторот

Во просторот на моторот: ознаки на резервоарот за изедначување на средството за ладење на моторот
(општ приказ).

Во просторот на моторот: капак на резервоарот за изедначување на средството за ладење на моторот
(општ приказ).

Доколку нивото на средството за ладење е прениско, светнува предупредувачката сијаличка за

средството за ладење на моторот.

Подготовки
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—Паркирајте го возилото на хоризонтална и цврста површина.

—Оставете моторот да се излади no linktext provided .

—Отворете го капакот од просторот на моторот  no linktext provided .

—Резервоарот за изедначување на средството за ладење на моторот може да се препознае преку

симболот  на капакот .

Проверете го нивото на средството за ладење на моторот
—Кога моторот е ладен, проверете го нивото на средството за ладење на моторот според ознаките на

страната од резервоарот за изедначување на средството за ладење на моторот . Нивото на

средството за ладење на моторот мора да се наоѓа во рамките на означеното поле.

—Доколку нивото на течноста во резервоарот за изедначување на средството за ладење на моторот се

наоѓа под ознаката за минимум (), дополнете средство за ладење на моторот. При топол мотор,

нивото на средството за ладење на моторот може да стои малку над ознаката за максимум ().

Дополнување на средство за ладење на моторот
—Лицето, дланките и рацете секогаш заштитувајте ги од врелото средство за ладење на моторот или

од пареа со соодветна крпа на капакот од резервоарот за изедначување на средството за ладење на

моторот.

—Капакот одвртете го внимателно no linktext provided .

—Дополнете само ново средство за ладење на моторот според спецификацијата на Volkswagen no

linktext provided  no linktext provided .

—Дополнувајте средство за ладење само доколку во резервоарот за изедначување се наоѓа само мал

остаток од течноста за ладење, во спротивно, можни се оштетувања на моторот! Доколку во

резервоарот за изедначување не може да се види течност за ладење, не возете понатаму, побарајте

стручна помош.

—Доколку во резервоарот за изедначување на средството за ладење се наоѓа само мал остаток од

средството за ладење, дополнувајте средство за ладење се додека е стабилно нивото на течност.

—Нивото на средството за ладење на моторот мора да се наоѓа во рамките на ознаките резервоарот за

изедначување на средството за ладење на моторот . Не полнете над горната граница на означената

област no linktext provided .

—Капакот навртете го цврсто.

—Доколку во итен случај не Ви е достапно средството за ладење на моторот според потребната

спецификација, не користете други адитиви на средството за ладење на моторот no linktext provided !

Наместо тоа, најпрво наполнете само дестилирана вода no linktext provided . На крај, дозволете што е

можно побрзо да се воспостави правилен однос на мешавината со пропишаниот адитив на

средството за ладење на моторот no linktext provided .
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Врелата пареа и врелото средство за ладење на моторот може да предизвикаат тешки изгореници.
● Никогаш не отворајте го капакот од просторот на моторот, доколку видите или слушнете дека

излегува пареа или средство за ладење од просторот на моторот. Секогаш чекајте додека повеќе
не може да се види или слушне излегување на пареа или на средство за ладење на моторот.

● Секогаш оставајте го моторот целосно да се олади, пред внимателно да го отворите капакот од
просторот на моторот. Жешките делови може да ја изгорат кожата при допир.

● Кога моторот ќе се излади, треба при отворањето на капакот на моторот да внимавате на следново:
● Вклучете ја електронската паркинг-сопирачка и рачката на автоматскиот менувач доведете ја во

позиција P односно рачниот менувач во неутрална позиција.
● Исклучете го палењето.
● Децата држете ги подалеку од просторот на моторот и никогаш не ги оставајте без надзор.

● Системот за ладење на моторот е под притисок доколку моторот е врел. Никогаш не отворајте го
капакот од резервоарот за изедначување на средството за ладење на моторот, доколку моторот е
врел. Тогаш може да прсне средство за ладење и да предизвика тешки изгореници и други
повреди.
● Капакот полека и внимателно вртете го спротивно од стрелките на часовникот и притоа лесно

притискајте надолу врз капакот.
● Лицето, дланките и рацете секогаш заштитувајте ги со голема дебела крпа од средство за

ладење на моторот или од пареа.

● При дополнувањето не смее да се истурат погонски течности врз делови од моторот или на
системот за издувни гасови. Истурените погонски течности може да предизвикаат пожар. Под
одредени околности етилен гликолот од средството за ладење на моторот може да се запали.

● За надополнување користете само дестилирана вода! Сите останати видови на вода може, поради
составните хемиски делови, да предизвикаат значителни оштетувања на моторот поради корозија.
Тоа може да доведе до дефект на моторот. Доколку, наместо дестилирана вода се користи друг вид
на вода, треба неодложно да се обнови целата течност во системот за ладење на моторот во
стручен сервис.

● Средството за ладење на моторот дополнувајте го само до горната граница на означената област .
При загревање вишокот средство за ладење на моторот ќе биде исфрлен од системот за ладење на
моторот и може до доведе до оштетување.

● При поголема загуба на средството за ладење на моторот, средството за ладење на моторот
дополнете го само кога моторот е сосема оладен . Поголема загуба на средство за ладење на
моторот посочува на протекување во системот за ладење на моторот. Неодложно проверете го
системот за ладење на моторот во стручен сервис. Во спротивно, можни се оштетувања на моторот!

● Не дополнувајте средство за ладење доколку во резервоарот за изедначување на средството за
ладење на моторот нема веќе течност за ладење! Можно е да навлезе воздух во системот за
ладење. Не возете понатаму, побарајте стручна помош. Во спротивно, можни се оштетувања на
моторот!

● При дополнување на погонски течности, обрнете внимание точните течностите да се надополнат во
точните отвори за полнење. Користењето погрешни погонски течности може да предизвика
сериозни недостатоци во функционирањето и оштетување на моторот.



Течност за сопирачките

Во просторот на моторот: Капак на резервоарот со течност за сопирачките.

Со текот на времето течноста за сопирачки поприма влажност од околниот воздух. Премногу голем

удел на вода во течноста за сопирачките предизвикува оштетувања на системот за сопирање. Освен тоа

од водата значително се намалува точката на вриење на течноста за сопирачки. При премногу голем

удел на вода можно е создавање на воздушни меурчиња во уредот за сопирање при посилно

оптоварување на сопирачката и целосно сопирање. Воздушните меурчиња го намалуваат сопирачкото

дејство, значително го продолжуваат растојанието на сопирање и може да доведат до целосно

откажување на системот за сопирање. Сопствената безбедност и безбедноста на другите учесници во

сообраќајот зависи во секое време од правилното функционирање на системот за сопирање no linktext
provided .

Спецификација на течноста за сопирачки
Volkswagen разви специјална течност за сопирачки што е оптимално наменета за системот за сопирање

на возилото. Volkswagen препорачува за оптимална функција на уредот за сопирање да користите

течност за сопирачките според нормата VW 501 14.

Пред употребата на течноста за сопирачките проверете дали податокот на спецификацијата на

течноста за сопирачки соодветствува на спецификациите на возилото.

Течноста за сопирачките, која соодветствува на VW-стандардот 501 14, може да ја добиете кај

партнерот на Volkswagen.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/d2a54d1a1dc821297081b16be914a0a0_1_mk_MK
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Доколку таквата течност за сопирачките не стои на располагање и од оваа причина мора да се употреби

друга висококвалитетна течност за сопирачките, може да се употреби течност којашто одговара на

барањата според DIN ISO 4925 CLASS 6 или според нормата на САД FMVSS 116 DOT 4.

Не сите течности за сопирачки, кои ги исполнуваат спецификациите на DIN ISO 4925 CLASS 6 или

стандардот на САД FMVSS 116 DOT 4, го имаат истиот хемиски состав. Некои течности може да содржат

хемикалии, кои со текот на времето може да ги уништат или оштетат вградените делови на системот за

сопирање на возилото.

Затоа Volkswagen препорачува за постојано правилно функционирање на системот за сопирање, да

користите течност за сопирачките која соодветствува на VW-стандардот 501 14.

Течноста за сопирачки според нормата на VW 501 14 ги исполнува барањата на DIN ISO 4925 CLASS 6

или на нормата на САД FMVSS 116 DOT 4.

Ниво на течноста за сопирачките
Нивото на течноста за сопирачки мора секогаш да биде помеѓу ознаката за MIN и MAX на резервоарот

на течноста за сопирачки и над ознаката за MIN no linktext provided .

Нивото на течност за сопирачките не може точно да се провери кај секој мотор, бидејќи деловите на

моторот го попречуваат погледот кон резервоарот. Доколку нивото на течноста за сопирачките не може

да се прочита, побарајте стручна помош.

Нивото на течноста за сопирачките при користењето на возилото незначително се намалува бидејќи

гуртните на сопирачките се изабуваат и сопирачките автоматски се поместуваат.

 Ниво на течноста за сопирачките
Контролната сијаличка свети црвено.

Нивото на течноста за сопирачките е премногу ниско.

—  Не возете понатаму!.

—Проверете го нивото на течноста за сопирачки.

Ако нивото на течноста за сопирачките е премногу ниско:

—Информирајте стручен сервис.

—Проверете го уредот за сопирање

Промена на течноста за сопирачките
Течноста за сопирачки нека ја смени стручен сервис. За таа цел, Volkswagen го препорачува партнерот

на Volkswagen. Дополнете нова течност за сопирачки, на која потребната спецификација укажува.

Откажувањето на сопирачките или намалено дејство на сопирачките може да биде предизвикано
поради прениско ниво на течноста за сопирачки и престара или несоодветна течност за сопирачки.
● Редовно проверувајте го системот за сопирање и нивото на течност за сопирачките!
● Редовно вршете замена на течноста за сопирачки.
● Силно оптоварување на сопирачките со стара течност за сопирачки може да предизвика создавање

на воздушни меурчиња. Воздушните меурчиња го намалуваат сопирачкото дејство, значително го
продолжуваат растојанието на сопирање и може да доведат до целосно откажување на системот за
сопирање.

● Внимавајте на тоа да се користи правилната течност за сопирачки. Користете само течност за
сопирачки, која точно соодветствува на VW-стандардот 501 14.

● Секоја друга течност за сопирачки, или некоја која што не е висококвалитетна, може да ја наруши
функцијата на сопирачките и да ја намали нивната ефикасност.

● Доколку не е достапна течност за сопирачки согласно VW-стандардот 501 14, само во
исклучителни случаи користете течност за сопирачки согласно DIN ISO 4925 CLASS 6 или
стандардот на САД FMVSS 116 DOT 4.

● Дополнетата течност за сопирачки мора да биде нова.



Течноста за сопирачки е отровна.
● За да се намали оспасноста од труење, никогаш не користете шишиња за пијалаци или други

амбалажи за чување на течноста за сопирачките. Овие амбалажи може да ги наведат лицата да се
напијат од нив, дури и ако амбалажата е означена.

● Течноста за сопирачките чувајте ја секогаш во затворени оригинални амбалажи и подалеку од
дофат на деца.

Истурената или истечената течност за сопирачки го оштетува лакот на возилото, пластичните делови и
гумите. Истурената или истечената течност за сопирачки веднаш избришете ја од сите делови од
возилото.

Течноста за сопирачките може да ја загади околината. Истечените погонски течности соберете ги и

соодветно исфрлете ги.



Вовед во темата

12-волтната батерија на возилото е составен дел на електричниот уред и служи за снабдување на

возилото со енергија.

Затоа зафатите на електричниот уред вршете ги сами, само кога ви се познати потребните процеси и

општо важечките мерки на безбедност како и кога ги имате вистинските погонски средства и погонски

течности, како и соодветен алат на располагање. Тешките повреди може да бидат предизвикани поради

нестручни зафати no linktext provided . Сите зафати нека ги врши стручен сервис. За таа цел,

Volkswagen го препорачува партнерот на Volkswagen.

Информации за предупредувачките и контролните сијалички што светнуваат ќе најдете во решенијата

на проблемите на крајот од поглавјето no linktext provided .

Место на вградување на 12-волтната батерија на возилото
Во зависност од опремата 12-волтната батерија за возилото може да се наоѓа во просторот за мотор

или зад капак во багажниот простор.

Разјаснување на предупредувачките напомени на 12-волтната батерија за
возилото

Секогаш носете заштита за очите!

Киселината од акумулаторот има силно нагризувачко дејство. Секогаш носете заштитни ракавици

и заштита за очите!

Забранети се оган, искри, отворено светло и пушење!

При полнењето на 12-волтната батерија, настанува високозапалива смеса на водород и кислород!

Секогаш држете ги децата подалеку од киселината на батеријата и 12-волтната батерија на

возилото!

Секогаш почитувајте го упатството за употреба!
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Зафатите на 12-волтната батерија на возилото на возилото и електричниот уред може да
предизвикаат тешки изгореници, пожар или струјни удари. Пред сите зафати прочитајте ги и
почитувајте ги следниве предупредувачки напомени и безбедносни прописи:
● Пред сите зафати на 12-волтната батерија на возилото исклучете го палењето и сите електрични

потрошувачи и откачете го негативниот кабел од 12-волтната батерија.
● Секогаш држете ги децата подалеку од киселината и 12-волтната батерија на возилото.
● Носете заштита за очите и заштитни ракавици.
● Киселината од акумулаторот е многу агресивна. Таа може да ја нагризе кожата и да ги ослепи

очите. При користење на 12-волтната батерија пред се заштитете ги дланките, рацете и лицето од
прскање на киселина.

● Не пушете и никогаш не работете во близина на отворен оган или искри.
● Избегнувајте создавање на искри при ракувањето со кабли и електрични уреди како и при

електростатичко празнење.
● Никогаш не правете краток спој на половите на акумулаторот.
● Никогаш не користете оштетена 12-волтна батерија на возилото. Тој може да експлодира. Веднаш

заменете ја оштетената 12-волтна батерија.
● Никогаш не користете замрзната 12-волтна батерија на возилото. Испразнетата 12-волтна батерија

на возилото може да замрзне веќе при температури околу 0 °C (+32 °F). Веднаш заменете ја
замрзнатата 12-волтна батерија.

● Кај возила со 12-волтна батерија на возилото во багажниот простор внимавајте на правилното
зацврстување на цревото за истекување на гасот на 12-волтната батерија на возилото.

12-волтната батерија за возилото не изложувајте ја подолго време на директна дневна светлина.
● УВ-зраците можат да го оштетат куќиштето на батеријата.

12-волтната батерија за возилото заштитете ја од замрзнување при подолг период на мирување.
● 12-волтната батерија може да и на тој начин да се уништи.

По стартување на моторот со речиси испразнета или заменета 12-волтна батерија на возилото

или по успешна помош при стартување, системските поставувања (време, датум, лични
комфорни поставувања и програмирања) може да се поместат или избришат. Проверете ги и

коригирајте ги поставувањата, откако 12-волтната батерија повторно доволно ќе се наполни.



Проверка на нивото на киселина на 12-волтната батерија
на возилото

 Во просторот на моторот,

во багажниот простор:

 отворете ја манжетната на 12-волтната батерија на возилото,

 извадете го капакот на 12-волтната батерија на возилото.

Визуелен прозорец на горната страна на 12-волтната батерија (општ приказ).
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светло жолт  или безбоен

 

црн

 

Нивото на киселина во 12-волтната батерија на возилото треба редовно да се проверува при голема

помината километража, во земји со топла клима и кај постари 12-волтни батерии. 12-волтната батерија

инаку не треба да се одржува.

Возилата со греење во мирување no linktext provided  и возилата со 12-волтна батерија во багажниот

простор се опремени со посебни батерии за возилото. Кај овие 12-волтни батерии за возилото, од

технички причини не може да се контролира нивото на киселина. За проверка на 12-волтната батерија

побарајте стручен сервис.

Подготовки (возила со 12-волтна батерија на возилото во просторот за
мотор)
—Подготовка на возилото за зафати во просторот на моторот no linktext provided .

—Отворете го капакот од просторот на моторот  no linktext provided .

Отворање на капакот на 12-волтната батерија на возилото
За да отворите  отворете го капакот во насока на стрелката . .

За да затворите  турнете го капакот спротивно од правецот на стрелката . .

Вадење и ставање на капакот на 12-волтната батерија на возилото (12-
волтна батерија на возилото во багажниот простор)
—Отворете ја вратата од багажниот простор no linktext provided .

—12-волтната батерија на возилото се наоѓа во багажниот простор зад капакот . .

—За вадење , извадете го капакот нагоре во насока на стрелката .

—За ставање , вметнете го капакот во првобитната позиција наспроти правецот на стрелката .

Проверка на нивото на киселина на батеријата (12-волтни батерии со
визуелно прозорче)
—Погрижете се за доволно осветлување за јасно да можете да го препознаете индикаторот во боја на

визуелното прозорче на горната страна на 12-волтната батерија (стрелка) . Никогаш не користете

отворен оган или жаречки предмети како осветлување.

—Индикаторот во боја во округлиот визуелен прозорец се менува во зависност од нивото на

киселината во 12-волтната батерија.
Нивото на киселината на 12-волтната батерија на возилото е премногу ниско.

Проверете ја и заменете ја 12-волтната батерија на возилото во стручен

сервис.Нивото на киселината на 12-волтната батерија на возилото е во ред.

Зафатите на 12-волтната батерија на возилото може да предизвикаат тешки изгореници, експлозии
или струјни удари.
● Носете заштита за очите и заштитни ракавици.
● Киселината од акумулаторот е многу агресивна. Таа може да ја нагризе кожата и да ги ослепи

очите. При користење на 12-волтната батерија пред се заштитете ги дланките, рацете и лицето од
прскање на киселина.

● 12-волтната батерија на возилото никогаш не ја подотворајте. Од отворите може да истече
киселина и да предизвика изгореници.

● Никогаш не отворајте ја 12-волтната батерија на возилото.
● Доколку Ви прсне киселина на кожата или во очите, погоденото место веднаш исплакнете го

неколку минути со студена вода. Потоа веднаш побарајте лекар.
● Доколку проголтате киселина, веднаш побарајте лекар.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/9425c914302db85ada6672a05e3b6a93_1_mk_MK#ID_9252ea926955daab29b1679407f03fef-252123409569d22d1545a1dd3e7cde05-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/b1b78c42a3a6f8769fafead2fb6c4563_1_mk_MK#ID_d4dea47de976486886dc5567b364d5f6-fc8953f1c4eb94bb175f822414519e50-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/b1b78c42a3a6f8769fafead2fb6c4563_1_mk_MK#ID_d4dea47de976486886dc5567b364d5f6-fc8953f1c4eb94bb175f822414519e50-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/2323c663c3bc7a9de9b925be6a85c63c_1_mk_MK#ID_34851df41788e914e574f7d0d3fae6ea-5c82dead93d706224a924889ab789172-mk-MK


Полнење, замена, откачување или закачување на 12-
волтната батерија за возилото

Ако се сомневате, дека 12-волтната батерија е оштетена или дефектна, побарајте стручен сервис и

проверете ја 12-волтната батерија.

Полнење на 12-волтната батерија на возилото
Полнењето на 12-волтната батерија на возилото треба да се врши во стручен сервис, бидејќи 12-

волтните батерии користат технологија што бара полнење со ограничен напон no linktext provided . За

таа цел, Volkswagen го препорачува партнерот на Volkswagen.

Заменување на 12-волтната батерија на возилото
12-волтната батерија е развиена на соодветното место за инсталација и има одредени безбедносни

карактеристики. Доколку 12-волтната батерија на возилото мора да се замени, пред купување на ново

возило информирајте се кај партнер на Volkswagen за електромагнетната компатибилност, големината

и потребите за одржување, моќност и безбедност на новата 12-волтна батерија на возилото. Отворот за

издувни гасови на 12-волтната батерија на возилото мора секогаш да се наоѓа на страната на

негативниот пол, отворот за издувни гасови на страната на позитивниот пол мора секогаш да биде

затворена.

Се користи само 12-волтната батерија на возилото за кое не е потребно сервисирање согласно нормите

TL 825 06 и VW 7 50 73. Овие стандарди мора да бидат од октомври 2014 или понови.

12-волтната батерија секогаш заменувајте ја во квалификуван стручен сервис, бидејќи во рамките на

замената мора да се изврши и прилагодување на електрониката на возилото. Само квалификуван

стручен сервис располага со соодветна технологија, за коректно да се изврши прилагодувањето.

Volkswagen препорачува, 12-волтната батерија на возилото да ја замените кај партнер на Volkswagen.

Откачување на 12-волтната батерија на возилото
Доколку 12-волтната батерија мора да се откачи од електричниот уред во возилото, почитувајте го

следново:

—Исклучете ги сите електрични потрошувачи и палењето.

—Пред да го откачите акумулаторот, отклучете го возилото, инаку ќе се активира алармниот уред

против кражба.

—Прво откачете го негативниот кабел, а потоа позитивниот кабел no linktext provided .

Закачување на 12-волтната батерија на возилото
—Пред повторно закачување на 12-волтната батерија, исклучете ги сите електрични потрошувачи и

палењето.

—Прво приклучете го позитивниот кабел, па потоа негативниот no linktext provided .

По прикачување на 12-волтната батерија на возилото и вклучување на палењето може да светнат

различни контролни сијалички. Тие се гаснат, доколку се помине кратка патека со брзина од 15 –

20 km/h (10 – 12 mph). Дококу контролните сијалички и понатаму светат, побарајте стручен сервис и

проверете го возилото.

Доколку 12-волтната батерија подолго време била откачена, можно е следниот термин за сервис да не

се прикаже или пресмета правилно no linktext provided . Внимавајте на максимално дозволените

интервали за одржување no linktext provided .
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Возила со Keyless Access  no linktext provided : доколку по закачувањето на 12-волтната батерија не

може да се вклучи палењето, заклучете и отклучете го возилото однадвор. Потоа одново обидете се да

го вклучите палењето. Доколку палењето не се вклучува, побарајте стручна помош.

Автоматско исклучување на потрошувачите на енергија
Преку интелигентното управување на мрежата, при силно оптоварување на 12-волтната батерија на

возилото, автоматски се преземаат различни мерки за да се спречи празнење на 12-волтната батерија

на возилото:

—Се покачува бројот на вртежи во неутрална позиција, за генераторот да снабдува повеќе струја.

—По потреба поголемите потрошувачи на струја работат со намалена моќност или целосно се

исклучуваат.

—При стартувањето на моторот може накратко да се прекине снабдувањето со струја на 12-волтниот

приклучок за напојување или на запалката.

Системот за управување со мрежата не секогаш може да спречи празнење на 12-волтната батерија. На

пример ако палењето е подолго време вклучено при исклучен мотор или при подолго стоење со

позиционо или паркинг-светло.

Исклучување на батеријата при незгода со активирање на воздушните
перничиња
Кај возила со 12-волтна батерија во багажниот простор, при незгода, заедно со активирањето на

воздушното перниче автоматски пиротехнички се прекинува електричната врска со 12-волтната

батерија. Со тоа се спречува краток спој.

12-волтната батерија во возилото се празни
—При долги периоди на мирување на возилото, без да работи моторот, особено при вклучено палење.

—Со користење на електрични потрошувачи кога моторот е во мирување.

—Кога работи греењето на возилото во мирување no linktext provided .

Нестручно прицврстување и користење на погрешни 12-волтни батерии може да предизвикаат краток
спој, пожар и тешки повреди.
● Користете само 12-волтни батерии без интервали за одржување и со заштита од протекување, кои

ги имаат истите карактеристики, спецификации и димензии како и фабрички вградената 12-волтна
батерија.

● Внимавајте кај возила со 12-волтна батерија на возилото во багажниот простор на правилното
зацврстување на цревото за истекување на гасот на 12-волтната батерија на возилото. Бидете
сигурни, дека во областа на позитивниот пол нема отворени отвори за излез на гасови. Доколку во
таа област е отворен некој отвор за испуштање гасови, истиот мора да се затвори со затворач за
запушување. Цревото за излез на гасови мора да биде приклучено во областа на негативниот пол
на отворениот отвор за излез на гасови.

При полнењето на 12-волтната батерија на возилото настанува високозапалива смеса на водород и
кислород.
● 12-волтната батерија полнете ја само во добро проветрени простории.
● Никогаш не полнете замрзната или одмрзната 12-волтната батерија. Испразнетата 12-волтна

батерија на возилото може да замрзне веќе при температури околу 0 °C (+32 °F).
● Заменете ја веднаш 12-волтната батерија на возилото доколку еднаш замрзнала.
● Погрешно приклучен кабел може да предизвика краток спој. Прво приклучете го позитивниот

кабел па потоа негативниот кабел.
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● Никогаш не закачувајте ја или откачувајте ја 12-волтната батерија во возилото при вклучено
палење или додека моторот работи. Исто така никогаш не употребувајте 12-волтна батерија, која
не соодветствува на спецификациите на возилото. Електричниот уред односно електронските
компоненти би можеле да се оштетат и може да дојде до погрешни електрични функции.

