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Dikkat
Uyar›

YEN‹

Güncel kontrol, ayarlama ve onar›m talimat-
lar›n› lütfen bu ifl için ön görülen müflteri hiz-
metleri literatüründen al›n›z.

Bu kendi kendine çal›flma program›
yeni geliflimlerin yap›s› ve ifllevlerini
tan›t›r. ‹çeri¤i güncellenmeyecektir.

Phaeton - Volkswagen’›n öncüsü - kendini ulus-
lararas› lüks kalitedeki otomobil pazarlar›na
göre yönlendirir: Yüksek geliflmiflli¤e sahip pa-
zarlarda baflar›l› olmak için, bir ürünün kalitesi
art›k yetmemektedir.
Sat›n alma karar› için a¤›r basan, markan›n
görünümü ve de¤eridir.

Müflterilerin marka bilinci, Volkswagen için pa-
zarl›¤› söz konusu olmayan üst s›n›f segmenti-
ne geçifl aflamas›na sürekli olarak daha yo¤un
bir flekilde yön vermektedir.
Phaeton ile müflterilerin teknik talepleri de
Volkswagen markas›n›n de¤eri ve görünümüne
olan talepleri gibi büyümüfltür.

Afla¤›daki konularla ilgili kendi kendine çal›flma programlar› bulunmaktad›r:

W-Motorlar› (KKÇP248/250)
Klima sistemi/kalorifer (KKÇP271)
Merkezi elektrik (KKÇP272)
Konfor ve güvenlik elektroni¤i (KKÇP273)
Infotainment (KKÇP274)
Haval› süspansiyon (KKÇP275)
Otomatik mesafe ayarlamas› ADR (KKÇP276)
Yürüyen aksam (KKÇP277).

270_241
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Phaeton ismi 

Pheaton ya da Phaeton ismi Yunan mitoloji-
sine uzanmaktad›r. Phaeton, (“›fl›ldayan”) gü-
nefl arabas›n›n sahibi olan günefl tanr›s› Heli-
os’un o¤ludur. 

Ayn› zamanda 18.yüzy›ldan beri, dört tekerlekli
gezinti faytonlar›na da Phaeton ad› verilir. Bu-
rada söz konusu olan üstü aç›k araçlard›r. Bu
araçlar›n tenteli ya da tentesiz 2 kiflilik oturma
grubu vard›r. Bu oturma grubunun arkas›nda 1
ya da 2 yolcu için ön tarafa do¤ru bakan bir
koltuk bulunur.

Bu faytonlar günümüzde hala turnelerde kullan›-
l›r ve orjinal olarak çok de¤erli kolleksiyon par-
çalar› içinde yer al›rlar.

20. yüzy›l›n bafl›nda Phaeton terimi kumafl
kaplamal› ve yan camlar› olmayan yar›fl otomo-
billerini tan›mlar.

‹smin seslendirmesi*

Phaeton-Nas›l telaffuz edilir?

Phaeton afla¤›daki flekilde telaffuz edilir.

Fe-ton.

Son hece futon, flakon ya da jeton kelimele-
rinin telafuzuyla k›yaslanabilen sessiz bir “N” ile
okunur.

*Sesbilim
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Otomobil tarihinde
Phaeton 

August Horch 1910’dan beri baz› modellerine
“Phaeton” ismini vermifltir. Horch 18/90 PS
450 Phaeton/1931, Horch 12/28 PS Pha-
eton 1911 ve sadece 1937 y›l›nda 3 adet üreti-
len ve mevcut olan sonuncusu 334.000 US$’a
sat›lan Horch 853A Parade Phaeton sadece iki
örnektir.

Volkswagen Phaeton ismini öncüsü için seçtiy-
se, bu bir gelene¤in devam›, üretimde en yüksek
kalite standart›n› yakalama ve Phaeton’un ge-
lecekteki her sahibi için yüksek bir ayr›cal›k ölçü-
sü olaca¤›n›n bir iflaretidir. 
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Horch 18/90 PS 450 Phaeton, 1931-32

Horch 12/28 PS Phaeton, 1910-11

Horch 853A Parade Phaeton, 1937



K›saca

66

Konsept

fieffaf üretim, Volkswagen için müflteri odakl›
üretim ve teslimat için di¤er bir anlaml› kilometre
tafl›n› tan›mlar. Ayr›cal›kl› Phaeton için Dres-
den’de sadece etkileyici bir üretim hatt›n›n kurul-
mas›yla birlikte, çok hassas ve pürüzsüz bir lojis-
tik konsepti gelifltirildi. Üretimin bu mükemmel
teknik detaylar›n›n yan› s›ra, bu yüksek de¤erde-
ki otomobilin al›c›s›n›, mükemmel ve kusursuz bir
flekilde düzenlenmifl, en üst seviyede bir teslimat
beklemektedir.

