SIMPLY CLE VER

Climatic*

Zadní sedadla

Přední sedadla

Kontrola množství oleje

A - Nastavení teploty

a - Olej se nesmí doplnit

B - Regulace větrání

b - Olej se může doplnit

ŠkodaFabia
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c - Olej je nutno doplnit

C - Regulace rozvodu vzduchu
D - Recirkulace vzduchu
E - Zapnutí a vypnutí chlazení

Sklopení sedadel

Otevření víka
zavazadlového prostoru*

Doplňování paliva

Sedací polštář povytáhněte a vyklopte
dopředu.
Zatáhnutím zajišťovacího tlačítka
uvolněte zádové opěry sedadel a
nakloňte je dopředu.

1 - Nastavení sedadla v podélném
směru

Víko motorového prostoru

2 - Nastavení výšky sedadla*
3 - N astavení zádové opěry

Demontujte ze sedadel opěrky hlav
a sklopte zádové opěry zcela dopředu.
A

Dětská pojistka

Řazení (mech. převodovka)

Automatická převodovka*

B

Pozor!

Opěrky hlavy

Z důvodu bezpečnosti musí být víko
motoru za provozu vozidla vždy
pevně uzavřeno.
Proto po každém uzavření víka překontrolujte jeho zaklapnutí!

C
Zámek zadních bočních dveří je
doplněn dětskou pojistkou.

Schema řazení
P - Parkovací poloha

Společnost Škoda Auto pracuje neustále na dalším vývoji všech typů a modelů.
Mějte prosím pochopení pro to, že kdykoli mohou nastat změny ve formě, vybavení
a technice dodávaných vozidel. Na údajích, obrázcích a popisech v tomto návodu
nelze proto zakládat žádné nároky.

R - Zpětný chod

Tisk, rozmnožování, překládání či jiné užití tohoto díla nebo jeho části nejsou bez
písemného souhlasu společnosti Škoda Auto dovoleny.

D - Trvalá poloha pro jízdu vpřed

N - Neutrál (volnoběh)

Všechna majetková práva k tomuto dílu vyplývající z předpisů autorského práva
vykonává výlučně Škoda Auto.

S - Poloha pro sportovní jízdu

Změny tohoto díla jsou vyhrazeny.

Ruční řazení
(Tiptronic)
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- Řazení na vyšší rychlostní
stupeň
- Řazení na nižší rychlostní stupeň

Zapnutí a vypnutí světel

Páčka vícefunkčního přepínače:
vícefunkční ukazatel*, stěrače a ostřikovače
Stěrače a ostřikovače
0 - Stírání vypnuto
1 - Stírání v cyklech
A - Intervalový přepínač
2 - Pomalé stírání
3 - Rychlé stírání
4 - Jednorázové setření předního skla
5 - Omývací a stírací automatika

O - Vypnutí všech světel
 - Zapnutí obrysových světel
 - Zapnutí potkávacích světel

Zadní stěrač*
6 - Stírání v cyklech - každých 6 sekund
7 - Omývací a stírací automatika
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15

Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda,
děkujeme Vám za projevenou důvěru.

23

Odkládací schránky*

Tento zkrácený návod slouží k rychlému seznámení s ovládacími
prvky. Zkrácený návod však nenahrazuje Návod k obsluze Fabia.

Spínací skříňka

16
Airbag spolujezdce*

Součásti výbavy označené * jsou sériově montovány jen na určité
modely nebo jsou dodávány jen jako mimořádná výbava.

17

Přejeme Vám šťastnou cestu.
ŠkodaAuto

1

5

Elektrické ovládání oken*

2

Vypínač airbagu
spolujezdce*
Zážehové motory

18
Odjištění víka
zavazadlového prostoru*
Hlídání vnitřního prostoru*

Vícefunkční přepínač

1 - Vypnuté zapalování, motor
vypnutý
2 - Zapnuté zapalování
3 - Nastartování motoru
Vznětové motory

Elektricky nastavitelná
vnější zrcátka*

19
Pojistkový box
A - Směrové světlo vpravo
B - Směrové světlo vlevo
C - Přepínání tlumených
a dálkových světel
D - Světelná houkačka

6

20

Spínač světel
a nastavení sklonu
hlavních světlometů

Poloha R - Ovládání pravého zrcátka

7

Panel přístrojů:
ukazatele a kontrolní světla

Směrová světla
Dálková světla
Potkávací světla

3, 11
Ofukovací otvory





Koncové světlo do mlhy
Dobíjení

F

Světlomet do mlhy*

4

Dynamické přední světlomety*

Multifunkční modul*
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Elektrohydraulické servořízení

Hladina kapaliny v nádržce
ostřikovačů*





Systém kontroly výfukových
plynů

B

Regulace prokluzu (ASR)*
Elektronický stabilizační
systém (ESP)*



Otevření dveří*

Zvuková houkačka,
airbag řidiče

Poloha L - Ovládání levého zrcátka
Poloha =- Vyhřívání vnějších zrcátek
(pouze u vozidel s elektrickým stahováním oken)

1 - Přerušení přívodu pohonných
hmot, motor vypnutý
2 - Žhavení motoru, zapnuté
zapalování
3 - Nastartování motoru

D

Tlak v pneumatikách*
Protiblokovací systém (ABS)*
Kontrola elektroniky motoru
(zážehový motor)

%0#

Zabezpečovací zařízení
proti nastartování (imobilizér)

Žhavení (vznětový motor)

D

Rezerva paliva

Směrová světla pro vozidlo
s přívěsem*



Motorový olej

Teplota, množství chladicí
kapaliny

v

Tloušťka brzdového obložení*

Brzdový systém


E
I

Systém airbag
Filtr pevných částic*
(vznětový motor)
Připnutí bezpečnostních pásů*
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Spínač ESP*
Spínač ASR*

Spínač vyhřívání
zadního skla

světel

13

Kontrolní světlo vypnutého
airbagu spolujezdce*

Ovládání topení,
klimatizace*

22

Páčka nastavitelného
volantu

Autorádio*

25, 28

Přepínače vyhřívání
předních sedadel*

motorového prostoru

12 Spínač výstražných

14

21 Páčka otvírání víka

24

26
27
29
30

Spínač centrálního
zamykání*

Řadicí páka

Popelník*
Odkládací schránka
CD-měnič*
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