● За полнење на 12-волтната батерија на возилото, никогаш не приклучувајте ја опремата која
снабдува електрична енергија, на пр. соларната плоча или уредот за полнење на батеријата со
приклучоците за напојување од 12 волти или со запалката за цигари. Инаку електричниот уред на
возилото може да се оштети.

12-волтните батерии содржат отровни материи како сулфурна киселина и олово. 12-волтната

батерија на возилото внимателно исфрлете ја.

Киселината во акумулаторот може да ја загади заштитната околина. Истечените погонски течности

соберете ги и соодветно исфрлете ги.



Решенија за проблеми

 Генератор
Контролната сијаличка свети црвено.

Генераторот е во дефект. 12-волтната батерија на возилото за време на возењето не се полни од

генераторот.

—Исклучете ги непотребните електрични потрошувачи.

—Информирајте стручен сервис.

—Да се провери електричниот уред.

Start-Stopp системот не може да го стартува моторот no linktext provided .

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/bf970aa5803a61f35238b542b08764c1_1_mk_MK
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Вовед во темата

Системот за контрола на гумите го предупредува возачот за пренизок притисок во гумите.

За ова возило се достапни следните системи за контрола на гумите:

Индикатор за контрола на гуми
—Надгледување на различни параметри (меѓу другото и дијаметар на тркалање) на сите гуми со помош

на ABS-сензори (индиректно мерење).

Систем за контрола на притисокот во гумите
—Надгледување на притисокот во гумите со помош на сензори за притисок во секој вентил на гумата

(директно мерење). Вентили на гуми од метал.

Интелигентната техника на системот за контрола на гуми не може да ги совлада физички зададените
граници и функционира исклучиво во границите на системот. Несоодветно ракување со тркалата и
гумите може да доведе до ненадејно губење на притисокот во гумите, поголемо абење па дури и
пукање на гумата.
● Редовно проверувајте го притисокот во гумите и секогаш одржувајте ја зададената вредност no

linktext provided . Пренискиот притисок во гумите може да ги загрее гумите до тој степен, што може
да се случи абење или пукање на гумата.

● Секогаш придржувајте се до правилниот притисок во ладната гума, како што е наведено на
налепницата no linktext provided .

● Редовно проверувајте го притисокот на ладните гуми. Доколку е неопходно, поставете го
притисокот на ладната гума за гумата монтирана на возилото no linktext provided .

● Гумата редовно проверувајте ја од знаци на абење или оштетување.
● Никогаш не пречекорувајте ја дозволената најголема брзина и носивост за монтираните гуми.

Пренизок притисок во гумите ги зголемува потрошувачката на гориво и изабувањето на гумите.

Доколку за првпат возите со нови гуми со голема брзина, тие може незначително да се рашират

и со тоа еднократно да активираат предупредување за притисок.

Старите гуми заменувајте ги само со гуми, кои се дозволени од Volkswagen за конкретниот тип

на возило.

Не се потпирајте само на системот за контрола на гумите. Редовно проверувајте ги гумите, за да

бидете сигурни дека притисокот одговара и гумите не покажуваат знаци на оштетување, на пр.

убоди, исеченици, гребнатини и вдлабнатини. Отстранете ги можните туѓи тела од профилот на

гумата, доколку не навлегле во внатрешноста на гумата.
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Индикатор за контрола на гумите

Опис на функцијата
Индикаторот за контрола на гумите со помош на ABS-сензорите го изедначува бројот на вртежи на

моторот, а со тоа и дијаметарот на тркалање на поединечното тркало.

Обемот на тркалање може да се смени:
—Доколку притисокот во гумата бил сменет.

—Доколку притисокот во гумата е пренизок.

—Доколку гумата има структурни оштетувања.

—Доколку возилото е оптоварено од една страна.

—Доколку ланците за снег се монтирани.

—Доколку тркалото за итни случаи е монтирано.

—Доколку е заменето едно тркало по оска.

Индикаторот за контрола на притисокот во гумата   може да се прикаже одложено или воопшто да не

се прикаже при спортски начин на возење, при возење на нерамно патишта или во зимски услови или

при возење со ланци за снег.

Регистрирање на индикаторот за контрола на гуми
—Вклучете палење.

—Во зависност од изведбата притиснете го копчето или функциската површина   no linktext

provided .

—Отворете го менито Fahrzeug (возило) во Infotainment системот.

—Зависно од изведбата по потреба притиснете ја функциската површина Setup  (поставување).

—Притиснете ја функциската површина Reifen  (гуми).

—Притиснете ја функциската површина SET  (поставување).

—Доколку сите четири гуми одговараат на бараните вредности, притиснете ја функциската површина

Bestätigen  (потврдување).

Системот, по подолго време на возење и различни брзини, самостојно ги регистрира новите вредности

и истите го контролира.

Индикаторот за контрола на гуми мора одново да се регистрира во следниве услови:

—Ако биле прилагодени притисоците во гумите.

—Ако било заменето едно или повеќе тркала.

—Ако тркалата биле заменети, на пр. од напред кон назад.

Индикаторот за контрола на гуми не функционира, доколку ESC или ABS имаат дефект no
linktext provided .

По предупредувањето за низок притисок исклучете го палењето и повторно вклучете го. Дури

потоа индикаторот за контрола на гуми може одново да се регистрира.
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Систем за контрола на притисокот во гумите

Општ приказ на индикаторите на дисплејот на екранот на инструментната табла: моментални притисоци
во гумите.

Легенда за :

1 Пропишан притисок во бари.

2 Номинален притисок во бари.

3 Губење на притисок напред лево.

4 Дефект на системот позади десно.

Системот за контрола на притисокот во гумите (RDK) го надгледува притисокот во сите четири гуми за

време на возењето со помош на сензори за притисок на гумите. При губење на притисокот, системот го

предупредува возачот.

Приказ на притисокот во гумите на дисплејот на инструментната табла
Повикување на менито Fahrzeugstatus (статус на возилото) на дисплејот на инструментната табла no
linktext provided . Возилото се прикажува со номиналните и пропишаните притисоци на гумите на сите

тркала .

По вклучување на палењето, најпрво се врши приказ на последно измерените притисоци во гумите, со

почетокот на возењето овој приказ се ажурира. При низок притисок во гумите постоечките номинални

вредности на притисок во гумите и засегнатите гуми се прикажуваат обележани .
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Доколку гумите се наоѓаат во состојба на мирување, сензорите не испраќаат вредности за притисокот

на гумите. Така се штедат батериите на сензорите.

Доколку не се испраќаат притисоци во гумите, последно примените се прикажуваат во сива боја.

Вклучување или исклучување на системот за контрола на притисокот во
гумите (зависно од возилото)
Почитувајте ги законските прописи за системот за контрола на притисокот во гумите, специфични за

земјата.

Ако на возилото е монтиран сет гуми коишто немаат радарски сензори или тие што ги имаат не

одговараат за возилото, трепка контролната сијаличка  околу една минута и потоа свети постојано.

Притисоците на гумите не се надгледуваат. Не е можно исклучување на системот.

Прилагодување на притисокот во гумите
По секое менување на состојбата на натовареност мора да се провери притисокот во гумите и да се

прилагоди. Притисокот за гумите препорачан за возилото стои на налепница на столбот на вратата на

возачот или на внатрешната страна од вратичката на резервоарот.

Можно е да се појават разлики меѓу вредностите во манометарот при полнењето на гумите и

вредностите пренесени од RDK. RDK работи попрецизно!

Избирање на пропишани притисоци за состојба на товарање за целосно или
делумно товарање
Зависно од состојбата на натовареност на возилото, возачот мора да го избере соодветниот пропишан

притисок.

—Вклучете палење.

—Во зависност од изведбата притиснете го копчето или функциската површина   no linktext

provided .

—Притиснете ја функциската површина Fahrzeug  (возило).

—Притиснете ја функциската површина Setup  (поставување).

—Изберете ја точката од менито Reifen (гуми).

—Изберете состојба за натовареност.

Избирање на тип на гуми
При промена на друга димензија на гуми може да е потребно, пропишаниот притисок да се прилагоди

на новите гуми. Доколку не е потребно прилагодување, менито за избор не стои на располагање.

—Вклучете палење.

—Во зависност од изведбата притиснете го копчето или функциската површина   no linktext

provided .

—Притиснете ја функциската површина Fahrzeug  (возило).

—Притиснете ја функциската површина Setup  (поставување).

—Изберете ја точката од менито Reifen (гуми).

—Изберете ја соодветната димензија на гума.

При монтажата на фабрички непредвидени димензии на гуми, соодветниот пропишан притисок може

да се дополни од страна на партнер на Volkswagen.

Резервно тркало, тркало за итен случај или резервно тркало на склопување
Притисокот на резервното тркало, тркалото за итен случај или на резервното тркало на склопување во

багажниот простор не се контролира.
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● Сензорите за притисок се прицврстени на специјални алуминиумски вентили, коишто се фиксно
прицврстени. При полнење и проверка на притисокот на вентилите не вртете .

● Недостатокот на заштитни капаци може да доведе до оштетување на вентилот и на сензорите.
Поради тоа, секогаш возете со целосно навртени капаци на вентилите. Не употребувајте метални
капи на вентили.

● Не употребувајте бидејќи можно е тие да не дихтуваат добро и на тој начин да доведат до
оштетување на сензорите.



Решенија за проблеми, индикатор за контрола на гуми

 Притисок во гуми низок
Контролната сијаличка свети жолто.

Притисокот на една или повеќе гуми се намалил или оштетена е структурата на гумата.

—  Не возете понатаму!

—Проверете ги и прилагодете ги сите притисоци на гумите no linktext provided .

—Заменете ги оштетените гуми.

—Одново регистрирајте го индикаторот за контрола на притисок во гумите no linktext provided .

—Доколку и понатаму постои проблемот, побарајте стручен сервис.

 Дефект на индикаторот за контрола на гуми
Контролната сијаличка трепка околу 65 секунди и на крај постојано свети жолто.

Системот е во дефект.

—  Не возете понатаму!

—Исклучете го палењето и повторно вклучете го.

—Одново регистрирајте го индикаторот за контрола на притисок во гумите no linktext provided .

—Доколку и понатаму постои проблемот, побарајте стручен сервис.

Различните притисоци или прениските притисоци во гумите може да предизвикаат оштетување на
гумите, откажување на гумите, загуба на контролата врз возилото, незгоди, тешки повреди и смрт.
● Доколку светне контролната сијаличка   веднаш запрете и проверете ги сите гуми no linktext

provided .
● Различните притисоци или премногу малите притисоци во гумите може да го зголемат абењето на

гумите, да ја влошат возната стабилност и да го продолжат патот на сопирање.
● Различните или премногу малите притисоци во гумите може да предизвикаат ненадејно

откажување на гумите и да доведат до пукање на гумата и загуба на контролата врз возилото.
● Возачот е одговорен за правилниот притисок во сите гуми на возилото. Препорачаниот притисок

во гумите се наоѓа на лепенка no linktext provided .
● Само доколку сите ладни гуми се наполнети според правилните вредности на притисокот, системот

за контрола на гумите може правилно да функционира.
● Сите гуми мораат секогаш да имаат правилен притисок, соодветно на степенот на натовареност no

linktext provided .
● Пред секое патување, наполнете ги сите гуми со правилниот притисок no linktext provided .
● При возење со многу низок притисок, гумата мора да пружи поголем отпор. Со тоа гумата може да

се загрее до тој степен, што може да дојде до абење или пукање на гумата и до губење на
контролата врз возилото.

● Големите брзини и преоптовареноста може силно да ја загреат гумата, така што може да дојде до
пукање на гумата и губење на контролата врз возилото.

● Премалиот или преголемиот притисок на гумите ја намалува нивната трајност и ги нарушува
возните својства на возилото.

● Доколку гумата не е и не е потребна итна замена на тркало, возете со мала брзина до најблискиот
стручен сервис и проверете го и коригирајте го притисокот во гумата no linktext provided .
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Возењето на неасфалтирани улици подолг временски период или спортскиот начин на возење

може привремено да го деактивира индикаторот за контрола на гумите. Контролната сијаличка

при пречка во функционирањето трепка 65 секунди и потоа трајно свети. Контролната

сијаличка сепак се гасне, доколку се сменат условите на патиштата или начинот на возење.



Решенија за проблеми Систем за контрола на притисок во
гуми

 Притисок во гуми низок
Контролната сијаличка свети жолто.

Текстуална порака: Reifenpanne! (Дефект на гума!) Притисокот во гумите на една или повеќе гуми е под

1,4 bar (20 psi/140 kPa) или претстои критично губење на притисокот во гумите no linktext provided .

—  Не возете понатаму!

—Сите тркала проверете ги за надворешни оштетувања и навлезени туѓи тела.

—Проверете го притисокот на сите гуми no linktext provided .

—Сменете тркало или возете со мала брзина до најблискиот стручен сервис.

Текстуална порака: Reifendrücke sind zu niedrig! (Притисоците во гумите се прениски!)

Предупредувањето упатува на барем една гума со критичен притисок no linktext provided .

—Проверете го притисокот на сите гуми и прилагодете го no linktext provided .

—Сменете тркало или возете со мала брзина до најблискиот стручен сервис.

Текстуална порака: Bitte Reifendrücke prüfen. (Ве молиме проверете ги притисоците во гумите.)

Предупредувањето упатува на барем една гума со намален притисок no linktext provided .

—Избегнувајте долги патеки и високи брзини, сè додека се прикажува предупредувањето.

—Проверете го притисокот на сите гуми no linktext provided  и прилагодете го.

 Дефект на системот за контрола на притисок во гумите
Контролната сијаличка трепка околу 60 секунди и на крај постојано свети жолто.

Биле монтирани едно или повеќе тркала со сензор за притисок во гуми, но сè уште не бил препознаен.

—Возете неколку минути, сè додека не се изгасне контролната сијаличка.

Биле монтирани едно или повеќе тркала без сензор за притисок во гуми или еден сензор за притисок во

гуми е во дефект.

—Монтирајте тркала со сензори за притисок во гуми што функционираат.

Системот е во дефект.

—Исклучете го палењето и повторно вклучете го. Доколку и понатаму постои проблемот, побарајте

стручен сервис.

Постојат пречки во комуникацијата меѓу некој сензор и системот. Со преклопувања на овие станици,

коишто функционираат во исто фреквентно поле, функцијата на системот може привремено да биде

попречена.

—Исклучете ги или избегнувајте ги изворите што пречат, на пр. уреди на радио сигнал, далечински

управувачи на радио сигнал или детски играчки.
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Различните притисоци или прениските притисоци во гумите може да предизвикаат оштетување на
гумите, откажување на гумите, загуба на контролата врз возилото, незгоди, тешки повреди и смрт.
● Доколку светне контролната сијаличка   веднаш запрете и проверете ги сите гуми no linktext

provided .
● Различните притисоци или премногу малите притисоци во гумите може да го зголемат абењето на

гумите, да ја влошат возната стабилност и да го продолжат патот на сопирање.
● Различните или премногу малите притисоци во гумите може да предизвикаат ненадејно

откажување на гумите и да доведат до пукање на гумата и загуба на контролата врз возилото.
● Возачот е одговорен за правилниот притисок во сите гуми на возилото. Препорачаниот притисок

во гумите се наоѓа на лепенка no linktext provided .
● Само доколку сите ладни гуми се наполнети според правилните вредности на притисокот, системот

за контрола на гумите може правилно да функционира.
● Сите гуми мораат секогаш да имаат правилен притисок, соодветно на степенот на натовареност no

linktext provided .
● Пред секое патување, наполнете ги сите гуми со правилниот притисок no linktext provided .
● При возење со многу низок притисок, гумата мора да пружи поголем отпор. Со тоа гумата може да

се загрее до тој степен, што може да дојде до абење или пукање на гумата и до губење на
контролата врз возилото.

● Големите брзини и преоптовареноста може силно да ја загреат гумата, така што може да дојде до
пукање на гумата и губење на контролата врз возилото.

● Премалиот или преголемиот притисок на гумите ја намалува нивната трајност и ги нарушува
возните својства на возилото.

● Доколку гумата не е и не е потребна итна замена на тркало, возете со мала брзина до најблискиот
стручен сервис и проверете го и коригирајте го притисокот во гумата no linktext provided .
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Вовед во темата

Гумите се најоптоварениот и најпотценет дел од возилото. Гумите се многу важни, бидејќи тесните

површини на гумите се единствениот контакт на возилото со улицата.

Трајноста на гумите зависи од притисокот, начинот на возење, користењето и правилната монтажа.

Новите гуми или гуми кои што се стари, извозени или оштетени не можат да придонесат за целосна
контрола врз возилото или дејството на сопирање.
● Нестручното ракување со тркалата и гумите може да ја загрози возната безбедност и да

предизвика незгоди и тешки повреди.
● На сите четири тркала користете само радијални гуми од ист вид, големина (дијаметар на

тркалање) и иста изведба на профил.
● Новите гуми мораат да се развозат, бидејќи новите тркала на почетокот имаат намалена

прилепеност и ефикасност во сопирањето. За да избегнете незгоди и тешки повреди, првите 600
km возете претпазливо.

● Редовно проверувајте го притисокот во гумите на ладна гума и секогаш одржувајте ја зададената
вредност. Пренискиот притисок во гумите може да ги загрее гумите при возењето до тој степен,
што може да се случи абење или пукање на гумата.

● Никогаш не возете со оштетени (убоди, исеченици, гребаници и длабнатини) и извозени гуми.
Возењето со такви гуми може да доведе до пукање на гумите, незгоди и тешки повреди.
Извозените или оштетените гуми неодложно заменете ги.

● Никогаш не пречекорувајте ја дозволената најголема брзина и носивост за монтираните гуми.
● Ефикасноста на системите за помош на возачот и системите кои го помагаат сопирањето зависи и

од прилепеноста на гумите.
● Доколку при возењето забележите невообичаени вибрации или завлекување на возилото на една

страна, веднаш застанете и проверете ги гумите и тркалата од оштетувања.
● За да се намали ризикот од загуба на контролата врз возилото, незгода и тешки повреди, никогаш

не разлабавувајте ги завртките кај фелните со прицврстен прстен за фелни.
● Не употребувајте тркала или гуми, чија историја не Ви е позната. Користените тркала и гуми може

да се оштетени дури и кога оштетувањата не се видливи.
● Старите гуми, дури и ако не биле користени, можат пред се при големи брзини да изгубат воздух

или да пукнат и со тоа да предизвикаат незгоди и тешки повреди. Гумите кои се постари од 6
години користете ги само во итен случај и со крајна внимателност и со соодветно внимателен
начин на возење.

Тркалата можат поради недостаток на завртки или погрешно навртени завртки да се разлабават и да
доведат до губење на контролата врз возилото, до незгоди и тешки повреди.
● Никогаш не возете доколку недостасуваат завртки или доколку се лабави.
● Секогаш користете ги соодветните завртки за тркала коишто одговараат на конкретната фелна и на

типот на возило.
● Секогаш цврсто навртувајте ги завртките за тркала со конкретниот момент на затегнување. Доколку

немате на располагање клуч за вртежен момент, цврсто навртете ги завртките со клучот за тркала и
веднаш проверете го моментот на затегнување во најблискиот стручен сервис.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/937026691f2cde9535105aeca2d7ff34_1_mk_MK


Користење на тркала и гуми

Општ приказ: шема за преместување на тркалата

Гумите и фелните што се одобрени од Volkswagen се точно прилагодени.

Замена на тркала
За рамномерно трошење на сите гуми, се препорачува редовно менување на местата на тркалата,

соодветно на шемата . Така гумите добиваат приближно иста трајност.

Volkswagen препорачува замената на тркалата да ја вршите во стручен сервис.

Избегнување на оштетувања на фелните и гумите
—Возете преку тротоарите полека и со правилен агол.

—Редовно проверувајте го притисокот во гумите.

—Никогаш не пречекорувајте ја носивоста и најголемата брзина на гумите no linktext provided .

—Веднаш заменете ги оштетените или истрошените гуми no linktext provided .

—Гумите заштитете ги од контакт со агресивни материјали вклучувајќи маст, масло, бензин и течност за

сопирачки no linktext provided .

—Веднаш заменете ги изгубените капаци на вентилите.

Гуми кои се постари од 6 години
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Гумите стареат поради физичките и хемиските процеси, при што може да се наруши нивната функција.

Гумите, коишто подолго време не се користени, побрзо стареат од гумите, коишто постојано се

користат.

Volkswagen препорачува да ги замените гумите кои се постари од шест години со нови гуми. Тоа важи и

за гуми, кои однадвор сè уште изгледаат одржани и чија длабочина на профил сè уште не ја постигнала

законската минимална вредност no linktext provided .

Зимските гуми или гумите за сите сезони исто така со стареење ги губат своите карактеристики –

независно од постоечката длабочина на профилот на гумите.

Староста на секоја гума може да се соопшти преку датумот на производителот no linktext provided .

Складирање на гуми
—Гумите секогаш чувајте ги на ладно, суво и што е можно потемно место. Гумите монтирани на фелни

не ги поставувајте вертикално.

—Гумите без фелни заштитете ги од нечистотии во соодветни кутии и складирајте ги исправено на

површината за складирање.

Нови гуми
—Со новите гуми особено внимателно возете првите 600 km, бидејќи тие мораат да се развозат .

Неразвозените гуми имаат намалена прилепеност no linktext provided  и намален ефект при

сопирање no linktext provided .

—На сите четири тркала користете само гуми од исти вид, големина и иста изведба на профил.

Замена на гуми
—Гумите заменувајте ги барем на секоја оска no linktext provided .

—Старите гуми заменувајте ги само со гуми, кои се дозволени од Volkswagen за тој тип на возило.

—Никогаш не користете гуми, чија ефективна големина ги пречекорува димензиите дозволени од

Volkswagen.

Одново регистрирање на индикаторот за контрола на гуми
По секое менување на едно или повеќе тркала, индикаторот за контрола на гуми мора одново да се

регистрира. Тоа важи и по замена на тркалата на пр. од напред кон назад no linktext provided .

Кај возила со систем за контрола на притисокот во гумите
Доколку сакате да ги замените фабрички вградените тркала, внимавајте на тоа новите тркала да се

опремени со сензори, кои што се компатибилни со RDK no linktext provided . За препознавање на новите

гуми, мора одредено време да возите со брзина над 25 km/h (15 mph).

При замена и при вадење и повторно монтирање на сензорите, Volkswagen препорачува секогаш да се

користи нов сет на вентили и сет за запечатување.

Подетални информации за RDK no linktext provided .

Агресивните течности и материјали можат да нанесат видливи и невидливи оштетувања на гумите,
што може да доведе до пукање на гумите.
● Секогаш држете ги хемикалиите, маслата, маснотиите, горивото, течноста за сопирачки и другите

агресивни материјали настрана од гумите.

Старите гуми, дури и ако не биле користени, можат пред се при големи брзини да изгубат воздух или
да пукнат и со тоа да предизвикаат незгоди и тешки повреди.
● Гумите кои се постари од 6 години користете ги само во итен случај и со крајна внимателност и со

соодветно внимателен начин на возење.
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Новите гуми мораат да се развозат, бидејќи новите тркала на почетокот имаат намалена прилепеност
и ефикасност во сопирањето.
● За да избегнете незгоди и тешки повреди, првите 600 km возете претпазливо.

Тркалата мораат да имаат конструкциски неопходен слободен простор. Ако немаат доволно слободен
простор, може да дојде до триење на гумите со делови од подвозјето, каросеријата и цревата за
сопирачките, што пак може да доведе до дефект на системот за сопирање и абење, а со тоа и пукање
на гумите.
● Фактичките димензии на гумите не смеат да бидат поголеми од димензиите на фабричките гуми

одобрени од Volkswagen и тие не смеат да се тријат од делови на возилото.

Избегнувајте силни удари, по можност заобиколувајте ги препреките. Гумите можат да се
деформираат особено од дупки на патот и од рабови на тротоар. Од нив може да дојде до оштетувања
на гумите и на фелните.

Старите гуми отстранувајте ги секогаш стручно и според прописите.

За гумите дозволени од Volkswagen сигурно е дека нивните димензии одговараат на возилото.

Кај другите гуми, продавачот на гумите мора да прикаже потврда од произведувачот на гуми,

која покажува дека гумата исто така одговара на возилото. Добро чувајте ја потврдата и носете

ја со себе во возилото.



Фелни и завртки за тркала

Фелните, гумите и завртките за тркала се прилагодени на типот на возилото. Поради тоа, при секое

префрлување на други фелни мора да се користат завртките за тркала со правилната должина и форма

на конусот.

Од технички причини обично не може да се користат фелни од други возила. Тоа во одредени услови

важи и за фелни од ист тип на возило.

Моментот на затегнување на завртките мора редовно да се проверува со функционален клуч за

вртежен момент.