Üretim

Otomobil üretiminin biraz kir ve ya¤la ifli oldu-
¤unun düflünüldü¤ü al›fl›lm›fl manzaran›n d›fl›n-
da, Dresden’deki fabrika daha çok asil bir ortam
olarak de¤erlendirilen bir görüntü sunar. Üreti-
min çekirdek ünitesi olarak metal sürekli ifl band›
yerine yüksek kaliteli ahflap parkeden pullu bant-
lar kullan›lm›flt›r. Bu yüksek de¤erdeki görünüm
ile üretim hatt›, baflka sadece elit spor otomobil
demirhanelerinden tan›d›¤›m›z bir fabrika karak-
terine sahip olmufltur.

fieffaf

270_128
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Üretim

Tan›t›m organizasyonu

Ayr›cal›kl› bir otomobil en üst seviyede bir tesli-
mat organizasyonu talep eder. fieffaf üretim, tek-
nolojik ve duygusal olarak etkileyici bir hat›ra
alan›nda müflteriyi merkeze koyar. Bir sanal-üre-
tim-turu dahilinde, gelecekteki Phaeton sahibi
canl› kamera görüntüleri ile üretimi tan›yabilir.

* Teflhir

Lojistik

Bir otomatik sistem, içinde araçlara ait olan par-
çalar› olan malzeme sepetlerini fabrika içinde
dolaflt›r›r. Montaj s›ras›nda malzeme sepeti ait
oldu¤u araca “efllik eder”. Bu sayede gereksiz
hareketler engellenmifl olur. Motor, flanz›man,
egzoz sistemi ve kaporta dahil araç, ayn› anda
çeflitli katlarda monte edilir, sürücüsüz tafl›ma sis-
temi üzerinden bir cam asansör ile bir düzleme
getirilir ve son olarak tamamlanm›fl bir araç hali-
ni al›r. Üretim program›n›n sona ermesinden
sonra Phaeton, tekrar pullu bant üzerine yerleflti-
rilir ve üretim ve son kontrolleri yap›l›r.

270_130



Phaeton

Bu iki sayfada teknik yenilikler hakk›nda genel bir bak›fla sahip olacaks›n›z. 
Konular için detayl› aç›klamalar› Phaeton’a ait bu ve di¤er kendi kendine çal›flma
programlar›nda bulabilirsiniz.

Phaeton’daki yenilikler 

K›saca
27
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• Arka cam neredeyse görülmeyen wolfram
telleri ile ›s›t›l›r.

• Çamurluk ve stepne havuzu plastikten

• Çok ince kaporta ekleri, PVC’siz taban ko-
rumas›

• Kap›lar, motor kapa¤› ve bagaj kapa¤›
alüminyumdan

• Tümüyle galvanizlenmifl
kaporta

• 2 Renk LED’li arka lam-
balar

• Antenler arka cama gö-
rünmez flekilde entegre
edilmifltir

• Yön bulma, TV ve radyo/CD, ön torpidoda CD de¤ifltiricili Infotainment sistemi,
4 bölgeli klima sistemi, günefl enerjili tavan.

• Zor çizilir, al›fl›lmam›fl parlakl›¤a sa-
hip yüksek de¤erde boya 

• Klimatize edilmifl 12 ve 18 yollu kol-
tuklar, Keyless Access fonksiyonu,
otomatik mesafe ayarlamas›, çok
fonksiyonlu direksiyon simidi

8



27
0_

05
4

• Ön farlar, arka farlar ile ön alan ayd›nlatmal› çevre ayd›nlatma
sistemi, karanl›kta inerken çevrenin tan›nmas›n› kolaylaflt›r›r.

• Otomatik ayarlamal› 4 noktada haval› süspansiyon

• Far temizleme için elektro motorlu yüksek bas›nçl› far y›kama

• Is›tmal›, k›z›l ötesi ›fl›nlar› geri çeviren, ›s› sönümleyen ön cam.

• Yan ve arka camlar 2 katl› parçalanmayan güvenli camdan

• Otomatik ayd›nlatma
menzili ayarl›
Xenon farlar

9



Ölçüler ve a¤›rl›klar

*Motora göre
10

Teknik veriler

1628

1121 2881

5055

1051

1612

1450

1903

Uzunluk 5.055 mm
Genifllik 1.903 mm
Yükseklik 1.450 mm
Dingil mesafesi 2.881 mm
Dönüfl çap› 12 m
Depo hacmi 90 lt

Ön dingil mesafesi 1.628 mm
Arka dingil mesafesi 1.612 mm
‹zin verilen toplam a¤›rl›k 2.600 - 2.990 kg*
Bofl a¤›rl›k 1.995 - 2.413 kg*
Bagaj hacmi 500 lt
Hava direnç katsay›s› 0.32 cw

270_118



Aerodinamik

Phaeton, afla¤›daki ifllemlerle elde edilen 0.32 cw’lik düflük bir hava direnç katsay›s›na sahiptir:

• Alt taban çok düz üretilmifltir,
• Cam silecekleri gömülmüfltür,
• Kaporta aral›k ölçüleri çok düflüktür,
• Ön grup ok fleklinde oluflturulmufltur ve 
• Yüksek h›zda kaporta alçal›r. 