Завртки
За секој тип на возило мора да се користат правилните завртки за тркала и истите мора секогаш да се

навртуваат со точниот момент на затегнување no linktext provided .

Фелни со навртен прстен за фелни или украсни елементи
Фелните со навртен прстен за фелни или украсни елементи се состојат од повеќе делови. Тие делови

меѓусебно се поврзани со специјални завртки. Оштетените фелни мора да се заменат и смеат да се

поправаат само во стручен сервис. За таа цел, Volkswagen препорачува Volkswagen партнер no linktext
provided .

Ознака на фелни
Во некои земји, новите фелни мора да содржат и податоци за одредени карактеристики. На фелната

може да се содржани следните податоци:

—Жиг за сообразност.

—Големина на фелни.

—Назив на производителот или марката.

—Датум на производство (месец/година).

—Земја на потекло.

—Производствен број.

—Број на суровина.

—Код на стока.

Користењето на несоодветни или оштетени фелни може да ја наруши безбедноста на возилото и да
предизвика незгоди и тешки повреди.
● Користете само фелни дозволени за возилото.
● При оштетувања заменете ги фелните.

Нестручното одвртување и завртување на завртките кај фелните со прстен прицврстен со завртки
може да предизвика незгоди и тешки повреди.
● Никогаш не ги одвртувајте завртките на фелните со прстен прицврстен со завртки.
● Сите зафати на фелните со прстен прицврстен со завртки нека се вршат само во стручна сервисна

работилница. За таа цел, Volkswagen го препорачува партнерот на Volkswagen.
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Притисок во гумите

Симболи на плочката за притисок на гуми.

На столбот на вратата кај возачот: плочка за притисок во гумите (алтернативно на внатрешната страна
на вратичката од резервоарот).

Легенда за :

A Притисок на гуми за гумите на предната оска.

B Притисок на гуми за гумите на задната оска.
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1 Напомена: редовно проверувајте го притисокот на ладните гуми.

2 Притисок на гуми при делумна натовареност.

3 Во зависност од возилото:  комфорен притисок на гуми при делумна оптовареност.

4 Притисок во гуми при целосна натовареност.

5 Притисок во гуми за резервно тркало, резервно тркало на склопување или тркало за итен случај.

Плочката го дава вистинскиот притисок на гумата за одобрените гуми и се наоѓа или на столбот од

вратата на возачот или на внатрешната страна на вратичката за резервоарот.

Зависно од возилото, изгледот на табличката може да отстапува. Може да има и дополнителни

димензии на гуми.

Погрешниот притисок во гумите делува неповолно врз начинот на возење и доведува до зголемено

абење, па дури и до пукање на гумата no linktext provided . Пред сè, при големи брзини правилниот

притисок во гумите е особено важен.

Комфорен притисок во гуми
Во зависност од возилото, плочката може да содржи комфорен притисок во гуми   3 . Комфорниот

притисок во гуми дозволува да го зголемите комфорот при возењето. При возење со комфорен

притисок во гуми, потрошувачката на гориво може да се зголеми.

Проверка на притисокот во гуми
—Притисокот во гумите проверувајте го барем еднаш месечно.

—Притисокот во гумите проверувајте го само кај ладни гуми. Наведениот притисок во гуми важи за

ладна гума. Притисокот во загреаните гуми е повисок отколку во ладните. Затоа, никогаш не

испуштајте воздух од загреани гуми за да го изедначите притисокот во гумите.

—Притисокот во гумите секогаш прилагодувајте го на состојбата на натовареност   4 .

—По прилагодувањето на притисоците во гумите, секогаш навртувајте ги капаците на вентилите и

почитувајте ги информациите на системот за контрола на гуми.

—Секогаш користете го притисокот во гуми што е наведен на плочката. Никогаш не пречекорувајте го

максималниот притисок во гумите, кој е наведен на страната на гумата.

Пренискиот притисок во гумите може да доведе до тоа, за време на возењето, гумите да изгубат
воздух или да пукнат. Тоа може да предизвика тешки незгоди и смртоносни повреди.
● Пренискиот притисок во гумите може да ги загрее гумите при возењето до тој степен, што може да

се случи абење или пукање на гумата.
● Преголеми брзини и претовареност на возилото може да доведе до прегревање, ненадејно

оштетување на гумите вклучувајќи нивно пукање и абење на површината, а со тоа и до губење на
контролата врз возилото.

● Погрешен притисок во гумите го намалува животниот век на гумите и ги влошува возните
перформанси на возилото.

● Притисокот проверувајте го редовно, најмалку еднаш месечно и дополнително пред секое подолго
патување.

● Сите гуми мораат да имаат правилен притисок, соодветен на степенот на натовареност.
● Никогаш не го намалувајте зголемениот притисок додека гумите се топли.

● При ставање на апаратот за проверка на притисокот во гумите, внимавајте да не го изместите
заедно со отворот на вентилот. Инаку може да дојде до оштетување на вентилот на гумата.

● Секогаш возете со целосно навртени капаци на вентили.

Пренискиот притисок во гумите ја зголемува потрошувачката на гориво.



Длабочина на профилот и индикатор за изабеност

Профил на гумата: индикатор за истрошеност.

Длабочина на профилот
Во повеќето земји при преостанат профил од 1,6 mm – мерен во вдлабнатините на профилите покрај

индикаторите за изабеност – постигната е законски дозволената најмала длабочина на профилот

(почитувајте ги законските одредби специфични за земјата доколку отстапуваат). Притоа, сите гуми

треба на секоја оска да имаат еднаква длабочина на профил no linktext provided .

Почитувајте ги законските прописи за дозволена минимална длабочина на профил на зимски гуми и

гуми за сите сезони, коишто важат во конкретната земја.

Индикатор за изабеност во гумите
Индикаторите за изабеност покажуваат дали некоја гума е истрошена. Најдоцна тогаш кога профилот

на гумата е изабен до индикаторот за изабеност, гумата мора да се замени.

Во основата на профилот на гумата се наоѓаат индикатори за изабеност со висина од 1,6 mm .

Ознаките на ѕидот на гумата ја означуваат положбата на индикаторот за избеност .

Истрошените гуми се безбедносен ризик и може да доведат до губење на контролата врз возилото и
тешки повреди.
● Гумите треба да ги замените со нови најдоцна кога ќе се истрошат до показателот за изабеност.
● Извозените гуми имаат силно намалено својство на прилепеност особено на влажни улици и

возилото (пролизгување на вода).
● Извозените гуми ја намалуваат можноста возилото добро да се контролира во нормални и тешки

возни ситуации и го зголемуваат растојанието на сопирање и ја намалуваат можноста да се избегне
ризик.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/5298e45ccbc4cd14eeb45d92518d70e8_1_mk_MK
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Оштетувања на гумите

Оштетувањата на гумите и фелните честопати се прикриени no linktext provided .

—Доколку се сомневате, дека некое тркало е оштетено, запрете, штом тоа ќе Ви го дозволат условите

во сообраќајот.

—Проверувајте ги гумите и фелните од оштетувања.

—При оштетувања на гумите не возете понатаму. Оштетеното тркало заменете го no linktext provided

или запушете го со приборот за дефекти и напумпајте го no linktext provided . Ако е потребно,

побарајте стручна помош.

—Доколку надворешно не се видливи оштетувања, возете полека и внимателно до следниот стручен

сервис за да го проверите возилото.

Навлезени туѓи тела во гумите
—Навлезените туѓи тела оставете ги во гумата, доколку навлегле во внатрешноста! Предметите,

коишто се заглавиле помеѓу блоковите на профилите на гумата може да се отстранат.

—Оштетеното тркало заменете го no linktext provided  или запушете го со приборот за дефекти и

напумпајте го no linktext provided . За таа цел, доколку е потребно, побарајте стручна помош.

—Контролирајте го и прилагодувајте го притисокот во гумите.

—Побарајте стручен сервис. За таа цел, Volkswagen го препорачува партнерот на Volkswagen.

—Кај возила со мобилни гуми:  Оставете ги туѓите тела во гумите и побарајте стручен сервис.

Средството за дихтување нанесено на внатрешната страна на површината на гумата го опфаќа туѓото

тело и привремено ја запушува гумата.

Изабеност на гумите
Брзото возење во кривини, силното забрзување и наглото сопирање го зголемуваат абењето на гумите.

При возењето може да настане дисбаланс, којшто се забележува со вибрирање на управувачот.

Дисбалансот на тркалата влијае и на абењето на гумите. Затоа во таков случај тркалата одново

избалансирајте ги.

Погрешното поставување на подвозјето ја нарушува возната безбедност и го зголемува абењето на

гумите. При голема изабеност на гумите проверете го подвозјето во стручен сервис.

Невообичаени вибрации или завлекување на возилото настрана за време на возењето може да значат
оштетување на гумите.
● Веднаш намалете ја брзината и запрете прописно на сообраќајот.
● Проверувајте ги гумите и фелните од оштетувања.
● Никогаш не продолжувајте го возењето со оштетени гуми и фелни. Наместо тоа побарајте стручна

помош.
● Доколку надворешно не се видливи оштетувања, возете соодветно полека и внимателно до

следниот стручен сервис за да го проверите возилото.
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Рeзервно тркало или тркало за итни случаи

Во багажниот простор: рачно тркало за зацврстување на резервното тркало.

Вадење на резервното тркало, резервното тркало на склопување или
тркалото за итни случаи
—Отворете ја вратата од багажниот простор.

—Подигнете го или извадете го подот од багажниот простор no linktext provided .

—Во даден случај подигнете ја и извадете ја подната простирка.

—Извадете го алатот со кутијата со резервоарот.

—Клинот на осигурувачот на вртење 1  извлечете го нагоре.

—Рачното тркалце во средината на резервното тркало 2  одвртете го спротивно на насоката на

стрелките на часовникот.

—Вадење на резервното тркало, резервното тркало на склопување или тркалото за итни случаи.

Сместување на сменетото тркало
—Отворете ја вратата од багажниот простор.

—Подигнете го или извадете го подот од багажниот простор no linktext provided .

—Во даден случај подигнете ја и извадете ја подната простирка.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/ad51c7880f164e94773d5078874297db_1_mk_MK
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—Положете го сменетото тркало со фелната надолу во просторот за резервно тркало, така што

средишниот отвор на фелната да се најде точно над отворот или на намотката.

—Рачното тркалце на држачот на намотки   2  завртете го во насока на стрелката на часовникот

додека сменетото тркало не се прицврсти безбедно.

—Клинот на осигурувачот на вртење 1  ставете го вака во процепот на држачот на намотки, така што

рачното тркало нема да може да се одврти.

—Алатот поставете го назад во кутијата и кутијата сместете ја во багажниот простор.

—Во даден случај поставете ја подната простирка во багажниот простор.

—Повторно поставете го подот во багажниот простор no linktext provided .

—Затворете ја вратата од багажниот простор.

Доколку резервното тркало се разликува од другите гуми
Доколку резервното тркало се разликува во својата изведба од гумите во возилото, тоа смее да се

употреби на возилото само накратко и во случај на дефект no linktext provided .

Почитувајте ја напомената за возење:

—Не возете побрзо од 80 km/h (50 mph)!

—Избегнувајте забрзување со полн гас, силно сопирање и остро влегување во кривини!

—Не користете ланци за снег на тркалото за итни случаи no linktext provided .

—По монтажа на резервното или тркалото за итни случаи проверете го притисокот што е можно

побрзо no linktext provided .

Нестручно користење на резервното тркало или тркалото за итни случаи може да доведе до губење на
контролата врз возилото, судири или други незгоди и тешки повреди.
● Никогаш не користете го резервното тркало или тркалото за итни случаи доколку е истрошено до

индикаторот за изабеност.
● Некои возила може да се опремени со тркало за итни случаи наместо со резервно тркало. Тркалото

за итни случаи може да се препознае по лепенката и по ознаката или . Оваа ознака ја покажува
дозволената најголема брзина со која може да возите со таа гума. Налепницата не смее да се
покрива за време на користењето на тркалото.

● Никогаш не возете побрзо од 80 km/h (50 mph). Избегнувајте силни забрзувања, силни сопирања и
остро влегување во кривини.

● Никогаш не возете подолго од 200 km со тркало за итни случаи, доколку е монтирано на
погонската оска.

● Тркалото за итни случаи заменете го со обично тркало што е можно побрзо. Тркалото за итни
случаи е наменето само за краткотрајна употреба.

● Тркалото за итни случаи секогаш мора да се прицврстува со завртките за тркала испорачани од
производителот.

● Никогаш не возете со повеќе од едно резервно тркало кое се разликува од другите гуми на
возилото.

● По монтирањето на тркалото за итни случаи, што поскоро мора да се провери притисокот во гумата
no linktext provided .

● На тркалото за итни случаи не смеат да се користат ланци за снег.
● При погон со приколка никогаш не монтирајте тркало за итен случај на задната оска no linktext

provided .
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Натпис и вид на гумите

Меѓународна ознака за гумите.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/4f705f6acca02012477e83d4318dde5b_1_mk_MK
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Ознака за гуми

(пример)

Значење

1 Име на производот Индивидуална ознака за гумите на производителот.

2 DOT

Гумата соодветствува на законските спецификации на министерството за

сообраќај на САД, надлежно за безбедносните норми за гумите

(Department of Transportation).

3 JHCO CHWS 2213

Идентификациски број

на гумата (

JHCO CHWS

Буква за ознака на фабричкото производство

и податоци на производителот на гуми за

димензиите на гумите и карактеристиките на

гумите.

2213
Датум на производство: 22. седмица во 2013

година.

Информации за крајните потрошувачи за споредбените вредности за дадените основни гуми

(стандардизирано тестирање) no linktext provided :

4 TREADWEAR 280

Релативна трајност на гумата во однос на специфичниот американски

стандарден тест. Гума со податок 280  се искористува 2,8 пати поспоро од

нормалната гума, која има Treadwear-вредност од 100. Соодветниот

капацитет на гумата зависи од дадените услови на користење и може

забележително да отстапува од нормативните вредности врз основа на

стилот на возење, одржувањето, од различните услови на патот и од

климатските услови.

5 TRACTION AA

Способност за сопирање на гумата во услови на влага (AA , A , B  или C ).

Способноста за сопирање на влажен коловоз се мери во контролирани

услови на сертифицирани тест-патеки. Гумите означени со C  имаат

помала тракција. Вредноста за тракција доделена на гумата се базира на

праволиниски тестови за тракција и не ги опфаќа забрзувањето,

контролата на насоката, ниту пак пролизгувањето на вода и тракцијата во

случај на максимално оптоварување.

6 TEMPERATURE A

Температурна стабилност на гумата при поголеми пробни брзини (A , B
или C ). Гумите со ознаки A  и B  целосно ги исполнуваат законските

барања. Вредноста за температурата се однесува на гуми со правилен

воздушен притисок и не опфаќа случај на преголем притисок.

Преголемата брзина, неправилниот воздушен притисок и преголемиот

притисок, засебно или во комбинација, можат да предизвикаат создавање

на топлина или оштетување на гумите.

7 88 H
Ознака за носивоста no linktext provided  и ознака за брзината no linktext
provided .

8
Rotation и стрелка Ознака на насока на движење на гумите no linktext provided .

ИЛИ: Outside Ознака на надворешната страна на гумите no linktext provided .

9
MAX INFLATION

350 KPA

(51 psi/3,51 bar)

Ограничување на САД за максималниот притисок.

10
M+S или  M/S или Ознака за зимски гуми (гуми за кал и снег) no linktext provided . Гумите со

шилци по ознаката S  имаат ознака E .

11 TWI
Ја означува позицијата на индикаторот за изабеност (Tread Wear Indicator)

no linktext provided .

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/32b0c331181834c20d2f47c32d1dd751_1_mk_MK#ID_2073943c815d2065a460828b39309963-edde00c7dd331a0a64275aa184e2146d-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/8d00fd8cbe6cbb0f0ebff2347ceb9c2e_1_mk_MK#ID_1c647028e810d60775be1c983af02557-5301f02c3f325627002104c3e657018d-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/5298e45ccbc4cd14eeb45d92518d70e8_1_mk_MK#ID_3df7eb21b9bf83338f74b26ba1da6b36-12b47acb90280dfce1864fe9bf569d93-mk-MK


Ознака за гуми

(пример)

Значење

12
Име на марката ,

лого
Производител.

13 Made in Germany Земја на производство.

14 Специфични ознаки за Кина (China Compulsory Certification).

15  023 Специфични ознаки за Бразил.

16 E4 e4 0200477-b

Ознака според интернационалните прописи со број на земјата што ги

одобрила. Одобрените тркала според ECE-регулативата се означени со E ,

а гумите според EG-регулативата со e . На крај следи број на одобрение

со повеќе знаци.

17 RADIAL TUBELESS Радијални гуми без црево.

18 P 195 / 65 R 15 XL

Ознака за димензијата:

P Ознака за патничко возило.

195
Ширина на гумата од еден до друг страничен

ѕид во mm.

65 Однос висина наспроти широчина во %

R Ознака за видот на гумата за радијална гума.

15 Дијаметар на фелната во инчи.

XL Гуми во засилена изведба ().

19
MAX LOAD 615 KG

(1235 LBS)

Податок за оптовареноста за максималната оптовареност по тркало на

САД.

20

SIDEWALL 1 PLY

RAYON

Податоци за составните делови на шасијата:

Еден слој рејон (вештачка свила).

TREAD 4 PLIES Податоци за составните делови на површината на движење:

1 RAYON + 2 STEEL

+ 1 NYLON

Во примерот под површината на движење се наоѓаат четири слоја:

еден слој рејон (вештачка свила), два слоја челичен ремен и еден слој

најлон.

Ознаката на гумите ја има на двете страни. По потреба одредени ознаки се наоѓаат само на една страна

од гумата, на пр. идентификацискиот број на гумата и датумот на производство.

Доколку има дополнителни бројки, се работи за интерни ознаки на производителот на гумата или

ознаки, специфични за одредена земја.

Гуми со низок профил
Во споредба со другите комбинации на гуми и тркала, гумите со низок профил нудат поширока

површина на тркалање и поголем пречник на фелните при помала висина на ѕидот на гумата no linktext
provided . Гумите со низок профил ги подобруваат возните перформанси и прецизноста. На лоши улици

и патишта, сепак може да дојде до ограничувања во комфорот.

Гуми со одреден правец на вртење
Гумите со одреден правец на вртење се означени со стрелка на страните. Одредениот правец на

движење мора да се почитува. На тој начин се гарантираат оптималните карактеристики на движење.

Доколку една гума сепак се монтира спротивно од предвидената насока на движење, возете многу

внимателно бидејќи гумата повеќе не може да се користи како што е одредено. Гумата мора што е

можно побрзо да се замени или да се монтира во правилната насока на движење.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/a4b865315cd2429dffe108919f9646ac_1_mk_MK#ID_a6884442a64df89d94202c3b186da690-49b0280df977f91919c8d57738320972-mk-MK
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Асиметрични гуми
Асиметрични гуми го земаат предвид однесувањето на внатрешните и надворешните делови на

мострата на профилот. Кај асиметричните гуми страната на гумата е означена со внатрешна и

надворешна страна. Позицијата на гумата на фелната мора задолжително да се запази.

Носивост на гумите
Ознаката за носивост дава податоци за максималната оптовареност на поединечните гуми во

килограми (носивост).

Некои примери:
425 kg462 kg 487 kg

515 kg 545 kg
560 kg 615 kg

630 kg 650 kg
690 kg730 kg775 kg
800 kg825 kg

850 kg 875 kg
900 kg

Ознака за брзината
Ознаката за брзината дава податоци за најголемата брзина на гумите со која смее да се вози.

најмногу 150 km/h (93 mph)најмногу 160 km/h (99 mph)
најмногу 170 km/h (106 mph)најмногу 180 km/h (112 mph)

најмногу 190 km/h (118 mph)најмногу 200 km/h (125 mph)
најмногу 210 km/h (130 mph)најмногу 240 km/h

(149 mph)
најмногу

270 km/h

(168

mph)најмногу 300 km/h (186 mph)
над 240 km/h (149 mph)

Некои производители на гуми ја користат ознаката за гуми со максимална

дозволена брзина поголема од 240 km/h (149 mph).



Носивост и област на брзина на гумите

Возилата во рамките на ЕУ и така наречените држави кои ги применуваат ЕУ-стандардите, добиваат ЕЗ-

потврда за согласност (COC-лист). Потврдата за сообразност на ЕЗ содржи податоци за големината и

дијаметарот, како и носивоста на брзината на одобрените од Volkswagen гуми за тој тип возило.

Дали за возилото постои потврда за сообразност од ЕЗ, ќе прочитате на плочката за типот no linktext
provided .

—Ако плочката за типот содржи означен ред со возилото има ЕУ-потврда за согласност.

—Ако плочката за типот ја нема или редот означен со недостига, возилото не поседува ЕУ-потврда за

согласност.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/81d20bab13e236dc22ef05fd9c2fd767_1_mk_MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/37536e3a67f233d1b827526bfc44560a_1_mk_MK#ID_a0a11a30f9ba0feaaa2da2a5362ed684-7048380ff01d5e54bc07cf43f6f094e3-mk-MK


Зимски гуми

Зимските гуми и гумите за сите сезони ги подобруваат возните својства и дејството при сопирање при

зимски временски услови. Volkswagen Ви препорачува на температури под +7 °C (+45 °F) или во зимски

услови да го опремите возилото со зимски гуми.

Зимските гуми или гумите за сите сезони во голема мера ја губат соодветноста за зимски услови,

доколку профилот на гумата се изаби до длабочина од 4 mm.

За употребата на зимски гуми важи следново:
—Почитувајте ги законските прописи специфични за земјата.

—Употребувајте зимски гуми на сите четири тркала истовремено.

—Користете ги само при зимски услови на патиштата.

—Користете гуми со димензии што се дозволени само за возилото.

—Користете зимски радијални гуми од ист вид, иста димензија и иста изведба на профилот.

—Почитувајте го ограничувањето за брзината во зависност од ознаката за брзината no linktext

provided .

Ограничување за брзината
Зимските гуми во зависност од ознаката за брзината имаат ограничување за брзината no linktext
provided .

Во Infotainment системот преку  и функциските површини  и Reifen  (гуми) може да се постави

предупредување за брзината.

Кај V-зимски гуми ограничувањето за брзината и неопходниот притисок зависи од моторизацијата. Кај

партнерот на Volkswagen задолжително распрашајте се за дозволената максимална брзина и

потребниот притисок.

Погон на сите тркала (4MOTION)
Со помош на погонот на сите тркала, Вашето возило и со сериските гуми има добра влечна сила при

зимски услови на патиштата. Сепак Volkswagen Ви препорачува во зима на сите  четири тркала да

користите зимски гуми или гуми за сите годишни времиња, бидејќи така пред сè се подобрува

ефикасноста на сопирањето .

Информациите за ланците за снег почитувајте ги no linktext provided .

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/8d00fd8cbe6cbb0f0ebff2347ceb9c2e_1_mk_MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/4f705f6acca02012477e83d4318dde5b_1_mk_MK#ID_297e992642550598fa531dfc6251e978-4a9b82d4ac19b457ab62961a10bac3a7-mk-MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/bd7c0c3dce448fc1682bca308847a2a3_1_mk_MK#ID_bd71f19afa22a1f2a960a5e3d5f66800-4f6d0aea75273af4b93ca9f445b49efa-mk-MK


Подобрените возни својства на зимските гуми при зимски услови на патиштата не смеат да Ве наведат
да преземате безбедносни ризици.
● Прилагодете ја брзината и начинот на возење на видливоста, временските услови, условите на

патот и сообраќајните услови.
● Никогаш не пречекорувајте ја дозволената најголема брзина и носивост за монтираните зимски

гуми.

При температури над околу +7 °C (+45 °F) возните својства на летните гуми се подобри. Шумовите

при тркалање се потивки, абењето на гумите помало и енергетската ефикасност повисока.

Кај возила со индикатор за контрола на гумите, по замената на гумите системот мора одново да

се регистрира no linktext provided .

Распрашајте се за дозволените димензии на зимските гуми кај партнерот на Volkswagen.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/52de5b34759d318f2cabea152873fbff_1_mk_MK#ID_9490221ec8742100fd56a13945019b3d-c73364932b8aaef74e3995fb509d12ab-mk-MK


Ланци за снег

Почитувајте ги законските прописи како и максималната дозволена брзина при возење со ланци за снег.

Кај патишта покриени со мраз или снег ланците за снег го подобруваат предниот погон и сопирањето.

Ланците за снег смее да се монтираат само на предните гуми и само на следниве комбинации на гуми и

фелни:

Limousine и Variant

Димензија на гумата Фелна

215/60 R 16 6 1/2 J x 16 ET 41

215/60 R 16 M&S 6 1/2 J x 16 ET 42

215/55 R 17 6 1/2 J x 17 ET 41

Alltrack

Димензија на гумата Фелна

215/55 R 17 7 J x 17 ET 38

За соодветни димензии на тркала, гуми и ланци за снег Volkswagen Ви препорачува да се информирате

кај Вашиот Volkswagen партнер.

По можност користете фино изработени ланци за снег, кои заедно со катанецот не смеат да изнесуваат

повеќе од 13,5 mm.

При користењето на ланци за снег, пред монтирањето отстранете ги заштитните капаци и украсите на

фелните no linktext provided . Завртките на тркалата во тој случај мора да се покријат со заштитни капи

од безбедносни причини. Украсни капаци може да набавите кај партнерот на Volkswagen.

Користење на ланците за снег со монтирано тркало за итни случаи или
резервно тркало на склопување
Користењето ланци за снег на тркалото за итни случаи или резервното тркало на склопување не е

дозволено од технички причини no linktext provided .

—Тркалото за итни случаи или резервното тркало на склопување при дефект на гума на предното

тркало монтирајте го на задната оска.

—Оштетеното предно тркало заменете го со ослободеното задно тркало. Притоа внимавајте на

насоката на движење.

Volkswagen препорачува ланците за снег да се стават пред монтирањето на тркалото.

Користењето на несоодветни ланци за снег или нестручното местење на ланците може да предизвика
незгоди и тешки повреди.
● Секогаш користете правилни ланци за снег.
● Почитувајте го упатството за монтажа на производителот на ланците за снег.
● Со монтирани ланци за снег никогаш не возете побрзо од дозволеното.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/bd7c0c3dce448fc1682bca308847a2a3_1_mk_MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/ad51c7880f164e94773d5078874297db_1_mk_MK#ID_358e07c51bdb31deddffb8107221e8db-371738bebf97b24c02a7c75c68f5b438-mk-MK


● На патеки без снег извадете ги ланците за снег. Ланците за снег може да ги нарушат возните
својства, ги оштетуваат гумите и брзо се уништуваат.

● Ланците за снег може да ја изгребат или оштетат фелната доколку дојдат во директен контакт со
неа. Volkswagen препорачува да користите ланци за снег со интегрирана заштита на фелни.

Кај возила со индикатор за контрола на гумите, по монтажа на ланци за снег системот мора

одново да се регистрира no linktext provided .

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/52de5b34759d318f2cabea152873fbff_1_mk_MK#ID_9490221ec8742100fd56a13945019b3d-c73364932b8aaef74e3995fb509d12ab-mk-MK


Среден заштитен капак

Извлекување на средниот заштитен капак.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/f755ddfaf4e09d1fb73772555cccd26c_1_mk_MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/public/media?lang=mk_MK&key=media/img34c66568e432b7730a0100dc6d091db7_1_--_--_JPEG.jpg


Одвртување на средниот заштитен капак.

Средниот заштитен капак служи за заштита на завртките за тркала и по замената на тркалото треба

повторно да се врати на место.

Возила со средишен заштитен капак на извлекување
—Отстранување:  Земете ја куката од алатот no linktext provided  и закачете ја во еден отвор (тркало од

лесен метал) или на работ (тркало од челик) на маската .

—Извлечете го капакот во правец на стрелката.

—Сместување  притиснете го средниот заштитен капак на фелната, сè додека не се фиксира.

Возила со средишен заштитен капак на вртење
—Отстранување  свртете го средниот заштитен капак налево или надесно, сè додека не се разлабави од

фелната .

—Фатете зад решетката и извлечете го средниот заштитен капак.

—Сместување  поставете го средниот капак на средина на фелната.

—Притиснете го средниот заштитен капак на фелната, се додека не се фиксира.

Несоодветните капаци на тркалата и нестручна монтажа на истите може да предизвикаат незгоди и
тешки повреди.
● Нестручно монтирани капаци на тркалата може да се разлабават за време на возењето и да ги

доведат во опасност другите учесници во сообраќајот.
● Не употребувајте оштетени капаци за тркала.
● Секогаш бидете сигурни, дека доводот на воздух за ладење на сопирачките не е прекинат или

редуциран. Тоа важи и за дополнителна монтажа на капаци на тркалата. Недоволен довод на
воздух како последица може да има значително продолжено растојание на сопирање.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/public/media?lang=mk_MK&key=media/img1c63a9a2e4277a6f0a0100dc6d091db7_1_--_--_JPEG.jpg
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/bacdb3a8bbabf5b2e98f3e939220ffb8_1_mk_MK#ID_8ee31bec8fceb44685062963b74bb321-77b14a814b70307f453b685316e5186d-mk-MK


Целосен капак

Извлекување на заштитниот капак.

Целосниот заштитен капак служи за заштита на завртките за тркала и по замената на тркалото треба

повторно да се врати на место.

Извлекување на заштитниот капак
—Извадете го клучот за тркала и жицата од алатот no linktext provided .

—Закачалката закачете ја во еден од отворите на целосниот капак.

—Клучот за тркала турнете го низ закачалката и извлечете го целосниот капак во правец на стрелката.

Монтирање на заштитниот капак
—Проверете ја правилната позиција на завртката за заштита од кражба no linktext provided .

—Целосниот капак мора да се притисне врз фелната, така што отворот за вентилот ќе се најде над

вентилот   1 . Внимавајте на тоа, капакот добро да се прикачи по целиот обем на фелната.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/9130adb151ab0103c780566053e72000_1_mk_MK
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Несоодветните капаци на тркалата и нестручна монтажа на истите може да предизвикаат незгоди и
тешки повреди.
● Нестручно монтирани капаци на тркалата може да се разлабават за време на возењето и да ги

доведат во опасност другите учесници во сообраќајот.
● Не употребувајте оштетени капаци за тркала.
● Секогаш бидете сигурни, дека доводот на воздух за ладење на сопирачките не е прекинат или

редуциран. Тоа важи и за дополнителна монтажа на капаци на тркалата. Недоволен довод на
воздух како последица може да има значително продолжено растојание на сопирање.



Заштитни капи на завртките

Извлечете ги капите од завртките.

Заштитните капи служат за заштита на завртките за тркалото и мора повторно целосно да се стават по

замената на тркалото.

Отстранување и ставање на заштитните капи
—Отстранување:  извадете ја закачалката од алатот no linktext provided .

—Куката вметнете ја во отворот на заштитниот капак и извлечете ја во правец на стрелката.

—Ставање  заштитната капа ставете ја до крај на завртката.

Завртката за заштита од кражба има одвоена заштитна капа. Таа одговара само на завртката за заштита

од кражба, а не на обичните завртки.
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Вовед во темата

Некои возила фабрички се испорачуваат без дигалка и клуч за тркала. Во таков случај замената на

тркало спроведете ја во стручен сервис.

Фабрички испорачаната дигалка е наменета само за една замена на тркало, при што е оштетена една

гума на возилото и мора да се замени. Доколку двете гуми на една страна на возилото или двете гуми

на една оска или сите гуми се оштетени, побарајте стручна помош.

Замената на тркало може да биде опасна, пред се доколку се врши на работ на улицата. За да го
намалите ризикот од тешки повреди, внимавајте на следново:
● Запрете го возилото штом ќе биде можно и безбедно. Возилото оставете го на сигурна

оддалеченост од тековниот сообраќај, за да може да се изврши промената на тркало.
● Сите совозачи и особено децата секогаш при промената на тркало мораат да се држат на сигурно

растојание и надвор од местото на работа.
● Вклучете ги трепкачите за предупрадупредување, за да ги предупредите другите учесници во

сообраќајот.
● Внимавајте тлото да е рамно и цврсто. По потреба користете широка стабилна подлога за

дигалката.
● Замената на тркало вршете ја сами само доколку Ви се познати неопходните постапки. Инаку

побарајте стручна помош.
● Секогаш употребувајте соодветен и неоштетен алат за промена на тркало.
● Секогаш гаснете го моторот, вклучете ја електронската паркинг-сопирачка и поставете ја рачката

од менувачот во позиција P или поставете степен кај рачниот менувач, за да се намали ризикот од
ненамерно движење на возилото.

● По промената на тркало проверете го моментот на затегнување кај завртките за тркала со исправен
клуч за вртежни моменти.

● Кај возила со индикатор за контрола на гумите, по замената на тркалата, системот мора одново да
се регистрира no linktext provided .
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Подготовки за замена на тркало

Листа за проверка

Секогаш спроведете ги следниве постапки по зададениот редослед како подготовка за промена на

тркало no linktext provided :

1. При дефект на гума возилото оставете го по можност на безбедно растојание од тековниот

сообраќај на хоризонтална и цврста подлога.

2. Вклучете ја електронската паркинг-сопирачка no linktext provided .

3. Менувач со двојна спојка DSG®: Доведете ја рачката на менувачот во позиција P no linktext provided .

4. Изгаснете го моторот и исклучете го палењето.

5. Рачен менувач: поставете степен.

6. Сите патници во возилото нека излезат и нека застанат на безбедно место настрана од тековниот

сообраќај.

7. Вклучете ги трепкачите за предупредување и поставете го триаголникот за предупредување no
linktext provided . Почитувајте ги законските прописи.

8. Тркалото дијагонално од спротивната страна блокирајте го со камен, клин или друг соодветен

предмет.

9. При режим на приколка: приколката откачете ја од влечното возило и оставете ја настрана no
linktext provided .

10. При натоварен багажен простор: извадете го багажот.

11. Извадете го резервното тркало или тркалото за итни случаи и алатот од багажниот простор.

12. Отстранете ги капаците на тркалата no linktext provided .

Непочитувањето на листата за проверка важна за безбедноста може да предизвика незгоди и тешки
повреди.
● Секогаш следете ги постапките во листата за проверка и почитувајте ги општите важечки

безбедносни прописи.
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Завртки на тркалата

Замена на тркало: Разлабавување на завртките.
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Замена на тркало: вентил на гума 1  и места за вградување на завртката за заштита од кражба 2  или

3 .

За разлабавување на завртките на тркалата користете соодветен клуч за тркала.

Разлабавете ги завртките само околу еден круг додека возилото не е кренато со дигалката.

Доколку завртката не се разлабавува, можете внимателно да удирате со стопалото на рачката од клучот.

Притоа цврсто држете се на возилото и внимавајте на неговата безбедна положба.

Разлабавување на завртките
—Клучот за тркала турнете го до крај во завртката .

—Држете го клучот за крајот на дршката и свртете ја завртката околу едно  вртење наспроти стрелките

на часовникот no linktext provided .

Разлабавување на завртката за заштита од кражба
—Извадете го адаптерот за завртката за заштита од кражба од алатот.

—Турнете го адаптерот до крај во завртката за заштита од кражба.

—Клучот за тркалата турнете го до крај во адаптерот.

—Држете го клучот за крајот на дршката и свртете ја завртката околу едно  вртење наспроти стрелките

на часовникот no linktext provided .

Навртување на завртката за заштита од кражба (целосен заштитен капак)
Завртката за заштита од кражба кај тркало со целосен заштитен капак мора да се наврти во позицијата  

2  или 3 , во однос на положбата на вентилот на гумата 1 . Во спротивно, целосниот заштитен

капак не може да се монтира.

Вртежен момент на завртките за тркала
Пропишан момент на затегнување на завртките за тркала кај челични фелни и фелни од лесен метал:

—140 Nm.

Кородираните и завртките што тешко се движат мора да се обноват пред проверката на вртежниот

момент и да се исчисти навојот на лежиштето.

Никогаш не ги подмачкувајте со маст или масло завртките за тркала и навојот во оската од тркалото.

По промената на тркало проверете го моментот на затегнување со исправен клуч за вртежни моменти.
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Невнимателно навртени завртки за тркала можат за време на возењето да се разлабавати да
предизвикаат тешки повреди или загуба на контролата врз возилото.
● Завртките и намотките на лежиштето мора да бидат чисти и лесно подвижни, без масло и маснотии.
● Употребувајте го секогаш само клучот за завртки при разлабавување или прицврстување на

завртките за тркала, кој што фабрички Ви е приложен со возилото.
● Разлабавете ги завртките само околу еден круг додека возилото не е кренато со дигалката.
● Никогаш не ги подмачкувајте со маст или масло завртките за тркала и навојот во оската од

тркалото. Така завртките може да се откачат во текот на возењето дури и ако се навртени со
правилниот вртежен момент.

● Никогаш не ги одвртувајте завртките на фелните со прстен прицврстен со завртки.
● Доколку завртките на тркалата се затегнати со многу мал вртежен момент, завртките и фелните

може да се разлабават при возењето. Многу зголемениот момент на затегнување може да
предизвика оштетување на завртките на тркалата и нивниот навој. Моментот на затегнување
редовно проверувајте го со клучот за вртежен момент.

Погрешните завртки за тркала можат за време на возењето да се разлабават и да предизвикаат
незгоди, тешки повреди или загуба на контролата врз возилото.
● Користете само завртки што се соодветни на дадената фелна.
● Никогаш не користете различни завртки.
● Кај возила со дводелни завртки: користете исклучиво дводелни завртки.



Кревање на возилото со дигалката

Дигалката се поставува одзади на левата страна на возилото.

Дигалката за возилото смее да се постави само на засилувачите на тлото, коишто се наоѓаат зад

ознаките на каросеријата . Треба да се користи точката за прицврстување што се наоѓа кај конкретното

тркало no linktext provided .

Листа за проверка

Заради Вашата безбедност, следете ги следните точки по наведениот редослед no linktext provided :

1. Изберете рамна и цврста подлога за подигање на возилото.

2. Изгаснете го моторот. Кај рачен менувач поставете степен no linktext provided  односно кај менувач

со двојна спојка DSG® доведете ја рачката на менувачот во позиција P no linktext provided  и

вклучете ја електронската паркинг-сопирачка no linktext provided .

3. Дијагонално поставеното тркало од спротивната страна блокирајте го со преклопливи клинови или

други соодветни предмети.

4. При режим на приколка no linktext provided : приколката откачете ја од влечното возило и оставете

ја настрана.

5. Разлабавете ги завртките на тркалата no linktext provided .

6. Закачете ја рачната курбла во лежиштето на дигалката (зависно од опремата).

7. Побарајте ја точката за поставување на дигалката под возилото, којашто е најблиску до тркалото

кое треба да се замени.

8. Рачно завртете ја дигалката толку високо така што ќе дојде под точката на подигнување на

возилото.

9. Проверете дали ногарката на дигалката стои со целата површина на подот и дали се наоѓа точно

вертикално под точката на поставување .

10. Исправете ја дигалката и истовремено подигнете го држачот за дигалката нагоре, сè додека

држачот не ја опфати лентата под возилото .

11. Продолжете да ја пумпате дигалката додека тркалото не се крене од тлото.
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Нестручно користење на дигалката може да предизвика лизгање на возилото од дигалката и со тоа
тешки повреди. За да го намалите ризикот од повреди, внимавајте на следново:
● Користете само дигалки коишто се одобрени од Volkswagen за возилото. Другите дигалки би

можеле да се лизнат, исто и оние наменети за други модели на Volkswagen.
● Подлогата мора да е рамна и цврста. Искривена или мека подлога може да предизвика лизгање на

возилото од дигалката. По потреба користете широка стабилна подлога за дигалката.
● На лизгаво тло, како на пр. под со плочки, треба да се користи подлога што не се лизга на пр.

гумена влошка, за да се избегне лизгање на дигалката.
● Дигалката поставете ја само на опишаните места. Држачот на дигалката мора безбедно да ја

опфати лентата на прагот .
● Никогаш не посегнувајте со дел од телото, на пр. рака или нога под возило што е потпрено само со

дигалката.
● Доколку треба да се работи под возилото, возилото мора да е дополнително поткрепено со

соодветни потпирачи.
● Никогаш не го кревајте возилото доколку работи моторот или доколку возилото е навалено на една

страна или стои на стрмен пат.
● Никогаш не го стартувајте моторот додека возилото е кренато. Возилото може да падне од

дигалката поради вибрациите на моторот.

Непочитувањето на листата за проверка важна за безбедноста може да предизвика незгоди и тешки
повреди.
● Секогаш следете ги постапките во листата за проверка и почитувајте ги општо важечките

безбедносни прописи.



Подигнување на возилото со дигалката (покриени точки)

Позади на левата страна од возилото: собирање на капакот.

Составни делови на дигалка за возило во вид на ножици.

Дигалката се поставува одзади од левата страна на возилото.

Дигалката смее да се поставува само на означените точки за дигалка и само при собран капак . Треба

да се користи точката за прицврстување што се наоѓа кај конкретното тркало no linktext provided .

Листа за проверка

Заради Вашата безбедност, следете ги следните точки по наведениот редослед no linktext provided :

1. Изберете рамна и цврста подлога за подигање на возилото.

2. Изгаснете го моторот. Кај рачен менувач, ставете степен односно кај менувач со двојна спојка DSG®

рачката на менувачот доведете ја во позиција P no linktext provided  и вклучете ја електронската

паркинг сопирачка no linktext provided .

3. Дијагонално поставеното тркало од спротивната страна блокирајте го со преклопливи клинови или

други соодветни предмети.

4. При режим на приколка: приколката откачете ја од влечното возило и оставете ја настрана no
linktext provided .

5. Разлабавете ги завртките на тркалата no linktext provided .

6. Рачната курбла  1  прикачете ја во маказестата дигалка  2 .
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7. Побарајте ја точката за поставување на дигалката под возилото, којашто е најблиску до тркалото

кое треба да се замени.

8. Отстранете го капакот на страничниот праг : за таа цел силно, но внимателно повлечете во

правец на стрелката. Капакот е обложен со лента за прицврстување.

9. Рачно завртете ја дигалката толку високо така што ќе дојде под точката на подигнување на

возилото.

10. Проверете дали ногарката на дигалката стои со целата површина на подот и дали се наоѓа точно

вертикално под точката на поставување .

11. Исправете ја дигалката и истовремено подигнете го држачот за дигалката нагоре, сè додека

држачот не ја опфати лентата под возилото .

12. Продолжете да ја пумпате дигалката додека тркалото не се крене од тлото.

Нестручно користење на дигалката може да предизвика лизгање на возилото од дигалката и со тоа
тешки повреди. За да го намалите ризикот од повреди, внимавајте на следново:
● Користете само дигалки коишто се одобрени од Volkswagen за возилото. Другите дигалки би

можеле да се лизнат, исто и оние наменети за други модели на Volkswagen.
● Подлогата мора да е рамна и цврста. Искривена или мека подлога може да предизвика лизгање на

возилото од дигалката. По потреба користете широка стабилна подлога за дигалката.
● На лизгаво тло, на пр. под со плочки, треба да се користи подлога што не се лизга, на пр. гумена

влошка, за да се избегне лизгање на дигалката.
● Дигалката поставете ја само на опишаните места. Држачот на дигалката мора безбедно да ја

опфати лентата на прагот .
● Никогаш не посегнувајте со дел од телото на пр. рака или нога под возило што е потпрено само со

дигалката.
● Доколку треба да се работи под возилото, возилото мора да е дополнително поткрепено со

соодветни потпирачи.
● Никогаш не го кревајте возилото доколку работи моторот или доколку возилото е навалено на една

страна или стои на стрмен пат.
● Никогаш не го стартувајте моторот додека возилото е кренато. Возилото може да падне од

дигалката поради вибрациите на моторот.

Непочитувањето на листата за проверка важна за безбедноста може да предизвика незгоди и тешки
повреди.
● Секогаш следете ги постапките во листата за проверка и почитувајте ги општо важечките

безбедносни прописи.



Замена на тркало

Замена на тркало: одвртување на завртките со рачката на одвртувачот.

Отстранување на тркалото
—Внимавајте на листата за проверка no linktext provided .

—Разлабавете ги завртките no linktext provided .

—Подигнете го возилото no linktext provided .

—Разлабавените завртки целосно одвртете ги со шестоаголното вдлабнување во рачката на

одвртувачот и поставете ги на чиста подлога.

—Вадење на тркалото.

Монтирање на резервно тркало или тркало за итни случаи
—Внимавајте на правецот на вртење на гумата no linktext provided .

—Поставете го тркалото.

—Завртката за заштита од кражба со адаптерот навртете ја на позицијата   2  или 3  во правец на

стрелките на часовникот и лесно  затегнете ја.

—Навртете ги сите завртки во правец на стрелките на часовникот и лесно  прицврстете ги.

—Спуштете го возилото со дигалката.
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—Цврсто навртете ги сите завртки со клучот за тркала во насока на стрелките на часовникот no linktext

provided . Притоа не прицврстувајте ги завртките по ред, туку секогаш префрлајте се на спротивната

навртка.

—Заштитните капи, средните капаци за тркала или целосните заштитни капаци монтирајте ги no

linktext provided .

Неправилен вртежен момент или несоодветно ракување со завртките може да доведе до губење на
контролата врз возилото, незгоди и тешки повреди.
● Сите завртки и навојот на завртките одржувајте ги чисти и незамастени. Завртките мора да бидат

лесно вртливи и да се затегнат со пропишаниот вртежен момент.
● Шестаголното вдлабнување во рачката на одвртувачот користете го само за вртење на завртки, не

за разлабавување или стегање.
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По замената на тркало

—Исчистете го алатот и вратете го назад во делот од пластична пена во багажниот простор no linktext

provided .

—Сменетото тркало безбедно сместете го во багажниот простор.

—Задолжително проверете го моментот на затегнување на завртките за тркалата no linktext provided .

—Оштетеното тркало заменете го што е можно побрзо.

По замената на тркало, контролната сијаличка на системот за контрола на гуми може да

прикаже дефект на системот no linktext provided , no linktext provided .
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Вовед во темата

Со приборот за дефекти може привремено да се запушат оштетувањата на гумите, кои биле

предизвикани од туѓи тела или од убоди со околу 4 mm дијаметар. Туѓите тела, на пр. завртка или

шајка, не смее да се отстранат од гумата!

Откако гумата ќе се наполни со средството за запушување, околу десет минути по почетокот на

возењето веднаш проверете го притисокот во гумите и прилагодете го.

Доколку е оштетена повеќе од една гума на возилото, побарајте стручна помош. Приборот за дефекти е

доволен за полнење на само една гума.

Приборот за дефекти користете го, ако возилото е оставено на безбедно место и доколку сте

запознаени со потребните активности и безбедносни мерки! Во друг случај побарајте стручна помош.

Средството за запушување на гуми не смее да се користи:
—При оштетувања на фелната.

—При надворешни температури под -20 °C (-4 °F).

—Кај оштетувањата на гумите од гребење или прободување, што се поголеми од 4 mm.

—Доколку возите со многу низок притисок во гумите или со издишани гуми.

—Кога рокот за употреба на шишето со течноста за полнење на гумите е поминат.

—Доколку туѓото тело е отстрането од гумата.

—Заедно со гумите за мобилност. Дали Вашето возило е опремено со гуми за мобилност, ќе дознаете

од натписот на надворешната страна на гумата.

Користењето на приборот за дефекти може да биде опасно, пред сè доколку тркалото се полни на
работ на улицата. За да го намалите ризикот од тешки повреди, внимавајте на следново:
● Запрете го возилото штом ќе биде можно и безбедно. Возилото оставете го на сигурна

оддалеченост од тековниот сообраќај, за да може да се напумпа гумата.
● Внимавајте тлото да е рамно и цврсто.
● Сите совозачи и особено децата мораат да се држат на безбедно растојание и надвор од местото на

работа.
● Вклучете ги трепкачите за предупрадупредување, за да ги предупредите другите учесници во

сообраќајот.
● Приборот за дефекти користете го само доколку Ви се познати неопходните постапки. Инаку

побарајте стручна помош.
● Приборот за дефекти е предвиден за користење само во итни случаи и за до најблискиот сервис.
● Гумата поправена со приборот за дефекти веднаш заменете ја.
● Средството за запушување е опасно по здравјето и мора веднаш да се отстрани при контакт со

кожата.
● Приборот за дефекти чувајте го подалеку од дофат на деца.
● Никогаш не користете дигалка, иако дигалката е дозволена за возилото.
● Секогаш гаснете го моторот, вклучете ја електронската паркинг-сопирачка и поставете ја рачката

од менувачот во позиција P или поставете степен кај рачниот менувач, за да се намали ризикот од
ненамерно движење на возилото.
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Гумата наполнета со средството за запушување ги нема истите возни перформани како стандардната
гума.
● Никогаш не возете побрзо од 80 km/h (50 mph).
● Да се избегнува забрзување со полн гас, силно сопирање и остро влегување во кривини.
● Возете со најмногу 80 km/h (50 mph) само десет минути, потоа проверете ја гумата.

Искористеното или средството за запушување отстранете го соодветно на законските прописи.

Ново шише за полнење може да добиете кај Volkswagen партнерот.

Внимавајте на одделното упатство за употреба на производителот на приборот за дефекти.



Составни делови на приборот за дефекти

Општ приказ: Составни делови на приборот за дефекти.
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Општ приказ: компресор на приборот за дефекти.