Gizlenebilen far y›kama sistemi, antensiz kaporta ve ak›c› kaporta geçiflleri gibi küçük detaylar ayn›
flekilde hava direnç katsay›s›n›n düflürülmesinde rol oynar.

11

Aerodinamik
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Kaporta

270_154

Phaeton’un karoseri

Karoserin yap›s›

Phaeton’un karoseri tümüyle yeni bir geliflimdir.

Yap›s›ndaki bafll›ca a¤›rl›k noktalar›, yüksek bir
çarpma güvenli¤i ve karoser sa¤laml›¤› olmufltur.
Yüksek karoser sa¤laml›¤› sayesinde, kapaklar
ve kap›lar›n aral›k mesafesi çok düflüktür.

Statik sa¤laml›k 

Çok yüksek statik sa¤laml›k afla¤›dakiler için ön
kofluldur:

- Karoser içinde kendili¤inden hareket olmama-
s› ile optimal araç dizayn› ve 

- En dar aral›k mesafesinde kap› ve kapaklar›n
kusursuz fonksiyonu.

Yüksek güvenlik ve konfor taleplerine ra¤men
a¤›rl›¤›, belli bir s›n›r içinde tutmak için kap›lar
ve kapaklar alüminyumdan ve ön çamurluklar
plastikten üretilmifltir.

Di¤er taraftan kaporta, yüksek ve en yüksek sert-
likteki çeliklerden oluflur ve tümüyle galvanizdir.



13

Karoserin güvenlik detaylar›

• Araban›n ön ve arkas›nda yüksek enerji al›m›
• Stabil yolcu kafesi
• Yan darbelere karfl› yüksek koruma:

- En yüksek sertlikteki çelikten üretilmifl, alt-
tan kiriflli B dire¤i ba¤lant›s› ve

- Kap›lardaki en yüksek sertlikteki alümin-
yum profiller ile

• Karfl› taraf› koruma: Kaportan›n nispeten yu-
muflak d›fl alanlar› sayesinde, kazaya kat›lan
di¤er arac›n ya da araçlar›n çarpma davran›-
fl›nda alaca¤› hasar s›n›rland›r›lm›flt›r.

• Önemli alanlarda yüksek ve en yüksek daya-
n›kl›ktaki çeliklerin kullan›lm›flt›r.

Dinamik sa¤laml›k

Dinamik sa¤laml›k:

- Az titreflim davran›fl› ve bu sayede
yüksek konfor seviyesi ve

- Akustik konfor (iç kaplamalar›n ha-
reketleri nedeniyle ortaya ç›kan gü-
rültülerin engellenmesi) 
için ön kofluldur.

Renk aç›l›mlar›:
K›rm›z› =  Ön ana darbe bölgesi
Sar› =  Yolcu kafesi
Yeflil =  Arka ana darbe bölgesi
Lacivert =  Epoksi reçine köpü¤ü
Aç›k mavi =  Plastik kuvvetlendirme

270_155
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Kaporta

270_114

Kaporta ek yap› parçalar›

Alüminyum parçalar

• Motor kaputu 
• Mukavemeti art›r›lm›fl kap›lar
• Arka kapak 

Renk aç›l›mlar›
Mavi =  Alüminyum parçalar
Kahverengi =  Plastik

Plastik parçalar

• Ön çamurluk
• Depo kapa¤›
• Stepne havuzu 
• Ön ve arka tamponlar.



Yap›flt›r›lm›fl plastik stepne havuzu

Stepne havuzuna afla¤›daki parçalar monte edilmifltir:

- Haval› süspansiyon kompresörü
- Aktif karbon filtresi
- Stepne 

15
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270_004
Laser kaynakl› bas›nç dökümden yüksek
mukavemetteki iç parçalarla birlikte kap›lar Stepne modülü alttan detayl›



Yal›t›mlar

Karoserin gelifltirilmesi s›ras›nda iyi bir u¤ultu yal›t›m›n›n sa¤lanmas›na dikkat edilmifltir. Motor bölgesi,
tünel, bagaj ve arka kaplamalarda kullan›lan abzorve edici malzemeler ile ortalaman›n üstünde bir ses
azalt›lmas›na ulafl›lm›flt›r.