Приборот за дефекти се наоѓа под подната простирка во багажниот простор.

Приборот за дефекти се состои од следниве делови :

1 Налепница со податоци за брзината или

2 Црево за полнење со капак.

3 Шише за полнење на гумите.

4 Резервен патрон за вентилот.

5 Одвртувач за патронот на вентилот.

Компресорот на приборот за дефекти се состои од следниве делови :

1 Прекинувач за вклучување и исклучување.

2 Завртка за испуштање воздух.

3 Индикатор за притисок во гуми.

4 Црево за пумпање на гумите.

5 12-волтен кабел-приклучок.

6 Компресор за воздух.

Одвртувачот за патронот на вентилот   5  во долниот дел има отвор во кој влегува патронот на

вентилот. Само така може да се одврти и повторно наврти патронот од вентилот на гумата. Тоа важи и

за резервниот патрон за вентилот 4 .

Компресорот за воздух од приборот за дефекти смее да работи на 12-волтен приклучок за

напојување, дури и ако податокот за моќност на плочката за типот на компресорот за воздух ја

пречекорува максималната моќност на приклучокот за напојување.
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Пoдготовки

Листа за проверка

Следните активности вршете ги секогаш по зададениот редослед no linktext provided .

1. При дефект на гума возилото оставете го по можност на безбедно растојание од тековниот

сообраќај на хоризонтална и цврста подлога.

2. Вклучете ја електронската паркинг-сопирачка no linktext provided .

3. Изгаснете го моторот.

4. Рачен менувач: поставете степен no linktext provided .

5. Сите патници во возилото нека излезат и нека застанат на безбедно место настрана од тековниот

сообраќај.

6. Вклучете ги трепкачите за предупредување и поставете го триаголникот за предупредување no
linktext provided . Почитувајте ги законските прописи.

7. Проверете дали е можна поправка со приборот за дефекти no linktext provided .

8. При режим на приколка: приколката откачете ја од влечното возило и оставете ја настрана no
linktext provided .

9. При натоварен багажен простор: извадете го багажот.

10. Извадете го приборот за дефекти од багажниот простор.

11. Лепенката   1  од приборот за дефекти залепете ја во видното поле на возачот на инструментната

табла.

12. Туѓото тело, на пр. завртка или шајка, не отстранувајте ги од гумите.

Непочитувањето на листата за проверка важна за безбедноста може да предизвика незгоди и тешки
повреди.
● Секогаш следете ги постапките во листата за проверка и почитувајте ги општите важечки

безбедносни прописи.
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Запушување и пумпање на гумите

Запушување на гумата
—Одвртете ја капата од вентилот на гумата.

—Со одвртувачот за патронот на вентилот   5  одвртете го патронот од вентилот на гумата и поставете

го на чиста подлога.

—Шишето за полнење на гумата   3  неколку пати протресете го.

—Цревото за полнење   2  цврсто навртете го на шишето во правец на стрелките на часовникот.

Фолијата на отворот автоматски ќе се искине.

—Капачињата од цревото за полнење   2  отстранете ги и отворениот крај поставете го на вентилот на

гумата.

—Шишето држете го со дното нагоре и целото средство за запушување во шишето наполнете го во

гумата.

—Празното шише тргнете го од вентилот.

—Патронот на вентилот повторно навртете го со одвртувачот за патронот на вентилот   5  во вентилот

на гумата.

Пумпање на гумите
—Цревото за полнење   4  на компресорот за воздух цврсто навртете го на вентилот на гумата.

—Проверете, дали завртката за испуштање воздух   2  е затворена.

—Стартувајте го моторот на возилото и оставете го да работи.

—Ставете го 12-волтниот приклучок за кабел 5  во 12-волтниот приклучок за напојување во

возилото no linktext provided .

—Вклучете го компресорот за воздух со прекинувачот за вклучување и исклучување 1 .

—Оставете го компресорот за воздух да работи додека не се постигне притисок од 2,0 – 2,5 bar (29 –

 36 psi/200 – 250 kPa) no linktext provided . Mаксимално време на работење: осум минути no linktext
provided .

—Исклучете го компресорот.

—Доколку не се постигне притисок на воздухот од 2,0 – 2,5 bar (29 – 36 psi/200 – 250 kPa), цревото за

полнење на гумите одвртете го од вентилот на гумата.

—Со возилото возете нанапред или наназад околу десет метри, за да може да се распредели

средството за запушување во гумата.

—Цревото за полнење на компресорот одново цврсто навртете го на вентилот и повторете го процесот

на пумпање.

—Доколку и тогаш не се постигне потребниот притисок, гумата е премногу оштетена. Гумата не може

да се запуши со приборот за дефекти. Не возете понатаму. Побарајте стручна помош no linktext
provided .

—Откачете го компресорот и одвртете го цревото од вентилот.
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—Продолжете со возењето со најголема брзина од 80 km/h (50 mph), доколку е постигнат притисок од

2,0 – 2,5 bar (29 – 36 psi/200 – 250 kPa).

—Контролирајте го притисокот во гумата по десетминутно возење no linktext provided .

Цревото за полнење на гумите и компресорот може да се загреат при пумпање.
● Заштитете ги дланките и кожата од врелите делови.
● Жешкото црево и врелиот компресор не поставувајте ги на запаливи материјали.
● Пред сместувањето оставете го уредот да се излади.
● Доколку гумата не може да се напумпа до најмалку 2,0 bar (29 psi/200 kPa), оштетувањето ќе биде е

премногу големо. Средството за запушување не е во состојба да ја запуши гумата. Не возете
понатаму. Побарајте стручна помош.

Компресорот исклучете го по најдоцна осум минути работење, за да се не прегрее! Пред повторното
вклучување оставете го компресорот неколку минути да се излади.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/bed88d48c1a09f48fda6eb8a47cd89f5_1_mk_MK#ID_aa95435727be89ce7b032756041ffcba-499526a8fcf8012e4c6bffacd2c0b380-mk-MK


Контрола по десетминутно возење

Цревото за полнење на гумата   4  повторно поврзете го и прочитајте го притисокот на гумата на

индикаторот за притисок 3 .

1,3 bar (19 psi/130 kPa) и помалку:
—Не возете понатаму! Гумата не може доволно да се запуши со приборот за дефекти.

—Побарајте стручна помош no linktext provided .

1,4 bar (20 psi/140 kPa) и повеќе:
—Коригирајте го притисокот во гумите повторно на правилната вредност no linktext provided .

—Продолжете го патувањето до најблискиот сервис со најмногу 80 km/h (50 mph).

—Во стручниот сервис заменете ја оштетената гума.

Возењето со незапушена гума е опасно и може да предизвика незгоди и тешки повреди.
● Не возете понатаму, доколку притисокот во гумите е помал од 1,3 bar (19 psi / 130 kPa).
● Побарајте стручна помош.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/bed88d48c1a09f48fda6eb8a47cd89f5_1_mk_MK
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Сервисни зафати и дигитален план за сервис

Со плочката со податоци за возилото залепена на корицата на упатството за употреба на возилото се

гарантира дека во Вашето возило можете во секое време да монтирате правилните Volkswagen

оригинални делови®. Освен тоа, се утврдува кој вид на сервис е соодветен за Вашето возило.

На плочката со податоци за возилото се потврдува датумот на прва регистрација или датумот на

испорака, проверката при испорака, а со тоа и почетокот на гаранцијата за Вашето возило.

Меморирање на спроведените сервисни зафати ()
Сервисните потврди од Вашиот партнер на Volkswagen или од стручната сервисна работилница се

меморираат во еден централен систем. Преку оваа транспарентна документација на историјата на

сервиси, Вашите спроведени сервисни зафати може да се репродуцираат во секое време. Volkswagen

препорачува, при секој извршен сервис да Ви биде врачен испечатена потврда за сервис, којашто ќе ги

содржи сервисните работи меморирани во системот.

При секој нов сервис, досегашната потврда за сервис се заменува со актуелна испечатена потврда.

На некои пазари, дигиталниот план за сервис не е достапен. Во тој случај, Вашиот партнер за

Volkswagen Ве информира за документацијата на сервисните зафати.

Сервисни зафати
Во дигиталниот план за сервис се документирани следните податоци од страна на Вашиот партнер за

Volkswagen или од стручниот сервис:

—Кога и кој сервис бил спроведен.

—Дали била дадена препорака за поправка, на пр. дека треба да бидат сменети дисковите на

сопирачките.

—Дали имате посебни желби за или при одржувањето. Вашиот советник за сервис истите ги

забележува во налогот.

—Кои составни делови и погонски течности биле сменети.

—Кога е Вашиот следен термин за сервис.

LongLife гаранцијата за мобилност важи до следниот контролен сервис. Документацијата се врши при

секој доспеан контролен сервис.

Видот и обемот на сервисните зафати можат од возило до возило да варираат. За индивидуалните

активности за секое возило можете да се распрашате во стручниот сервис.

Недоволен или никаков сервис и непридржување кон сервисните интервали може да доведе до
откажување на возилото во патниот сообраќај, до незгоди и тешки повреди.
● Оставете сервисните зафати да се извршуваат кај овластен партнер на Volkswagen или во стручен

сервис.

Volkswagen не може да биде одговорен за оштетувањата на возилото, што настанале поради
недоволен сервис или недоволна достапност на оригинални делови.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/0b48603ec4cd0b34c1b1a10375f9982f_1_mk_MK


Редовните сервисни интервенции на возилото не служат само за одржување на возилото, туку

придонесуваат и за возната и сообраќајната безбедност. Поради тоа, сервисот вршете го во

согласност со директивите на Volkswagen.



Фиксен или флексибилен сервис

Плочка со податоци со PR-број на конкретниот сервис (општ приказ).

Сервисите се делат на сервис за промена на масло или контролен сервис. Индикаторот за сервисни

интервали на дисплејот на инструментната табла служи како потсетување за доспевањето на следниот

сервис.

Зависно од опремата на возилото, моторот и работните услови

фиксен сервисфлексибилен сервис

Како можам да знам, кој вид на сервис му е потребен на моето возило?
—На PR-бројот на плочката со податоци (стрелка) no linktext provided .

—На следната табела.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/067439efb5a6f3ddb6da17382e879267_1_mk_MK
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Термин за сервис PR.-број Вид на сервис Сервисен интервал

Сервис за промена на масло

QI1

Фиксен

На секои 5.000 km или 1 година

QI2 На секои 7.500 km или 1 година

QI3 На секои 10.000 km или 1 година

QI4 На секои 15.000 km или 1 година

QI6 Флексибилен Според индикаторот за сервисни интервали.

Контролен сервис Според индикаторот за сервисни интервали.

Почитувајте ги информациите за спецификација на моторно масло според стандардот на VW no linktext
provided .

Особеност за флексибилниот сервис
Кај флексибилниот сервис, сервис со промена на масло мора да спроведете само тогаш кога тој му е

потребен на Вашето возило. За утврдување на терминот, предвид се земаат индивидуалните

оперативни услови и личниот стил на возење. Фиксен елемент на флексибилниот сервис е примената

на LongLife моторно масло наместо вообичаеното моторно масло.

Почитувајте ги информациите за спецификација на моторно масло според стандардот на VW no linktext
provided .

Доколку не сакате флексибилен сервис, може да се одлучите и за фиксен сервис. Фиксниот сервис, во

секој случај, може да влијае врз трошоците за сервис. Вашиот сервисен консултант со задоволство ќе Ве

советува.

Индикатор за сервисни интервали
Термините за сервис кај Volkswagen се прикажуваат преку индикаторот за сервисни интервали на

дисплејот на инструментната табла no linktext provided  и во менито Einstellungen Fahrzeug
(поставувања за возилото) во инфо-забавниот систем no linktext provided . Индикаторот за сервисните

интервали информира за термините за сервис што содржат менување на моторно масло или контролен

сервис. При доспеаност на соодветниот сервис можат да се извршат и други доспеани дополнителни

работи, на пр. промена на течноста за сопирачките и промена на свеќички.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/0c18746e3965f808d86718a7dea775aa_1_mk_MK#ID_8a2aea8f84cb36213632b12e00302cea-e71751bc413ec5a3158de41dc42bea89-mk-MK
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Информации за работните услови

Зададените сервисни интервали и обеми се начелно прилагодени на нормални работни услови.

При отежнати работни услови, неколку интервенции неопходно е да се извршат уште пред доспевањето

на следниот сервис или помеѓу два наведени сервисни интервали.

Отежнати работни услови се меѓу другото:

—сулфурни горива,

—почесто возење на кратки сообраќајни патеки,

—подолго работење во неутрална позиција (лер) на моторот, на пр кај такси,

—работа во области со многу прашина,

—често користење на приколка (зависно од опремата),

—често возење во режим Stop-and-go, на пр. во град и

—претежно користење во зимски услови.

Ова важи особено за следниве составни делови (зависно од опремата):

—Филтер за прав и полен

—Air Care филтер за алергени

—Филтер за воздух

—Запчест ремен

—Филтер за честички

—Моторно масло

Советникот за сервис во Вашиот стручен сервис со задоволство ќе Ве советува, дали при работни

услови на Вашето возило се потребни интервенции помеѓу вообичаените сервисни интервали.

Недоволниот сервис или несервисирањето и непочитувањето на сервисните интервали може да
доведе до откажување на возилото во патниот сообраќај, незгоди и тешки повреди.
● Сервисирањето се изведува во овластен партнер на Volkswagen или во специјализиран сервис.

Volkswagen не може да биде одговорен за оштетувањата на возилото, што настанале поради
недоволен сервис или недоволна достапност на оригинални делови.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/e886029ea9e64f5054cd481646e1563f_1_mk_MK


Обем на сервисот

Во обемот на сервисните услуги се вбројуваат сите зафати за одржување, кои се потребни, за да ја

одржат работната и сообраќајната сигурност на Вашето возило (зависно од работните услуги и

опремата на возило, на пр. мотор, менувач или горива). Зафатите за одржување се поделени на зафати
при контролен сервис  и зафати при одржување . Кои интервенции се потребни во детали за Вашето

возило, дознајте:

—Кај Вашиот Volkswagen партнер.

—Во Вашата стручна сервисна работилница.

—Во електронскиот систем за информации за поправки и сервисни работилници erWin no linktext

provided .

Зафати при контролен сервис
Електрика

—12-волтна батерија за возилото: проверете ја и ако е потребно заменете ја.

—Осветлување: проверка.

—Свирка: проверка.

—Позиција на фарови: проверка.

—Индикатор за сервисни интервали: проверка.

Мотор и менувач

—Уред за издувни гасови: проверка.

—Менувач и погон на оска: проверка.

—Уред за гас: проверка.

—Ребрест ремен: проверка.

—Систем за ладење: проверка.

—Мотор и конструкциски делови во просторот на моторот: проверка.

—Ниво на моторно масло: проверка.

Подвозје

—Осовинските зглобови и спони: проверка.

—Гуми: проверка.

—Систем за сопирање: проверка.

—Гуртни и дискови на сопирачки: проверка.

—Ниво на течност за сопирачки: проверка.

—Штитници на зглобовите: проверка.

—Летви за спојување и лежиште на стабилизатор: проверка.

—Воздушна амортизација: проверка.

—Прибор за дефект: проверка.
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—Притисок во гумите на сите тркала: проверка.

—Серво управувач: проверка.

—Амортизери и спирални пружини: проверка.

Каросерија

—Системи на покривот: проверка.

—Ветробран: проверка.

—Каросерија: проверка на корозија.

—Метлички на бришачи: проверка.

—Уред за миење на стаклата: проверка.

—Носачи на врати: подмачкување.

—Под: проверка.

—Истек на вода: проверка.

—Пробно возење: спроведување.

Зафати за одржување
Дополнително кон контролните интервенции мора зависно од работните услови и од опремата на

возилото, на пр. мотор, менувач или погонски материи, да се извршат зафати за одржување на Вашето

возило. Тие зависат од времето  и перформансите  или само од времето  или перформансите .

—Адитиви: замена односно дополнување.

—Течност за сопирачки: промена.

—Филтер за честички: проверка.

—Резервоар за природен гас и довод за гас: промена.

—Менувач: промена на масло и во даден случај на филтер.

—Лежиште на менувачот: промена.

—Филтер на уредот за гас: промена.

—Осовински погон и диференцијал: промена на масло.

—Филтер за дизел гориво: промена или одводнување.

—Филтер за воздух: промена.

—Мотор: промена на масло и во даден случај на филтер.

—Филтер за прав и полен: промена.

—Air Care филтер за алергени: промена.

—Свеќички: промена.

—Запчест ремен и затегнувачка макара: проверка или промена.

Исто така, можно е да се спроведат и зафати за одржување надвор од прикажаните термини за сервис.

Од технички причини, на пр. постојано понатамошно развивање на конструкциски делови, може да се

променат сервисните услуги. Вашиот Volkswagen партнер или стручната сервисна работилница секогаш

Ве информира за актуелни измени.



Одржување на системот за гориво

Составните делови низ кои тече гориво, на пр. системот за гориво заедно со водовите на подвозјето, се

дизајнирани да траат колку што трае и возилото и не треба да се одржуваат.
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Напомени за нега на возилото

Редовната, стручна нега служи за одржување на Вашето возило.

Колку подолго се задржуваат нечистотиите на површините на деловите од возилото и на материјалите

на навлаките, толку потешки се чистењето и негата. Долгото задржување може да доведе до тоа,

нечистотиите повеќе да не можат да се отстранат.

Volkswagen препорачува, да користите оригинални производи за нега, коишто се прилагодени на

Вашето возило.

Нестручната нега и нестручното чистење на деловите на возилото можат негативно да влијаат на
безбедносните опреми на возилото и да предизвикаат тешки повреди.
● Чистете ги и негувајте ги деловите од возилото само според инструкциите на производителот.
● Секогаш користете одобрени или препорачани средства за чистење.
● Не користете средства за чистење коишто содржат растворувачки компоненти. Растворувачите

можат трајно да ги оштетат модулите на воздушните перничиња.
● Заштитете ги дланките и рацете од деловите со остри рабови, на пр. при чистење на внатрешните

страни на куќиштата за тркала.

Извалканите, замаглените или замрзнатите стакла ја намалуваат видливоста и го зголемуваат ризикот
од незгоди и тешки повреди. Можат да се попречат сигурносните опреми на возилото.
● Возете само ако имате јасна видливост низ сите прозорски стакла.
● Не третирајте го предното стакло со средства кои го отстрануваат заштитниот слој на стаклата. При

неповолни услови на видливост може да дојде до зголемено заслепување.

Средствата за нега може да се отровни и опасни. Несоодветните средства за нега и нестручната
примена на средствата за нега може да предизвикаат незгоди, тешки повреди, изгореници и труење.
● Средствата за нега чувајте ги само во безбедно затворено оригинално пакување.
● Земете го предвид прилогот кон пакувањето.
● Чувајте ги средствата за нега подалеку од дофат на деца.
● Средствата за нега користете ги само надвор или во добро проветрени простории, за да не

вдишувате штетни испарувања.
● Никогаш не користете терпентин, моторно масло, отстранувач на лак за нокти или други течности

што ветреат за нега на возилото. Тие се отровни и лесно можат да се запалат.

Нечистотиите со агресивни составни делови што содржат растворувачи можат трајно да ги оштетат
опремите во возилото, дури и по кратко делување, на пр. на навлаките на седиштата или на
декоративните делови.
● Не оставајте нечистотиите да се исушат.
● Отстранете ги тврдокорните дамки во стручен сервис.
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Миење на возилото

Редовно мијте ја темелно и долната страна на возилото за да ги отстраните остатоците.

Автоматски сервиси за миење
Секогаш почитувајте ги упатствата на лицето вработено во сервисот за миење возила, особено доколку

на Вашето возило се наоѓаат вградени делови no linktext provided .

—Претпочитајте сервиси за миење возила без четки.

—Прво измијте го возилото со вода.

—Кај миени улици, управувачкиот столб не смее да се блокира (зависно од опремата) no linktext

provided .

—Секогаш пред миење на возилото исклучувајте ја Auto-Hold функцијата no linktext provided ,

бришачите за стакла no linktext provided  и сензорот за дожд и светло.

—Склопување на надворешните ретровизори.

—Кај возила со декоративни и заштитни фолии не одбирајте програма за миење со врел восок.

Апарат за миење под висок притисок
Почитувајте ги напомените на производителот за апаратот за чистење под висок притисок. Во никој

случај не користете ротирачки прскалки no linktext provided .

—Користете само вода до најмногу +60 °C (+140 °F).

—Замрзнати стакла или прозорски стакла покриени со снег не ги чистете со апарат на висок притисок.

—Млазот вода рамномерно движете го на растојание со прскалката од најмалку 50 cm од страничните

стакла и од другите делови на возилото.

—Млазот вода не го насочувајте предолго на исто место. Наместо тоа, оставете тврдокорната

нечистотија да омекне.

—Млазот вода доколку е можно не насочувајте го кон гумените дихтунзи, на пр. страничните стакла,

сјајните лајсни, гумите, гумените црева, материјалот за затемнување и други чувствителни делови од

возилото, на пр. бравите од вратите.

—Сензорите, леќите на камерата, декоративните и заштитените фолии прскајте ги директно само

кратко.

Рачно миење
Рачното миење, во принцип е понежен начин на чистење на вашето возило. Но, и во тој случај треба да

се почитува следното no linktext provided .

—Пред миење на возилото омекнете ја нечистотијата со големо количество вода и потоа добро

исплакнете ја.

—Возилото исчистете го со мек сунѓер, ракавица за миење или четка за миење со мал притисок. Притоа

почнете од кровот и продолжете од горе надолу.

—Редовно на куси временски интервали исплакнете ги темелно сунѓерот, ракавицата за миење или

четката за миење.

—На крај, тркалата, праговите и сл. исчистете ги и со втор сунѓер.
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Само при тврдокорни нечистотии користете шампон за чистење.

Конзервирање
Доброто конзервирање го штити лакот на возилото. Најдоцна кога на чистиот  лак нема повеќе јасно да

капат капки, возилото треба повторно да се заштити со добро средство за конзервирање со восок.

Дури и ако во автоматскиот сервис за миење редовно се користи средство за конзервирање со восок,

Volkswagen Ви препорачува најмалку двапати годишно да го заштитите лакот на возилото со

оригинален тврд восок на Volkswagen (000 096 317).

Полирање
Полирањето е потребно само доколку лакот на возилото станал неугледен и доколку веќе не можете да

постигнете сјај со средствата за конзервирање.

Мат лакираните површини не смеат да се полираат! Површината непоправливо се оштетува со

светнување на лакот.

Миење на мат лакираните површини на возилото
Возилата со мат лакирани површини чистете ги рачно или во сервис за миење на возила со текстил без

конзервирање со восок. При рачно миење отстранете ја големата нечистотија со доволно вода, потоа

измијте ја површината со благ раствор од сапуница.

Лесните нечистотии како масни флеки или остатоци од инсекти отстранете ги со специјално средство за

чистење за мат лак.

По миењето на возилото можна е одложена ефикасност на сопирањето и продолжено растојание на
сопирање поради влажни односно во зима поради замрзнати дискови и гуртни на сопирачките.
● Сопирачките со внимателно сопирање. Притоа, не доведувајте ги другите учесници во сообраќајот

во опасност!

Нестручно миење на возилото може да предизвика тешки оштетувања на возилото!
● Секогаш придржувајте се кон упатствата на производителот.
● Не го мијте возилото на силно сонце.
● При ладни временски услови никогаш не насочувајте го млазот вода директно во бравите, вратите

или во вратата од багажниот простор. Бравите и дихтунзите можат да замрзнат!

Мат лакираните делови и површини, нелакираните пластични делови, стаклата на фаровите и задните
светла можат да се оштетат поради нестручно миење на возилото.
● Не користете тврди четки или онакви што гребат.

Мијте го возилото само на специјални места предвидени за таа намена. Таму се спречува, во

подземните води да не навлезе евентуално нечиста вода загадена од масло.



Нега и чистење на возилото однадвор

Меѓу просторот на моторот и предното стакло: резервоар за вода (општ приказ).

Во задниот дел на возилото: камера за помош при возење наназад 

во амблемот на VW или 

во светлото на регистарската табличка (општ приказ).

Следниот преглед дава препораки за чистење и нега на поединечни делови на возилото no linktext
provided .
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Прозорски стакла, стаклени површини:

Остатоците од миењето, на пр. од средства за нега, отстранете ги со оригинална крпа за чистење стакла

од Volkswagen (000 096 166 A) или со соодветно средство за чистење стакло.

При снег и мраз користете рачна четка. Пластичната гребалка секогаш туркајте во една насока. При

замрзнување употребете оригинално средство за одмрзнување од Volkswagen (000 096 322).

Метлички на бришачи: no linktext provided .

Лак:

Површините секогаш третирајте ги внимателно, за да не се отстрани слојот на лак. Лесните нечистотии,

на пр. таложења, остатоци од инсекти, козметика, веднаш отстранете ги со чиста, мека крпа и благ

раствор од сапун

Малите оштетувања на лакот поправете ги со маркер за лакирање. Видете го бројот на боја на плочката

со податоци за возилото no linktext provided . При оштетувања на површини лакирани со мат-лак,

обратете се во стручен сервис.

Други упатства:

—Истечено гориво или погонски материјал: веднаш отстранете.

—Таложење на 'рѓа: талозите натопете ги со раствор од сапун. Потоа отстранете ги со пластелин за

чистење.

—Корозија: отстранете ја во стручен сервис.

Кутија за вода, простор за мотор:

Лисјата и другите неприцврстени предмети отстранувајте ги уред за отстранување на прав или рачно

no linktext provided . Чистењето на просторот на моторот треба секогаш да се врши во стручен сервис

no linktext provided .

Доколку водата рачно ја внесете во резервоарот за вода, на пр. со апарат на висок притисок, може да

предизвикате сериозни оштетувања на возилото.

Сензори, леќи на камерата:

Областа пред сензорите или камерата исчистете ја со мека крпа и со средства за чистење што не

содржат растворувачи. Имајте ги предвид местата на вградување no linktext provided .

Кај возила со камера за помош при возење наназад во задниот амблем на VW    :

—Вклучете палење.

—Поставете ја рачката на менувачот во позиција R.

—Исчистете ја леќата на камерата.

Исчистете ги чувствителните површини на сензорот за дожд и светло и прозорчето на камерата на

предното стакло како стаклата на прозорците, стаклените површини (зависно од опремата).

Отстранете го снегот со рачна четка. Не користете топла или врела вода. При замрзнување употребете

оригинално средство за одмрзнување од Volkswagen (000 096 322).

Декоративни фолии, заштитни фолии:

Отстранете ги нечистотиите како кај лакот. За мат заштитни фолии секогаш користете оригинално

средство на Volkswagen за чистење на пластика (000 096 314).

На секои три месеци третирајте го чистото возило со течен тврд восок. За нанесување користете само

чисти, меки микрофибер крпи. Не користете врел восок, ниту во сервиси за миење возила!

Други упатства:

—Тврдокорни нечистотии: внимателно отстранете ги со шпиритус, а потоа исплакнете со топла вода.

Украсни делови, украсни лајсни, цевки за издувни гасови од хром, алуминиум или нерѓосувачки челик:

Исклучиво чистете ги со чиста, мека крпа и благ раствор од сапуница

Хромираните делови може да се конзервираат со оригинален тврд восок на Volkswagen (000 096 317).
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Елоксираните површини негувајте ги со оригиналното средство на Volkswagen за нега на хром и

алуминиум (000 096 319 D).

Фарови, задни светла:

Користете мека крпа, натопен сунѓер со благ раствор од сапуница

Други упатства:

—Тврдокорни нечистотии: отстранете со оригиналното средство на Volkswagen за нега на хром и

алуминиум (000 096 319 D).

Тркала:

Нечистотиите и солта за патишта отстранете ги со вода.

Кај тркала од лесен метал: извалканите фелни на тркалата третирајте ги со оригинално средство на

Volkswagen за чистење на фелни (000 096 304). Volkswagen препорачува, фелните на секои три месеци

да ги истриете со оригинален тврд восок на Volkswagen (000 096 317).

Други упатства:

—Оштетен заштитен слој на лакот: веднаш коригирајте со маркер за лак. По потреба побарајте стручен

сервис.

—Абразија на сопирачките: употребете оригинално средство за чистење на фелни од Volkswagen

(000 096 304).

Цилиндрична брава:

Volkswagen препорачува, за одмрзнување да се користи оригинално средство за одмрзнување на

Volkswagen (000 096 322). Не користете средства за одмрзнување брави со супстанции што

разложуваат маснотии.

Просторот за моторот во возилото е опасна област. При сите зафати на моторот или во просторот на
моторот може да настанат повреди, изгореници и опасност од незгода или пожар!
● Пред секое работење во просторот за мотор задолжително почитувајте ги потребните дејствија и

безбедносните мерки no linktext provided .
● Volkswagen Ви препорачува, зафатите да ги вршите во стручен сервис.

Нестручно чистење и нега може да предизвика оштетување на возилото.
● Секогаш придржувајте се кон упатствата на производителот.
● Не користете премногу предмети за чистење што се тврди и гребат.

Отворите за одвод на резервоарот за вода може да се запушат од лисја и нечистотии. Водата што не
истекува може да навлезе во внатрешниот простор.
● Делот под продупчениот капак оставете го на чистење во стручен сервис.

Кај декоративните фолии и фолиите за заштита, на трајноста на бојата влијаат фактори од

околината како сончевите зраци, влажност, загадување на воздухот, одрони итн. Декоративните

фолии можат веќе по една до три години, заштитните фолии по околу две до три години да

покажат траги од користење и старост. Во многу топли климатски подрачја, декоративните

фолии можат да избледат уште во правата година, а заштитните фолии во текот на втората

година.
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Нега и чистење на внатрешниот простор

Следниот преглед дава препораки за чистење и нега на поединечни делови на возилото no linktext
provided .

Прозорски стакла:

Чистете со средство за стакло, потоа исчистете со чиста кожна крпа за стакло или со сува микрофибер

крпа.

Текстил, микро-фибер, вештачка кожа:

Нечистотиите отстранете ги со оригинално средство за чистење на Volkswagen (000 096 301).

Материјалите никогаш не третирајте ги со растворувачи, восок, крема за чевли, отстранувач на дамки

или слично.

Други упатства:

—Прилепени загадени честички: редовно отстранувајте со правосмукалка, за да не се оштети трајно

материјалот од нагризување.

—Нечистотии на база на масти, на пр. масло: користете оригинално средство на Volkswagen за чистење

на внатрешниот простор (000 096 301). Нанесете благ раствор од сапуница, растворените масти и

бои натапкајте ги со впивлива крпа, по потреба дополнително истретирајте ги со вода.

—Посебни нечистотии, на пр. пенкало, лак за нокти: користете оригинално средство на Volkswagen за

чистење на внатрешниот простор (000 096 301), по потреба дополнително третирајте со раствор од

сапуница.

Природна кожа:

Свежите нечистотии отстранете ги со памучна крпа и благ раствор од сапуница

Исушените флеки третирајте ги со оригинално средство на Volkswagen за чистење на кожа

(000 096 323).

Редовно и по секое чистење нанесете крема за нега со светлосна заштита и импрегнирачки ефект, по

потреба користете специјална крема за кожа во боја. Ако подолго време возилото се наоѓа на отворено,

кожата треба да ја заштитите од директно изложување на сончева светлина.

Никогаш не третирајте ја кожата со средства за растворување, восок, крема за чевли, отстранувач на

флеки или слично.

Други упатства:

—Нечистотии врз база на маст, на пр. масло: свежите флеки отстранете ги со впивлива крпа.

—Посебни нечистотии, на пр. пенкало, лак за нокти и исушени флеки: третирајте со оригинално

средство на Volkswagen за чистење на кожа (000 096 323).

Пластични делови:

Употребете мека, влажна крпа.

Ако тврдокорните нечистотии не можат да се отстранат со малку благ раствор од сапуница

000 096 314

Украсни делови, украсни лајсни од хром, алуминиум или нерѓосувачки челик:

Чистете со чиста, мека крпа и благ раствор од сапуница
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Елоксираните површини негувајте ги со оригиналното средство на Volkswagen за нега на хром и

алуминиум (000 096 319 D).

Контролни елементи:

Грубите и тешко достапните нечистотии отстранете ги со мека четка. На крај употребете чиста, мека

крпа и со малку благ раствор од сапуница

Дисплеи и екрани:

Користете оригинална крпа за чистење на Volkswagen (000 096 166 A) со малку вода, соодветно

средство за чистење на стакло или средство за чистење на LCD. Дисплејот на инструментната табла или

екранот на инфо-забавниот систем не чистете го во сува состојба. Привремено исклучете го инфо-

забавниот систем заради чистењето.

Гумени дихтунзи:

Чистете ги со мека, микрофибер крпа и со многу вода. Редовно третирајте со оригиналното средство на

Volkswagen за нега на гуми (000 096 310).

Сигурносни појаси:

Сигурносниот појас целосно извлечете го и оставете ја лентата на појасот да се одмота no linktext
provided . Погрубата нечистотија отстранете ја со мека четка. Чистете го сигурносниот појас со благ
раствор од сапун. Оставете целосно да се исуши ткаенината на појасот, а потоа намотајте.

Дрвен декор:

Исчистете со мека крпа и со малку благ раствор од сапуница

Чистење на материјали за тапацирање
Доколку облека со недоволна трајност на бојата, на пр. тексас материјал, пушти боја на тапацирот на

седиштето, не се работи за недостаток на материјалот на навлаката. Во тапацирите на седиштата може

да се вградени делови од системот на воздушни перничиња и електрични приклучоци. Оштетување,

нестручно чистење и третирање или наводенување покрај штети на електричните уреди на возилото,

можно е да доведат и до дефект на системот на воздушни перничиња no linktext provided .

Зависно од опремата во седечките површини со греење за седишта се вградени електрични компоненти

и приклучоци, коишто може да се оштетат при нестручно чистење или третирање no linktext provided .

Тоа може да предизвика и штети на другите делови на електричните уреди.

—Да не се употребува чистач со висок притисок, со пареа и спреј за ладење.

—Не вклучувајте го греењето на седишта за да ги исушите седиштата.

—Да не се употребуваат пасти за миење или раствори од прашок за перење.

—Во секој случај избегнувајте навлажнување.

—Во случај да сте несигурни побарајте партнер на Volkswagen.

Нестручното чистење може да доведе до оштетувања на сигурносните појаси, на точките за
прицврстување или на автоматот за намотување на појасот.
● Никогаш не обидувајте се, сигурносните појаси за чистењето да ги менувате или вадите.
● Никогаш не чистете ги сигурносните појаси и нивните составни делови со хемиски средства.
● Не користете нагризувачки течности, растворувачи, како и остри предмети.
● Заштитете ги бравите на појасот од продирање на течности и туѓи тела.
● Оставете го исчистениот сигурносен појас целосно да се исуши пред намотувањето.

Нестручно чистење и нега може да предизвика оштетување на возилото.
● Во никој случај не користете чистач на пареа, четки, тврди сунѓери итн.
● Тврдокорните дамки нека се отстранат во стручен сервис.
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Додатоци и резервни делови

Volkswagen препорачува пред купувањето додатоци, резервни делови или погонски средства, да се

консултирате со партнер на Volkswagen, на пример доколку возилото треба дополнително да се опреми

со додатоци или доколку мора да се заменат делови. Вашиот Volkswagen партнер со задоволство ќе Ве

информира за законските одредби и препораките на производителот за додатоците, резервните делови

и погонските средства.

Volkswagen препорачува да користите само одобрена опрема од Volkswagen и оригинални делови на

Volkswagen®. Нивната сигурност, безбедност и соодветност е потврдена од Volkswagen. Партнерот на

Volkswagen освен тоа е квалификуван за стручната монтажа.

Производите кои не се одобрени од Volkswagen не можат да се проценат во однос на доверливоста,

безбедноста и соодветноста за возилото од страна на Volkswagen и покрај тековното истражување на

пазарот. Освен тоа Volkswagen не може да се заложи за тоа, дури и доколку во поединечни случаи

постои потврда од службено признаено здружение за техничко тестирање и набљудување или постои

одобрување од службен орган.

Дополнително вградените уреди, што непосредно влијаат на контролата на возилото, мора да носат

ознака e (ознака за одобрување на Европската Унија) и да бидат одобрени за Вашето возило од

Volkswagen. Во таквите уреди спаѓаат на пример уредот за регулирање на брзината или електронски

регулираните системи за амортизација.

Дополнително приклучените електрични уреди, што не служат за непосредна контрола на возилото,

мора да носат ознака  (Изјава за сообразност на производителот во Европската унија). Во таквите

уреди спаѓаат на пример ладилници, компјутери или вентилатори.

Нестручно спроведените поправки и измени на возилото може да ја нарушат ефикасноста на
активираното воздушно перниче како и да предизвикаат функционални пречки, незгоди и смртоносни
повреди.
● Никогаш не прицврстувајте односно не позиционирајте предмети, на пр. држачи за телефони, во

полето на отворање на воздушните перничиња, бидејќи тие при отворањето на воздушното
перниче можат да предизвикаат тешки или смртоносни повреди.
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Поправки и технички измени

При поправки и технички измени мора да се придржувате до директивите на Volkswagen no linktext
provided !

Зафатите во електронските компоненти и нивниот софтвер може да доведат до пречки во работата.

Поради поврзаноста на електронските компоненти, таквите пречки може да влијаат и на незафатените

системи. Тоа значи дека оперативната безбедност на вашето возило може да биде сериозно загрозена,

може да настане поголемо абење на деловите и на крајот да се поништи сообраќајната дозвола на

возилото.

Партнерот на Volkswagen не може да признае гаранција за штети што настанале поради несоодветни

поправки и технички измени.

Партнерот на Volkswagen не е одговорен за штети, кои што настанале поради несоодветни поправки и

технички измени. Такви оштетувања не се покриени со гаранцијата на Volkswagen.

Volkswagen препорачува сите поправки и технички измени да ги вршите во авторизирани сервиси на

Volkswagen со оригинални делови на Volkswagen®.

Информации за поправка од Volkswagen
Информациите за сервис на Volkswagen и официјалните информации за поправка на Volkswagen

можете да ги добиете со плаќање.

Клиенти во Европа, Азија, Австралија, Африка, Средна и Јужна Америка: Ве молиме обратете се на

партнер на Volkswagen или стручен сервис или регистрирајте се на интернет порталот erWin

(Електронски информации за поправка и работилници):

erWin е достапен на голем број на јазици.

Возила со посебни додатоци и конструкции
Производителите на додатоците и конструкциите внимаваат на тоа да се почитуваат важечките закони и

прописи за заштита на животната средина, особено директивата на ЕУ 2000/53/ЕЗ за стари возила и

директивата 2003/11/ЕЗ за ограничувања на пуштањето во сообраќај и користењето на одредени

опасни материјали и препарати.

Сопственикот на возилото треба да ја чува документацијата за вградување на измените и во случај на

уништување на возилото, при предавањето да и ја даде на фирмата што ќе ја врши демонтажата. На

овој начин се гарантира еколошко рециклирање, дури и за изменети возила.

Поправки на предното стакло
За функционирањето на некои опреми потребни се електрика или електроника, коишто на пример, се

цврсто прицврстени на внатрешниот дел од предното стакло во областа на внатрешниот ретровизор.

Доколку предното стакло е оштетено во видното поле на електриката или електрониката, на пр. со удар

од камен, предното стакло мора да се замени. Поправката на ударот од камен може да предизвика

пречки при функционирањето на опремите.

По замената на предното стакло, камерата и сензорите мораат да се наместат и калибрираат во стручна

сервисна работилница.

Попречување или оштетување на сензорите и камерите
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Нестручните поправки, конструкциските измени на возилото, на пр. , дополнителното монтирани

конструкциски делови или измени на облогата можат да доведат до тоа, сензорите или камерите да се

изместат или оштетат. Тоа исто така може да се предизвика со удари, на пр. при паркирање, а и со

помали оштетувања, на пр. удар од камен на предното стакло.

При непочитување можат да се нарушат важни функции (системи за помош на возачот) и да се оштети

возилото.

Областа пред и околу сензорите и камерите не смее да се покрива со лепенки, дополнителни фарови,

украсни рамки за регистарски таблички или слично.

Поправките или структурните измени нека се вршат во стручен сервис. За таа цел, Volkswagen го

препорачува партнерот на Volkswagen.

Други упатства:

—Прелакирањето и дополнителното лакирање во областа на сензорите може да влијае врз

функционирањето на соодветниот систем.

—Бидејќи амблемот на VW влијае врз видливоста на радарскиот сензор во предниот дел, на возилото

смее да се користи само оригинален амблем на VW.

Заштита на системот за пренос
Заштитата на системот за пренос може да го намали ризикот од оштетувања на долниот дел од

возилото и редуцирање на коритото за моторно масло, на пр. ако се вози преку работ од тротоарот, по

земјиште или по неасфалтирани патишта.

Volkswagen препорачува дополнителното вградување да го направите кај партнер на Volkswagen.

Нестручно извршените поправки и измени може да предизвикаат оштетувања и функционални пречки
на возилото и да ја нарушат ефикасноста на системите за помош на возачот. Тоа може да доведе до
незгоди и тешки повреди.
● Поправките и измените на возилото вршете ги само во стручен сервис.

Несоодветните резервни делови и делови од опрема како и нестручно спроведени зафати, измени и
поправки може да доведат до оштетувања на возилото, незгоди и тешки повреди.
● Volkswagen Ви препорачува да користите само одобрени додатоци од Volkswagen и оригинални

делови на Volkswagen ®. Нивната сигурност, безбедност и соодветност е потврдена од Volkswagen.
● Поправките и измените на возилото вршете ги само во стручен сервис. Сервисните работилници

имаат неопходен алат, уреди за дијагностика, информации за поправките и квалификуван
персонал.

● На возилото монтирајте само делови, кои во изведбата и по своите карактеристики
соодветствуваат на фабрички вградените делови.

● Никогаш не прицврстувајте односно не позиционирајте предмети, на пр. држачи за телефони, во
полето на отворање на воздушните перничиња, бидејќи тие при отворањето на воздушното
перниче можат да предизвикаат тешки или смртоносни повреди.

● Користете само комбинации на фелни и гуми, кои од страна на Volkswagen се одобрени за Вашето
возило.



Поправки и нарушувања на системот на воздушни
перничиња

При поправки и технички измени мора да се придржувате до директивите на Volkswagen no linktext
provided !

Измените и поправките на предниот браник, вратите, предните седишта, внатрешниот дел од покривот

или на каросеријата вршете ги само во стручен сервис. На овие делови може да се наоѓаат системски

компоненти и сензори на системот на воздушни перничиња.

Доколку вршите интервенции на системот на воздушни перничиња, како и при вадење или монтирање

на делови од системот поради други поправки, може да дојде до оштетување на деловите од системот

на воздушните перничиња. Тоа може резултира со неправилно активирање или целосно да го спречи

активирањето на воздушните перничиња во случај на незгода.

За да не се наруши ефикасноста на воздушните перничиња и за извадените делови да не предизвикаат

повреди или загадување на животната средина, мора да се следат прописите. Овие прописи им се

познати на сервисните работилници.

Промената на амортизацијата на тркалата на возилото може да го наруши функционирањето на

системот на воздушни перничиња при судар. На пример, со користење на комбинација од фелни и гуми,

кои не се одобрени од Volkswagen, за спуштање на возилото, како и со менување на јачината на

пружините вклучувајќи ги и самите пружини и нивните држачи, амортизерите итн. се менуваат силите,

кои се пресметуваат од страна на сензорите на воздушните перничиња и кои се пренесуваат до

електронскиот уред за управување. Некои промени во амортизацијата на тркалата, на пример, би

можеле да ги зголемат силите кои се мерени од страна на сензорите и да го активираат системот на

воздушни перничиња при сценарија на судир, во кои воздушните перничиња обично не би се

активирале, кога не би биле извршени тие промени. Други промени би можеле да ги намалат силите

кои се мерени од сензорите и да го спречат активирањето на воздушните перничиња, во случаи кога

тие би требало да се активираат.

Нестручно извршените поправки и измени може да предизвикаат оштетувања и функционални пречки
на возилото и да ја нарушат ефикасноста на системот на воздушни перничиња. Тоа може да доведе до
незгоди и тешки или смртоносни повреди.
● Поправките и измените на возилото вршете ги само во стручен сервис.
● Модулите на воздушните перничиња не може да се поправат, мора да се заменат.
● Во возилото никогаш не вградувајте делови за воздушните перничиња од стари автомобили или од

автомобили кои се наменети за рециклирање.

Промената на амортизацијата на тркалата на возилото вклучувајќи го и користењето на недозволени
комбинации на фелни и гуми може да го измени начинот на функционирање на воздушните
перничиња и да го зголеми ризикот од тешки или смртоносни повреди во случај на судар.
● Никогаш не вградувајте составни делови од системот за амортизација на тркалата, кои немаат

идентични својства, како оригиналните делови вградени во возилото.
● Никогаш не користете комбинација на фелни и гуми, која не е одобрена од Volkswagen.
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Мобилна мрежа во возилото

Електромагнетно зрачење
При користење на мобилен телефон или на радиоуред без приклучок на надворешната антена,

електромагнетното зрачење не се рефлектира оптимално нанадвор. Може да настапи зголемено

зрачење во внатрешноста на возилото, пред сè при лош прием, на пр. надвор од населени места. Може

да постои ризик по здравјето no linktext provided .

Во зависност од опремата може да се користи соодветен телефонски интерфејс за да се поврзе

мобилниот телефон со надворешната антена → Infotainment систем. Квалитетот на врската се

подобрува и досегот се зголемува.

Телефонирање
Телефонирањето во возилото во многу земји е дозволено само преку уред за разговор со слободни

раце, на пр. преку Bluetooth® врска. Пред употребата, мобилниот телефон прицврстете го на соодветен

држач no linktext provided  или поставете го во дадените прегради обезбеден од лизгање, на пр. во

средишната конзола.

Кај уред за телефонски интерфејс којшто ја користи технологијата SIM-Access-Profile (rSAP), користете

компатибилен мобилен телефон. Доколку се поддржува стандардот за мобилната мрежа LTE, користете

SIM картичка со LTE опција за податоци.

Радио сигнали
За користењето на радио уредите, земете ги предвид законските прописи и упатството за употреба на

производителот. За дополнително вградување радио уреди, потребно е одобрение.

За подетални информации за вградувањето радио уред, информирајте се кај партнер на Volkswagen.

Неприцврстените или неправилно прицврстените мобилни телефони може да излетаат во
внатрешноста на возилото при ненадејно вртење или сопирање, или пак при незгода и да
предизвикаат повреди.
● Безбедно прицврстете го односно сместете го мобилниот телефон и додатоците надвор од полето

на отворање на воздушните перничиња.

Доколку користите мобилен телефон односно радио-уред без приклучок на надворешна антена,
можно е во возилото да бидат надминати граничните вредности за електромагнетно зрачење и со тоа
да се загрози здравјето на возачот и патниците во возилото. Тоа важи и за несоодветно инсталирана
надворешна антена.
● Помеѓу антените на уредот и активниот медицински имплант, на пр. бај-пас, одржувајте минимално

растојание од 20 cm.
● Вклучениот уред не носете го во непосредна близина или директно врз медицинскиот имплант, на

пр. во џебот на градите.
● Доколку се сомневате во интерференции со активниот медицински имплант или со друг

медицински уред, веднаш исклучете го уредот.
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Гаранција на партнерот на Volkswagen

Volkswagen партнерите даваат гаранција за исправноста на возилата продадени од нивна страна.

Volkswagen партнерите даваат гаранција за исправноста на фабрички новите Volkswagen возила.

Подробностите околу условите на гаранцијата и гарантните рокови прочитајте ги во Вашиот

купопродажен договор.

За подетални информации обратете се кај Вашиот Volkswagen партнер.

Ве молиме, имајте разбирање за тоа, што природното абење и штетите предизвикани од

преоптоварување, несоодветна употреба или недозволени измени се исклучени од гаранцијата.

Доколку возилото еднаш Ви откаже, известете го најблискиот партнер на Volkswagen, кој е подготвен

да Ве услужи.
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Гаранција за лак и каросерија

Volkswagen партнерите даваат гаранција за лакот и каросеријата на возилата продадени од нивна

страна.

Како дополнение на гарантните услови за фабрички новите Volkswagen автомобили, Volkswagen

партнерот - согласно купопродажниот договор - дава гаранција за возилото продадено од нивна страна

дека во одреден период нема да настанат оштетувања на лакот и нема да настане корозија на

каросеријата:

—тригодишна гаранција за оштетувања на лакот

—дванаесетгодишна гаранција за корозија. Корозија во оваа смисла е перфорација на лимот на

каросеријата, која се настапува од внатрешната (шуплива страна) кон надворешната страна.

Доколку настанат штети од овој тип, истите ќе бидат отстранети преку сервисирање од страна на секој

Volkswagen партнер во Европа, без притоа да се пресметуваат трошоците за работна рака и материјал.

Во следните случаи не постои право на барање гаранција:

—Кај штети кои се предизвикани од надворешни влијанија или недоволна нега.

—Кај оштетувања на каросеријата или лакот, кои не се навремено отстранети согласно прописите на

производителот.

—Кај корозии, кои настанале како резултат на поправки на каросеријата, при што не биле следени

прописите на производителот.

По извршената поправка на каросеријата или лакирањето, Volkswagen партнерот ќе Ви ја потврди

гаранцијата против корозија за делот од каросеријата што бил поправен.
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LongLife гаранција за мобилност

Во многу европски пазари со испораката на Вашето ново возило, се стекнувате со обемна LongLife

гаранција за мобилност, којашто се обновува со секој извршен контролен сервис.

Имајте предвид дека важноста на LongLife гаранцијата за мобилност од Volkswagen може да биде

различна за возила продадени во одредени земји. За подетални информации Ве молиме обратете се кај

Вашиот Volkswagen партнер.

Партнерот на Volkswagen што го продава возилото, за секое ново возило дава сеопфатна LongLife

гаранција за мобилност, која важи од испораката па сè до првиот контролен сервис. Доколку Вашето

ново возило сте го набавиле директно од Volkswagen AG, тогаш Volkswagen AG ја дава LongLife

гаранцијата за мобилност која важи од испораката сè до првиот контролен сервис.

Вашиот партнер за Volkswagen секогаш ја обновува LongLife гаранцијата за мобилност до следниот

контролен сервис, доколку наредниот го извршите кај него. Со сервисните трошоци покриени се и

трошоците за целиот пакет од услуги.

Сеопфатната LongLife гаранција за мобилност особено Ви ги гарантира следниве услуги:

Доколку како резултат на некој технички дефект возилото Ви откаже

Контролниот сервис не служи исклучиво за одржување на возилото, туку придонесува и за возната и

сообраќајна безбедност. Од оваа причина, сервисните интервенции мора да се извршуваат редовно и

според прописите на производителот.

При секој доспеан контролен сервис, во дигиталниот план за сервис се документира Вашето право на

LongLife гаранцијата за мобилност. Уредно водената документација на сервисните зафати покажува,

дека Вашето возило било професионално одржувано и негувано.
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Меморија на податоци и услуги

Важи во земјите на ЕУ во коишто важи Одредбата за заштита на податоци на Европската Унија:

Обработка на податоците во возилото
Во Вашето возило се монтирани електронски контролни уреди. Контролните уреди обработуваат

податоци коишто ги примаат од сензорите на возилото, самите ги креираат или меѓусебно ги

разменуваат. Некои контролни уреди се потребни за безбедното функционирање на Вашето возило,

други Ви помагаат при возењето (системите за помош на возачот), други пак овозможуваат комфорни

функции или функции на инфо-забавниот систем.

Лична идентификација
Секое возило е означено со уникатен број на шасија. Овој идентификациски број на возилото може на

пр. во Германија преку извод од Сојузната служба за моторен сообраќај да се поврзе со тековниот и

поранешниот сопственик на возилото. Има и други можности податоците земени од возилото да се

поврзат со сопственикот или возачот, на пр. преку регистарските таблички.

Поради тоа, податоците креирани или обработени од контролните уреди може да бидат лични или во

одредени околности да станат лични. Зависно од тоа кои податоци за возилото постојат, во даден случај

можно е да се добијат податоци на пр. за Вашиот начин на возење, Вашата локација или Вашите рути

односно кориснички карактеристики.

Вашите права во однос на заштитата на податоци
Согласно важечкиот Закон за заштита на податоци, имате одредени права во однос на Volkswagen ако

се обработуваат Вашите лични податоци.

Според истиот, имате право на бесплатна и обемна информација од Volkswagen како и од трети лица на

пр. ангажирана служба за дефекти или сервисни работилници, понудувачи на онлајн услуги во

возилото доколку истите меморирале Ваши лични податоци. Притоа смеете да побарате информација

кои Ваши лични податоци за која цел се меморирани и од каде потекнуваат податоците. Вашето право

на информација го опфаќа и пренесувањето на податоците на други места.

Понатамошни информации за Вашите законски права, на пр. Вашето право на бришење или корекција

на податоците, ќе најдете во конкретно применливите напомени за заштита на податоци на интернет

страницата на Volkswagen заедно со контактните податоци и напомена за лицата одговорни за заштита

на податоци.

Податоците коишто се меморираат само локално во возилото може исто така бесплатно да се прочитаат

со стручна поддршка, на пр. во сервисна работилница.

Законски барања за објавување на податоците
Ако постојат законски прописи, Volkswagen начелно е обврзан на барање на државните тела, во

поединечен случај да ги обелодени податоците меморирани во Volkswagen, на пр. при разјаснување на

кривично дело.

Државните тела во рамки на применливите закони се овластени во поединечен случај самите да ги

прочитаат податоците од возилата. Па така, од контролниот уред на воздушните перничиња во случај на

незгода може да се прочитаат информации коишто ќе помогнат во разјаснувањето на незгодата.

Оперативни податоци во возилото
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За работењето на возилото, контролните уреди обработуваат податоци.

Тука спаѓаат на пример:

—Информации за статусот на возилото, на пр. брзината, намалувањето на брзината, попречното

забрзување, бројот на вртежи на тркалата, приказ за врзани појаси.

—Карактеристики на околината, на пр. температура, сензор за дожд и светло, сензори за регулирање

на растојанието.

По правило, овие податоци се менуваат и не се меморираат вон периодот на работењето и се

обработуваат само во самото возило. Контролните уреди често содржат мемории на податоци, меѓу

другото за персонализирање на поставувањата преку клучот за возилото. Тие се применуваат за да

може привремено или трајно да се документираат информации за состојбата на возилото,

оптоварувањето на деловите, потребите за сервисирање како и техничките настани и грешки.

Зависно од техничката опрема, се меморираат:

—Погонските состојби на системските компоненти, на пр. наполнетоста, притисокот во гумите, статусот

на акумулаторот на возилото.

—Пречките и дефектите во важните системски компоненти, на пр. светло, сопирачки.

—Реакциите на системите во посебни возни ситуации, на пр. активирање на воздушно перниче,

активирање на системите за регулирање на стабилноста.

—Информации за штетните случувања за возилото.

Во посебни случаи, на пр. ако возилото препознало дефектна функција, може да биде потребно да се

зачуваат податоци коишто инаку би биле менливи.

Ако користите сервисни услуги, на пр. поправки или сервисирање, доколку е потребно меморираните

оперативни податоци може да се прочитаат и користат заедно со идентификацискиот број на возилото.

Читањето може да се врши од возилото од страна на вработени во сервисната мрежа, на пр. сервисни

работилници или трети лица, на пр. служби за незгоди. Истото важи за случаите под агаранција и

мерките за обезбедување квалитет.

Читањето се врши преку законски пропишан OBD-приклучок („On-Board-Diagnose“) во возилото no
linktext provided . Прочитаните оперативни податоци документираат технички состојби на возилото или

поединечни компоненти, помагаат во дијагнозата на дефектите, запазувањето на обврските за

гаранција и подобрувањето на квалитетот. Овие податоци, особено информациите за оптоварувањето

на деловите, техничките настани, погрешното ракување и другите грешки, исто така во даден случај се

пренесуваат до Volkswagen заедно со идентификацискиот број на возилото. Освен тоа, производителот

има одговорност за производот. И за таа цел, Volkswagen користи оперативни податоци од возилата, на

пр. за акции на повлекување. Овие податоци може да се користат и за права на побарувања на клиенти

за гаранција и за проверка на гаранции.

Мемориите на грешки во возилото може да се ресетираат при поправки или сервисни зафати или по

Ваша желба во стручен сервис.

Меморијата за настани може да се исчита и ресетира само во стручен сервис. Понатамошните

информации за меморираните податоци ќе ги добиете во стручен сервис.

По отстранување на дефект, информациите за него во меморијата се бришат. Другите меморирани

содржини понатаму се препишуваат.

Повторно програмирање на контролните уреди
Начелно, сите податоци за управување на одредени компоненти се меморирани во уредите за

управување. Некои комфорни функции, на пример комфорно трепкање, поединечно отворање на

вратите и прикази на дисплејот може да се репрограмираат преку посебни уреди во сервисната

работилница. Доколку комфорните функции се репрограмираат, соодветните податоци и описите во

Вашиот прирачник за возилото повеќе не соодветствуваат со сменетите функции. Volkswagen

препорачува, повторното програмирање да го извршите кај партнер на Volkswagen Partner или

во дигиталниот стручен сервис.

Партнерот на Volkswagen ги знае информациите за можно репрограмирање.



Комфорни и функции на инфо-забавниот систем
Комфорните поставувања (персонализирање) може да ги зачувате во возилото и да ги менувате

односно ресетирате во секое време.

Зависно од конкретната опрема, во нив на пр. спаѓаат:

—Поставувања на позициите на седиштето и на управувачот,

—Поставувања на подвозјето и на климатизацијата,

—Индивидуални поставувања, како поставување на ретровизорот или амбиенталното осветлување.

Во рамките на избраната опрема можете самите да внесувате податоци во функциите на инфо-

забавниот систем на возилото.

Зависно од конкретната опрема, во нив на пр. спаѓаат:

—Медиумски податоци за репродукција на музика, филмови или фотографии во Infotainment систем.

—Податоци од адресари за користење заедно со уред за разговор со слободни раце или систем за

навигација.

—Внесени цели за навигација.

—Податоци за барање на онлајн услуги.

Овие податоци можат да се меморираат локално во возилото или пак се наоѓаат на уред, којшто сте го

поврзале со возилото, на пр. мобилен уред, USB-стик или MP3-плеер. Штом овие податоци еднаш ќе се

меморираат во возилото, можете да ги избришете во секое време.

Преносот на овие податоци на трети лица се врши исклучиво по Ваша желба, особено во рамките на

користењето на онлајн услугите соодветно на поставувањата што сте ги избрале.

Интеграција на мобилните уреди
Доколку Вашето возило е соодветно опремено, можете да го поврзете Вашиот мобилен уред или друг

мобилен краен уред со возилото, така што тој при соодветна опрема ќе може да се управува преку

контролните елементи интегрирани во возилото. Притоа, сликата и тонот на мобилниот уред можат да

се репродуцираат преку Infotainment системот. Истовремено на Вашиот мобилен уред се

репродуцираат одредени информации. Кон тоа припаѓаат - зависно од видот на интеграцијата -

податоци за позиција и други општи информации за возилото. За таа цел, информирајте се за приказот

на апликациите во Infotainment системот.

Тој овозможува користење на избраните апликации на мобилниот уред, на пр. навигација или музичка

репродукција. Дополнителна интеракција меѓу мобилниот уред и возилото, особено активен пристап до

податоците за возилото, не се врши. Видот на другите обработки на податоци се одредува од

провајдерот на актуелната апликација. Дали и кои поставувања треба да ги преземете, зависи од

актуелната апликација и од оперативниот систем на Вашиот мобилен уред.

Онлајн услуги
Ако Вашето возило располага со мрежна врска, таа овозможува размена на податоци меѓу Вашето

возило и другите системи. Мрежната врска се овозможува преку единица на возилото за испраќање и

прием или преку мобилни крајни уреди монтирани од Ваша страна, на пр. мобилни уреди на радио

сигнал. Преку оваа мрежна врска можат да се користат онлајн функции. Притоа, тука се вбројуваат

онлајн услугите и апликациите (Apps), кои што Ви се достапни од Volkswagen или од други провајдери.

Услуги на производителот
Кај онлајн услугите на Volkswagen, соодветните функции се опишуваат на соодветно место, на пр. на

сопствен опис на услугите или на интернет страница, од страна на Volkswagen и кон тоа се наведуваат

информациите поврзани со заштитата на податоци. За овозможување на онлјан услугите можат да се

користат лични податоци. Размената на податоци во тој случај се врши преку заштитена врска, на пр. со

ИТ-системите на производителот предвидени за таа намена. Овозможувањето, преработувањето и

користењето на личните податоци што произлегува од изготвувањето на податоци се врши исклучиво

врз база на законска дозвола, договор или согласност.



Услугите и функциите, коишто делумно подлежат на трошоци, а во некои случаи и целата податочна

врска можете да ги активирате или деактивирате. Од ова се исклучени законски пропишаните функции

и услуги, на пр. системите за итен повик.

Услуги на трет понудувач
Доколку постои можност, онлајн услугите на други понудувачи да се користат како оние на

производителот, тие услуги подлежат на исклучителна одговорност како и на условите за заштита на

податоците и на користење на соодветниот понудувач. На содржините што се разменуваат во тој случај

Volkswagen нема влијание.

Поради тоа, Ве молиме информирајте се кај соодветниот понудувач на услуги за видот, обемот и целта

на отстранувањето и користењето на личните податоци во рамките на услугите од трети лица.

Несоодветно користење на дијагностичкиот приклучок може да предизвика пречки во
функционирањето, а како последица на тоа и незгоди и тешки повреди.
● Никогаш не исчитувајте ја сами меморијата на настани преку дијагностичкиот приклучок.
● Меморијата за настани смее да се чита само преку дијагностички приклучок на стручен сервис. За

таа цел, Volkswagen го препорачува партнерот на Volkswagen.



Меморија на податоци за незгоди (Event Data Recorder)

Ова возило е опремено со меморија на податоци за незгоди. Главна задача на меморијата на податоци

за незгоди е во посебни сценарија на незгоди или во ситуации слични на незгоди, на пр. при

активирање на воздушно перниче или при судир со препрека на патот, да се регистрираат податоците.

Овие податоци помагаат при анализата за тоа, како се однесува системот во возилото. Меморијата на

податоци на незгоди регистрира податоци за возната динамика и системот за задржување за краток

временски период од десет секунди или помалку, на пр.:

—како функционирале различни системи во Вашето возило.

—дали возачот и совозачот ги имале врзано појасите.

—колку далеку возачот го притиснал педалот за сопирање и додавање гас.

—колку брзо било возено возилото.

Овие податоци помагаат во тоа, подобро да се разберат околностите на ситуациите во кои настанале

незгодите или повредите.

Оттука, се регистрираат и податоците на системите за помош на возачот. Покрај информациите за тоа,

дали системите биле вклучени или исклучени, биле само ограничено достапни или неактивни, може да

се утврди, дали тие функции во горе опишаните ситуации го управувале, забрзувале или запирале

возилото. Зависно од опремата на возилото тука на пр. припаѓаат:

—уред за автоматско регулирање на растојанието (ACC).

—систем за помош при одржување коловозна лента (Lane Assist).

—систем за помош во управување при паркирање (Park Assist).

—систем за помош при паркирање.

—функциите за вонредно сопирање (Front Assist).

Податоците на меморијата на податоци за незгоди се регистрираат, само доколку настапи посебна

ситуација што наликува на незгода. Во нормални услови на возење не се вршат регистрирања. Аудио и

видео податоците од внатрешниот простор или од околината на возилото не се меморираат. Личните

податоци, на пр. име, пол, возраст или место на незгодата исто така не се регистрираат. Во секој случај,

трети лица, на пр. казнени службени органи, со соодветни средства ги поврзуваат содржините од

меморијата на податоци за незгоди со други извори на податоци и на тој начин во рамките на

регистрирањето на незгодата креираат податоци за лицето.

За да се исчитаат податоците од меморијата на податоци за незгоди, потребна е посебна опрема,

пристап до законски пропишаниот дијагностички приклучок () во возилото и да е вклучено палењето.

Volkswagen нема да пристапи, да ги чита или обработува податоците од меморијата на податоци за

незгоди, освен ако сопственикот на возилото (или кај лизинг, корисникот на лизинг) не му даде

согласност. Исклучоци претставуваат договорните или законските одредби.

Поради законската обврска за контрола производите, Volkswagen смее да ги користи податоците за

набљудување на теренот како и за истражувачки цели и подобрување на квалитeтот на безбедносните

системи на возилата. За истражувачки цели, Volkswagen ги става на располагање на трети лица

податоците во анонимна форма, значи без донесување заклучоци за индивидуалното возило,

сопственикот на возилото или корисникот на лизинг.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/445a1f7c0529d50eb8cec1742ea224a5_1_mk_MK


Лепенка и плочка со податоци

Во просторот за мотор и на некои делови на возилото фабрички се наоѓаат лепенки и плочки со важни

информации за работата на возилото.

—Никогаш не отстранувајте ги лепенките и плочките или не правете ги нечитливи.

—Доколку се заменат деловите од возилото кои се означени со лепенки и плочки со податоци, мора

соодветно да се постават лепенки и плочки со истите податоци на истото место на новите делови.

Сертификат за безбедност
Сертификатот за безбедност на рамката од вратата на возачот Ве информира за тоа, дека се исполнети

сите неопходни стандарди за безбедност и прописи од сообраќајните власти на соодветната земја во

времето на производство. Дополнително може да се наведат месецот и годната на производство како и

бројот на шасија. Почитувајте ги напомените во упатството за користење.

Несоодветното користење на возилото го зголемува ризикот од незгоди и повреди.
● Водете сметка за законските прописи.
● Земете го предвид упатството за употреба.

Несоодветното користење на возилото може да доведе до негово оштетување.
● Водете сметка за законските прописи.
● Вршете ги сервисните зафати согласно прописите.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/bab786a7e3c2efa1baa997b24147af1a_1_mk_MK


Течности во клима уредот

 

 
  

  
 

Средство за ладење во клима уредот
Лепенката во просторот за мотор доставува информации за видот и количината на користеното

средство за ладење во клима уредот на возилото. Лепенката се наоѓа во предниот дел на просторот за

мотор, во близина на отворите за полнење на средство за ладење.

Симбол и опис:
Предупредување: клима уредот смее да се одржува само од страна на квалификуван

стручен персонал.Вид на средството за ладење.
Вид на маслото за подмачкување.Види Информации за сервис (достапно само за партнери на

Volkswagen).
Клима уредот смее да се одржува само од страна на квалификуван стручен персонал.Запаливо средство за ладење.

Внимавајте на правилното отстранување на сите компоненти и никогаш

не монтирајте во возилото компоненти што потекнуваат од стари возила

или од рециклирање.

Масло за подмачкување на клима уредот
Клима уредот содржи до 210 ml од маслото за подмачкување. Точната спецификација и податокот за

количина на маслото за подмачкување во клима уредот може да се повика во интернет порталот erWin

(електронски информации за поправки и сервисни работилници) no linktext provided .

За да се загарантира сигурен и безопасен тек на работењето, клима уредот смее да се одржува само
од страна на квалификуван стручен персонал.

● Испарувачот на клима уредот никогаш не поправајте го со компонентите од страни возила или од
рециклирање.

● Испарувачот на клима уредот никогаш не заменувајте го со веќе користен испарувач од стари
возила или од рециклирање.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/3da776b7a1effcfe0a497a57220abb98_1_mk_MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/be72af87bf6966bfa5bce403e12b48e8_1_mk_MK#ID_106b9dc476cab8f7c4d543ac18a5805f-2d37507d8c935bd73c0824f32cee3f1d-mk-MK


Радио прием и антена

Антените за радио прием можат да бидат вградени на најразлични места во возилото:

—На внатрешната страна на задното стакло заедно со грејачите за задното стакло.

—На внатрешната страна на задните прозорци.

—На внатрешната страна на предното стакло.

—На покривот на возилото.

Антените на внатрешната страна на прозорските стакла може да се забележат како тенки жици.

Антените кои се наоѓаат на внатрешната страна од прозорските стакла, може да се оштетат од триење
на предметите или од нагризувачките средства кои содржат киселина.
● Не прицврстувајте лепенки преку металните жици, на пр. во областа на задното стакло.
● Никогаш не чистете ги антените со нагризувачки средства кои содржат киселина.

Дополнително вграден Infotainment системот мора да биде компатибилен со сериски вградениот
засилувач на антената на возилото. Во спротивно, засилувачот на антената може да се оштети.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/6cf632841309cae8eaef54474fac6cb8_1_mk_MK


Заштита на компоненти

Електронските компоненти и контролни уреди се фабрички опремени со заштита на компоненти, на

пр. Infotainment системот.

Заштитата на компонентите овозможува легитимно вградување или замена на конструкциските делови

и контролни уреди од страна на стручен сервис.

Во следните ситуации заштитата на компонентите спречува фабрички испорачаните конструкциски

делови да можат неограничено да се користат надвор од возилото:

—Вградување во други возила, на пр. после кражба.

—Користење на компонентите надвор од возилото.

Ако е активирана заштитата на компонентите, на дисплејот на инструментната табла се појавува

пораката SAFE CP. Побарајте стручен сервис.

Ако во Infotainment системот се прикаже пораката Komponentenschutz: Infotainment-System ist zurzeit
nur eingeschränkt verfügbar. Bitte Zündung einschalten. (Заштита на компоненти: Infotainment системот

е привремено ограничено достапен. Ве молиме вклучете го палењето.) и заштитата на компонентите не

може да се деактивира, побарајте стручен сервис.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/2f65fcf78830d545d484206be3e8f18a_1_mk_MK


Информации согласно одредбата за хемикалии на ЕУ
REACH

Поради европската одредба за хемикалии REACH Volkswagen сака да Ве информира за материите,

коишто може да се содржани во Вашето возило.

Со помош на Вашиот идентификациски број на возилото no linktext provided  овие информации можат

да се повикаат на интернет:

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/e739db148f4f8ef4aa16d65f76a75957_1_mk_MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/37536e3a67f233d1b827526bfc44560a_1_mk_MK#ID_a0a11a30f9ba0feaaa2da2a5362ed684-7048380ff01d5e54bc07cf43f6f094e3-mk-MK


Изјава за сообразност

Со ова, производителот изјавува, дека производите во моментот на производство на возилото

соодветствуваат со основните барања и останатите релевантни прописи и закони, меѓу другото со FCC

Part 15.19, FCC Part 15.21 и RSS-Gen Issue 1:

Опрема на база на радио сигнали
—Електронски имобилизатор.

—Систем за контрола на притисокот во гумите.

—Клуч за возилото.

—Далечински управувач на радиосигнал за греењето во мирување no linktext provided .

—Систем за затворање и стартување без клуч Keyless Access.

—Уред за автоматско регулирање на растојанието (ACC).

—Систем за набљудување на околината (Front Assist) со вклучена City-функција за итно сопирање

—Систем за помош при менување на коловозна лента (Side Assist) со вклучен систем за помош при

излегување од место за паркирање.

—Препознавање на пешаци.

—Систем за помош при заобиколување на застој

—Emergency Assist.

Eлектрична опрема
—Приклучок за напојување од 12 волти.

—Приклучок за напојување од 230 волти според европски стандарди.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/132a48b08c2bc4f589edfed388780fc4_1_mk_MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/9425c914302db85ada6672a05e3b6a93_1_mk_MK#ID_9252ea926955daab29b1679407f03fef-252123409569d22d1545a1dd3e7cde05-mk-MK


Враќање на стари возила и нивно фрлање во отпад

Враќање на старите возила
Volkswagen веќе се погрижи за тоа доколку сакате да го донесете Вашето возило за еколошко

рециклирање. За враќање на старите возила стои на располагање сеопфатна мрежа на системи за таа

намена во повеќето европски земји. По успешното враќање Ви се доставува потврда за рециклирање,

во која е правилно документирано еколошкото рециклирање на возилото.

Враќањето на старото возило во принцип е бесплатно, условено од исполнувањето на националните

законски одредби.

Понатамошни информации за враќањето и рециклирањето на старите возила ќе добиете кај некој од

партнерите на Volkswagen.

Фрлање во отпад
Во случај на фрлање на возилото во отпад или на неговите делови, на пр. од системот на воздушните

перничиња и затегнувачите на сигурносните појаси, мора да се води сметка за важечките безбедносни

прописи. Овие прописи им се познати на сервисните работилници.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/f0f6d815f851942899446f4b6dc7aade_1_mk_MK


Важно да се знае за возила со N1 регистрација (лесно
комерцијално возило)

Кај возилата за превезување стока со дозволена вкупна маса до 3,5 t (во Европа регистрирани како N1)

почитувајте ги следните информации:

Варијанти и број на седишта
Возилата N1 врз основа на Volkswagen патничко моторно возило ги има во различни изведби. Па така,

бројот на седишта може да биде ограничен на два или четири.

Возила со две седишта:  поради непостоењето на задна клупа, подот на задниот внатрешен простор е

без подна простирка no linktext provided .

Возила со четири седишта:  задната клупа е изведена на тој начин што средишното седиште не може да

се користи no linktext provided .

Безбедно превезување деца
Како и кај возила со регистрација за патничко моторно возило (M1), на седиштата може да се користат

одобрените системи за прицврстување деца no linktext provided .

Режим на приколка
Ако возилото е одобрено за користење на приколка, почитувајте ги одредбите за возење со приколка и

користење на приколка кои се специфични за земјата.

Доколку возилото покажува пречекорување на дозволената вкупна тежина или на оптоварувањето на

задната оска, при користење приколка смее да се вози само со 80 km/h. Тоа важи и за земјите во

коишто се дозволени поголеми брзини. Почитувајте ги максималните брзини специфични за земјата

коишто за возилата со приколки може да бидат помали од оние за возила без приколки.

Дозволеното пречекорување на оптоварувањето на возилото е заведено во документацијата на

возилото. Доколку не е заведено пречекорување, тогаш треба да се вози со 100 km/h земајќи ги

предвид законите специфични за земјата.

Технички податоци
Техничките податоци може да видат во документацијата на возилото.

Опасност од повреди и електричен струен удар поради неизолирани водови.
● Монтирајте ја облогата на багажниот простор најдоцна по испораката, за водовите во задниот дел

од возилото да не се покријат при користењето на возилото.

Опасност од тешки повреди поради неправилно превезување лица.
● Никогаш не превезувајте лице или дете во средината на задната клупа.
● Поради недостаток на системи за прицврстување како што се сигурносен појас и потпирачи за

глава, при незгода може да дојде до тешки или смртоносни повреди.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/7e29d26c0805ffd95f055d5e8585d78d_1_mk_MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/3b5f47241b21e88fa3f3237ed6bc4908_1_mk_MK#ID_26e70ca5dd20c3dc44ff5dfae2f2b087-bb3c89655b34bf34fcea49ab468e17f5-mk-MK


Опасност од тешки или смртоносни повреди.
● Никогаш не превезувајте лица во багажниот простор.
● Имајте ги предвид безбедносните напомени и информации за багажниот простор и

транспортирањето no linktext provided .

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/8b43a0d60994cbc60f40b5825932c2af_1_mk_MK#ID_9548172216c57fba3015eb54ccb15438-403e8b209cabc993900ae6435b43aa9b-mk-MK


Поедноставена изјава за сообразност на ЕУ

Вашето возило располага со различни радиоуреди. Производителите на тие радиоуреди изјавуваат

дека тие радиоуреди, доколку се побарува со закон, соодветствуваат на директивата 2014/53/EU.

Целосниот текст на изјавата за сообразност на ЕУ е достапна на следната интернет адреса:

www.volkswagen.com/generalinfo

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/f1af9a975c03970f82215d9462dd59ba_1_mk_MK


Адреси на производителите

Начелно, на сите релевантни делови мора да ја има адресата на конкретниот производител согласно

2014/53/EU.

За деловите, коишто поради нивната димензија или нивниот вид не може да бидат обложени со

лепенка, доколку е законски неопходно, тука се наведени адресите на производителите:

Сензори за притисокот на гумите:

Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG

Steeger Straße 17

42551 Velbert

GERMANY

Клуч со радиосигнал (возило):

Hella KGaA Hueck & Co.

Rixbecker Straße 75

59552 Lippstadt

GERMANY

Marquardt GmbH

Schloss-Straße 16

78604 Rietheim-Weilheim

GERMANY

Continental Automotive GmbH

Siemensstraße 12

93055 Regensburg

GERMANY

Далечински уред на радиосигнал (греење во мирување):

Digades GmbH

Äußere Weberstraße 20

02763 Zittau

GERMANY

Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG

Eberspächerstraße 24

73730 Esslingen

GERMANY

Греење на возилото во мирување:

Webasto Thermo & Comfort SE

Friedrichshafener Straße 9

82205 Gilching

GERMANY

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/9554209fa8963baa517d996bf6ec9d1f_1_mk_MK


Табели на мапирање

Табелите на мапирање треба да Ви помогнат да ја најдете поврзаноста помеѓу називот на уредот во

изјавата за сообразност и опремите во возилото и концептите во упатството на возилото.

Bluetooth

ALPS UGZZF-102B ALPS UGZZF-202B

HT-5 MIB2 Entry MIB2 Main-Unit

MIB Global Entry/Standard

Сензори за притисок во гуми

TSSRE4Dg TSSSG4G5

Централен контролен уред

BC-Module BCMevo BCM2

BCM2R BR11 RXI-35-433-DC

5WK50254 BCM PQ26 ROW (502N1xFOx)

Греење во мирување (единица за испраќање/примање)

50000864 D208L VW

9019510C / Receiver of aux heater 869 MHz

WLAN-Hotspot

HT-5 MIB2 Main-Unit

MIB Global Entry/Standard

Car-Net e-Remote

HT-6 HT-6d HT-6e

Поврзување на надворешната антена

LTE-MBC-EU UMTS/GSM-MMC

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/f784eb87558df27d9588a1cefbe67d20_1_mk_MK


Инструментна табла, електронски имобилизатор

BNF_HL BNF_LL

eNSF NSF_HL

NSF_LL1 NSF_LL3

Инструментна табла 1 Инструментна табла 2

Инструментна табла 3 EZS-VW-Touareg

2017-02-EU-LF_IC_IM

Immobilizer integrated in dashboard module instrument cluster

Keyless Access

MQB-A MQB-B B

MQB-B H PQ35 Kessy

VWTOUA PKETOUA VWTOUA RKETOUA

Далечински уред на радиосигнал (греење во мирување)

STH VW – 50000884 Telestart

Емитер STH VW –

50000886

EasyStart R

EasyStart R (22 1000 32 95 00, 22 1000 34 72 00)

9019747B / Remote control of aux heater 868 MHz

Радарски сензори за системите за помош

ARS4-B BSD 3.0 LCA 2.0A

LRR3 LRR3 Master & Slave

LRR4 LRR4R MRRe14FCR

MRRevo14F MRR1Plus MRR1Rear

RS4 R3TR

Клуч со радиосигнал (возило)

FS09 FS12A FS12P

FS14 FS1744 FS94

VWTOUA RKETOUA

Интерфејс на мобилниот телефон

HT-5

Car-Net Security & Service

TUVM02IU-E

Уред за отворање на гаражна врата

ADHL5D EHL2 EHL2 (Euro HomeLink 2)



Infotainment систем

A109 A475 / A754 A580 / A270

L40VW2 L53VW2 L56VW2

L62VW2 L69VW2 L77VW2

L73VW2 MIB2 Entry MIB2STD

MMI3G MMI3G RU RRVW402B

RRVW401* RRVW402*

A486 / A449 / A493 / 183

A473 / A476 / A750

MIB2 Main-Unit

MIB Global Entry/Standard

MIB 2 Standard PQ

MIB 2 Standard ZR

MIB Standard 2 –PQ +/NAV со BT и WLAN

MIB Standard 2 – ZR +/Nav со BT и WLAN

MIB Standard 2 – ZR +/Nav со BT

MIB Standard 2 – PQ +/NAV со BT

Антена

1K8 035 552 1K8.035.552.C 1K8 035 552 F 1S0.035.577.A 2GA.035.577.B

2G0.035.577.A 2K5.035.525.AB 2K5.035.525.AC 2K5.035.525.AD 2K5.035.525.AE

2K5.035.525.L 2K5.035.525.M 2K5.035.525.Q 2K5.035.525.T 2K5.035.526.AA

2K5.035.526.AB 2K5.035.526.AC 2K5.035.526.AD 2K5.035.526.AE 2K5.035.526.AF

2K5.035.526.L 2K5.035.526.M 2K5.035.526.Q 2K5.035.526.T 2K5.035.532.Q

2K5.035.532.R 2K5.035.532.S 2K5.035.540.A

3C0.035.507.AA 3C0.035.507.N 3C0.035.507.P 3789.01

4G5 035 225 B 4G8 035 225 B 4G9 035 225 B 4N0 035 503 J

5L0.035.501.A 5Q0.035.507.A 5Q0.035.507.B 5Q0.035.507.C 5Q0.035.507.P

5Q0.035.507.Q 5Q0.035.507.S 6C0.035.501 6C0.035.501.A 6C0.035.501.C

6C0.035.501.D 6C0.035.501.G 6C0.035.501.J 6C0.035.501.N 6R0.035.501

6R0.035.501.A 6R0.035.501.C 6R0.035.501.D 6R0.035.501.F 6R0.035.501.L

7C0.035.501 7C0.035.501.C 7C0.035.501.D 7H0.035.507.E 7E0.035.503

7E0.035.503.A 7E0.035.503.B 7E0.035.503.C 7E0.035.503.D 7E0.035.503.E

7E0.035.510 7E0.035.510.A 7N0.035.507.A 7N0.035.507.B 760.035.577.T

920 336 003 920 336 005 920 336 006 920 336 007 920 336 008

920 336 010 920 336 011 920 336 012 920 336 013 920 336 014

920 417 007 920 417 010 920 481 002 920 481 003 920 481 004

920 481 012 920 481 013 920 481 014



Засилувач за антена

2GA.035.577 2GA.035.577.A 2GA.035.577.B 3G5.035.577 3G5.035.577.A

3G5.035.577.B 3G5.035.577.G 3G5.035.577.H 3G5.035.577.J 3G5.035.577.K

3G8.035.577 3G8.035.577.A 3G8.035.577.B 3G8.035.577.E 3G8.035.577.F

3G8.035.577.G 3G8.035.577.H 3G8.035.577.J 3G8.035.577.K 3G9.035.577

3G9.035.577.A 3G9.035.577.B 3G9.035.577.G 3G9.035.577.H 3G9.035.577.J

3G9.035.577.K 4S0.035.225.A 4S0.035.225.D 5C3.035.552 5C3.035.552.A

5C3.035.552.B 5C5.035.552 5C5.035.552.A 5C5.035.552.B 5E5.035.577.A

5E5.035.577.B 5F4.035.225 5F4.035.225.A 5F4.035.225.B 5G6.035.577

5G6.035.577.A 5G6.035.577.B 5G6.035.577.E 5G6.035.577.F 5G9.035.577

5G9.035.577.A 5G9.035.577.B 5G9.035.577.G 5G9.035.577.H 5G9.035.577.J

5G9.035.577.K 5NA.035.577 5NA.035.577.A 5NA.035.577.B 5NA.035.577.E

5NA.035.577.F 5TA.035.577 5TA.035.577.A 5TA.035.577.B 510.035.577

510.035.577.A 510.035.577.B 575.035.225 575.035.225.A 575.035.225.B

6C0.035.577 6C0.035.501 6C0.035.501.A 6C0.035.501.C 6C0.035.501.D

6C0.035.501.G 6C0.035.501.J 6C0.035.501.N 6V6.035.577.A 6V6.035.577.B

6V9.035.577.A 6V9.035.577.B 7C0.035.501 7C0.035.501.C 7C0.035.501.D

7N0.035.552.K 7N0.035.552.J 7N0.035.552.Q 7P6.035.552 7P6.035.552.A

7P6.035.552.M 920 105 105 920 105 110 920 211 072 920 211 172

920 211 201 920 211 202 920 213 172 920 286 002 920 286 005

920 286 009 920 286 010 920 286 011 920 286 012 920 286 013

920 286 015 920 286 313 920 286 323 920 286 343 920 286 351

920 286 352 920 286 353 920 286 354 920 286 362 920 286 382

920 286 383 920 286 385 920 286 386 920 304 022 920 301 022

920 301 030 920 301 031 920 355 001 920 437 003 920 437 023

920 437 035 920 437 303 920 437 323 920 437 335 920 460 003

920 460 009 920 460 018 920 460 025 920 460 028 920 460 042

920 460 047 920 460 069 920 460 303 920 460 318 920 460 325

920 460 328 920 460 342 920 460 347 920 460 369 920 461 001

920 461 002 920 461 003 920 461 004 920 461 005 920 554 001

920 554 002 920 554 003 920 554 004



Радиоуред, фреквентен појас, максимална јачина на
емитување

Доколку не е наведено ништо друго, важат податоците за сите модели на Volkswagen или за возилата,

коишто се опремени со соодветниот радиоуред

Радарски сензори за системите за помош

Фреквентен појас, максимална јачина на емитување

напред: 76 – 77 GHz 28,2 dBm

76 – 77 GHz 35,0 dBm

76 – 77 GHz 27,7 dBm

странично: 77 – 81 GHz 23,38 dBm

позади: 24,05 – 24,25 GHz 20 dBm

Keyless Access

125 kHz 22,7 dBµA/m

434,42 MHz 32 µW

868,000 – 868,600 MHz 25 mW

Сензори за притисок во гуми

433,92 MHz 10 mW

Централен контролен уред
(Важи за Touareg.)

21,13 – 22,75 kHz 34.2 dBuA/m @ 10 m

Инструментна табла

125 kHz 40 dBμA/m

Електронски имобилизатор

125 kHz +/- 10 kHz 3,728 W

Далечински уред на радиосигнал (греење во мирување)

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/78d135ae8dc38018738a80730093a089_1_mk_MK


868,7 – 869,2 MHz

(869,0 MHz)

0,24 mW, / -6,3 dBm e.r.p.

868,0 – 868,6 MHz

(868,3 MHz)

3,1 mW / 4,8 dBm e.r.p.

Греење во мирување (единица за испраќање/примање)

868,0 – 868,6 MHz

(868,3 MHz)

23,5 mW / 13,7 dBm e.r.p.

868,7 – 869,2 MHz

(869,0 MHz)

23,5 mW / 13,7 dBm e.r.p.

868,0 – 868,6 MHz

(868,525 MHz)

10 mW ERP

Клуч со радиосигнал (возило)

433,05 – 434,78 MHz,

433,05 – 434,79 MHz

10 mW

868,0 – 868,6 MHz 25 mW

434,42 MHz 32 µW

Bluetooth
(Важи за моделите на Volkswagen со интерфејс на мобилниот телефон.)

2402 – 2480 MHz 0,05011 W

2400 – 2483,5 MHz,

2408 – 2480 MHz

10 dBm

WLAN-Hotspot

2412 – 2462 MHz 0,1 W

2412 – 2472 MHz 0,05011 W

2412 – 2480 MHz 20 dBm / 0,1 W

2400 – 2483,5 MHz 10 dBm

2402 – 2442 MHz 20 dBm / 0,1 W

2408 – 2480 MHz 4,1 dBm

Уред за отворање на гаражна врата
(Важи за Touareg.)



868,00 – 868,60 MHz

868,70 – 869,20 MHz

25 mW e.r.p.

433,05 – 434,79 MHz

40,660 – 40,700 MHz

26,957 – 27,293 MHz

10 mW e.r.p.

Интерфејс на мобилниот телефон
(Важи за возила со интерфејс на мобилниот телефон Premium.)

GSM 850: 824 – 849 MHz

GSM 900: 880 – 915 MHz

33 dBm

GSM 1800: 1710 – 1785 MHz

GSM 1900: 1850 – 1910 MHz

30 dBm

WCDMA FDDI: 1920 – 1980 MHz

WCDMA FDDV: 824 – 849 MHz

24 dBm

Car-Net Security & Service
(Важи за Arteon, e-Golf, Golf, Golf GTE, Golf Variant, Passat, Passat GTE, Passat Variant, Passat Variant GTE,
Tiguan, Touran, T-Roc.)

GSM 900 (880,2 – 959,8 MHz) 33 dBm

GSM 1800 (1710,2 – 1879,8 MHz) 30 dBm

UMTS B1 (1920 – 2170 MHz)

UMTS B8 (880 – 960 MHz)

GPS (1575,42 MHz)

24 dBm

Car-Net e-Remote
(Важи за сите електрични и хибридни возила со e-Remote, освен e-up и e-load up!)

GSM 850 (824 – 849 MHz)

GSM 900 (880 – 915 MHz)

33 dBm

GSM 1800 (1710 – 1785 MHz)

GSM 1900 (1850 – 1910 MHz)

30 dBm

EGPRS 850 (824 – 849 MHz)

EGPRS 900 (880 – 915 MHz)

27 dBm

EGPRS 1800 (1710 – 1785 MHz)

EGPRS 1900 (1850 – 1910 MHz)

26 dBm

UMTS I (1920 – 1980 MHz)

UMTS II (1850 – 1910 MHz)

UMTS III (IX) (1710 – 1785 MHz)

UMTS IV (1710 – 1755 MHz)

UMTS V (VI) (824 – 849 MHz)

UMTS VIII (880 – 915 MHz)

24 dBm

Car-Net e-Remote
(Важи за e-up!, e-load up!)



GSM 900: 880 – 915 MHz 33 dBm

GSM 1800: 1710 – 1785 MHz 30 dBm

WCDMA FDDI: 1920 – 1980 MHz / GPS (1,57542 GHz) 24 dBm

Кодови на моделите
Кодови на групите на модели на возила, доколку не е поинаку наведено во табелата:

MQB 37 = e-Golf, Golf, Golf GTE, Golf GTD, Golf GTI, Golf Sportsvan, Golf Variant, Jetta, Jetta Hybrid, R Golf,

Tiguan, Touran, T-Roc.

MQB 48 = Arteon, Passat, Passat Alltrack, Passat GTE, Passat Variant, Passat Variant Alltrack,

Passat Variant GTE.

PQ 35 = Beetle, Beetle Cabriolet, Sharan.



Напомени за техничките податоци

Доколку не е означено ништо друго или посебно, важат техничките податоци за основниот модел. Со

поголем избор на опрема, различни изведби на модели како и посебни возила и опреми специфични за

одредени земји, можат да произлезат вредности што отстапуваат. Податоците во официјалните

документи за возилото секогаш имаат приоритет.

Мотор
Со кој мотор е опремено возилото, можете да видите на плочката со податоци за возилото или на

службените документи за возилото.

Тежина
Вредностите за тежината на празното возило во следниве табели важат за возило со возач (75 kg),

погонски течности вклучувајќи и 90% наполнет резервоар, како и во даден случај алат и резервна гума

no linktext provided . Со дополнителните опреми и со дополнителното вградување на додатоци се

зголемува тежината на празното возило, а соодветно се намалува и можноста за товарење

Дополнителниот товар се состои од следниве тежини:

—Патници.

—Вкупен багаж.

—Кровен товар, вклучително и основен носач или носечки шипки и систем на носачи.

—Оптоварување на куката за влечење при погон со приколка.

Возни својства
Возните перформанси се утврдени без опремите кои би можеле да влијаат на нивното намалување како

на пр. држачот за кровниот багажник или калниците.

Поради техничките одобренија, односно, даночни причини, наводите за моќноста и перформансите на

возење може да се разликуваат.

Кај некои моторни возила со опрема за транспорт по лоши патишта максималната брзина може да биде

ограничена на 210 km/h.

Тежина на композицијата
Зададената комбинирана тежина важи само за надморски височини до 1.000 m. За секои дополнителни

започнати 1000 m, максималната дозволена тежина на композицијата мора да се намали за 10 %.

Објаснувања за табелите
Кратенки за менувачот:

—SG = Рачен менувач.

—DSG® = Менувач со двојна спојка DSG®.

SG6 притоа значи: 6-степен рачен менувач.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/37536e3a67f233d1b827526bfc44560a_1_mk_MK


Пречекорувањето на максимално дозволените тежини, натовареност, димензии, максимални брзини и
оптоварувања на осовините може да предизвика оштетувања на возилото, незгоди и тешки повреди.
● Не пречекорувајте ги дозволените тежини, тежини на композицијата, димензии и максимални

брзини.
● Фактичките оптоварувања на оските никогаш не смеат да ги пречекорат дозволените

оптоварувања.
● Дополнителниот товар и распределбата на товарот во возилото имаат влијание врз однесувањето

при возењето и дејството на сопирачките. Соодветно прилагодете ја брзината.

Дополнителниот товар секогаш распределувајте го рамномерно и колку што е можно подлабоко во
возилото. При транспорт на тешки предмети во багажниот простор, тие би требало да сме сместат
пред или над задната осовина, за што е можно помалку да се попречи однесувањето при возењето.

Почитувајте ги напомените и информациите за возила со N1 регистрација no linktext provided .

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/7e29d26c0805ffd95f055d5e8585d78d_1_mk_MK#ID_6e72587971411541289eceefdb6eefac-80611d8ec0b35b2ce4b0a6068e832bcb-mk-MK


Карактеристики на возилото

Плочка со податоци за возилото,

плочка за типот (општи прикази).

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/291ae836261d006b97a7d2249433fea8_1_mk_MK
https://userguide.volkswagen.de/legacy/public/media?lang=mk_MK&key=media/imgc8e2e519e45199d90a0100dc6d091db7_1_--_--_JPEG.jpg


Во предното стакло: идентификациски број на возилото.

Идентификациски број на возилото
Идентификацискиот број на возилото може да се прочита однадвор низ визуелното прозорче на

предното стакло . Визуелното прозорче се наоѓа странично во долниот дел од предното стакло.

Идентификацискиот број на возилото може дополнително да се прочита на десниот жлеб за

истекување на водата. Жлебот за истекување на водата се наоѓа помеѓу штитникот на амортизерот и

крилото. За да дојдете до идентификацискиот број на возилото, отворете го капакот од просторот на

моторот  no linktext provided .

Во инфо-забавниот систем идентификацискиот број на возилото може да се прикаже преку копчето

или функциската површина  и функциските површини Fahrzeug  (возило),  и Service  (сервис) no
linktext provided .

Плочка со податоци за возилото
Плочката со податоци за возилото    се наоѓа на внатрешната страна на корицата на упатството за

употреба и зад задниот тапацир во багажниот простор на ѕидот на багажниот простор. Таа ги содржи

следниве податоци:

1 Идентификациски број на возилото (број на шасијата)

2 Тип на возило, моќност на моторот, менувач

3 Класификациски број на моторот и менувачот, број на лакот, внатрешна опрема. Во примерот

гласи ознаката на моторот

4 Дополнителна опрема, PR-броеви

Плочка за типот на возилото
Плочката со типот, зависно од земјата и моделот, може да се види по отворање на вратата на возачот

или на совозачот во долниот дел на прагот на вратата   . Возилата наменети за извоз во одредени

земји немаат плочка за типот на возилото.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/public/media?lang=mk_MK&key=media/imgf3067e15e42258590a0100dc6d091db7_1_--_--_JPEG.jpg
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Плочката за типот ги содржи следниве податоци:

5 Одобрение

6 Дозволена вкупна тежина

7 Дозволена комбинирана тежина (влечно возило и приколка)

8 Дозволено оптоварување на предната осовина

9 Дозволено оптоварување на задната осовина

Зависно од опремата, ознаката на моторот (MKB) на возилото може да се прикаже на дисплејот

на инструментната табла no linktext provided .

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/d21f37c3bf4aa1813a0c0ef33cff1785_1_mk_MK#ID_e8ab613e822fcf383141ad61c248dadf-d0397b77c7739b57467acf725aeb942e-mk-MK


Димензии

Димензии (Limousine).

Димензии (Variant и Alltrack).

Податоците во табелата важат за германскиот основен модел со основна опрема.

Со други димензии на фелни и гуми, дополнителна опрема, различни изведби на модели и

дополнително вградување на додатоци, како и кај специјални возила и кај возила за други земји,

дадените вредности можат да отстапуваат.

https://userguide.volkswagen.de/legacy/w/mk_MK/show/cedb39569e8e3d1fb457d30e7e666a9a_1_mk_MK
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Легенда за и : Limousine Variant Alltrack

A

Ширина на предната

осовина

1578 –

1586 mm

1578 –

1586 mm

1578 –

1586 mm

Ширина на задната

осовина

1562 –

1572 mm

1562 –

1570 mm

1561 –

1569 mm

B Ширина без

надворешни

ретровизори

1832 mm 1832 mm 1832 mm

C
Широчина (од еден до

друг надворешен

ретровизор)

2062 mm 2062 mm 2062 mm

D
Висина при празно

возило

1441 –

1476 mm

1462 –

1516 mm

1506 –

1530 mm

E

Висина при отворена

врата од багажниот

простор и празно

возило

1760 –

1766 mm
2027 mm 2060 mm

F

Висина при отворен

капак за простор на

мотор и празно возило

1786 –

1798 mm
1798 mm 1835 mm

G

Растојание до

подлогата во возна

состојба

130 – 160 mm 130 – 160 mm 174 mm

H
Растојание меѓу

осовините
2786 mm 2786 mm 2786 mm

I
Должина (од браник

до браник)

4767 –

4871 mm

4767 –

4887 mm

4777 –

4882 mm

J

Должина со вградена

опрема за приколка

(доколку е фабрички

вградена)

4874 –

4879 mm

4874 –

4877 mm

– mm

–
Минимален дијаметар

на свртување
околу 11,4 m околу 11,4 m околу 11,4 m

● Возете внимателно покрај местата за паркирање со издигнати делови или цврсти оганичувања.
Овие предмети кои се издигнуваат од подлогата може при паркирање во или излегување од
местото за паркирање да го оштетат браникот и другите делови на возилото.

● Преку вдлабнатини и преку влезови, рампи, тротоари и други предмети возете внимателно.
Поминувајќи преку нив, деловите од возилото кои се ниско поставени како браниците, спојлерот и
деловите од подвозјето, моторот или системот за издувни гасови може да се оштетат.



Количини на резервоарот за гориво

Количина на резервоарот за гориво

Бензински мотор

Погон на сите тркала: околу 66 l, од кои околу 8 l

резерва.

Погон на сите тркала: околу 59 - 66 l, од кои

околу 8 l резерва.

Дизел мотор

Погон на сите тркала: околу 66 l, од кои околу 8 l

резерва.

Погон на сите тркала: околу 59 - 66 l, од кои

околу 8 l резерва.

E85 MultiFuel-мотор околу – l, од кои околу – l резерва.
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