Dizel motor ve benzinli motor

‹ki renkli sönümleme folyolar› dizel ve benzinli motorlardaki farkl› yal›t›mlar› gösterirler.

Renk aç›l›mlar›
Mavi = Alüminyum genleflme folyosu, sandwich 4,5 mm
Yeflil = Bitumen plastik folyo, ç›kartma, 2 mm
K›rm›z› = Bitumin plastik folyo, magnetize edilmifl, s›cak yap›flt›r›lm›fl 2 mm
Turuncu = Bitumin plastik folyo, s›cak yap›flt›r›lm›fl 2 mm
Lila = Alüminyum folyolu bitumin folyo, magnetize edilmifl, 3 mm
Mavi/k›rm›z› = Mavi-dizel, k›rm›z›-benzinli motor
Mavi/turuncu = Mavi-dizel, turuncu-benzinli motor

16

Kaporta
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Yüksek yal›t›ml› camlar & parçalanma-
yan cam

Parçalanmayan camdan üretilmifl yüksek yal›t›ml›
camlar, ›fl›k geçirgenli¤ine etki etmeden ›s› etkisi-
nin iyilefltirilmifl bir flekilde azalt›lmas›n› sa¤lar-
lar.
Camlar UV ›fl›nlar›n› engeller ve iyilefltirilmifl bir
ses yal›t›m›na katk›da bulunurlar. Bu, camlar›n
içine ifllenmifl iki folyo ile sa¤lan›r. Arka ve yan
camlar da, termik olarak önceden gerilmifl IR
(K›z›lötesi) yans›ma kaplamal› parçalanmayan
camdan üretilmifltir. Parçalanmayan camlar içle-
rine ifllenmifl güvenlik folyolar› sayesinde parça-
lara ayr›lmad›klar› için bu özellik yükseltilmifl bir
güvenlik seviyesi sa¤lar.

Ön cam

• ‹ki katl›, k›r›lmay› önleyici, ›s› yal›t›ml› parça-
lanmayan cam.

• Elektrik ileten IR yans›ma tabakas› ile görüle-
bilen ›s›tma telleri olmaks›z›n elektrikle ›s›t›lan
ön cam (iste¤e ba¤l›)

• Ön cam ›s›tmas›, görüntüleme ve kullanma
ünitesindeki “Bu¤u çözme” tuflu ile aç›l›p, ka-
pat›l›r.

Wolfram telli arka cam

Arka cam, iç ve d›fl camlar aras›na döflenmifl,
neredeyse hiç görünmeyen Wolfram teller ile ›s›-
t›l›r. Ayr›ca arka cam›n üstteki üçte birlik bölümü-
ne bütün antenler entegre edilmifltir. Bu flekilde
d›fl genel çizgi rahats›z edici antenler taraf›ndan
etkilenmez.

D›flardaki s›cakl›¤a göre ›s›tma süresi:

5 - 0°C = 2 dakika
-20°C = 4 dakika
-40°C = 6 dakika

Merkezi elektrik sistemine çok yüklenmemek için,
›s›tma, d›fl s›cakl›¤a ba¤l› olarak belirli bir za-
man aral›¤›n›n dolmas›ndan sonra kapat›l›r.

17
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UV koruyucu folyo

IR yans›ma tabakas› 
(ön cam ›s›t›labilir)
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Antenler Is›tma alanlar›



Bagaj kapa¤›

Bagaj kapa¤› hidrolik kapanmas›

Çekme yard›ml› gömme kilit

Arka kapa¤›n aç›lmas› s›ras›nda yaralanma risk-
lerini ortadan kald›rmak için kilit içeri girer. Ayr›-
ca kilidin içeri girmesi, içinde bulunan ya¤ ve
gresler nedeniyle giysilerin kirlenmesini de engel-
ler.

Bagaj kapa¤› tekrar kapat›l›rken, kapatma süre-
cinin son üçte birlik k›sm›nda kilit bagaj kapa-
¤›ndan tekrar kapanma pozisyonuna do¤ru ha-
reket eder. O noktada kilit, bagaj kapa¤›n› kili-
din içine do¤ru bir kaç santimetre çeker ve kilit-
ler (Çekme yard›m›)

18
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Gömmeli bagaj kapa¤› kilidi

Phaeton, iste¤e ba¤l› bir sistem üzerinden sürücünün
bagaj kapa¤›n› otomatik olarak aç›p kapamas›na izin
verir.

Hidrolik kapama ile konfor görünümünün yan›nda tabii
ki tüm kapanma mekanizmas› da iyilefltirilmifl olur.



Hidrolik kapanman›n fonksiyonu

Hidrolik kapanma elektrohidrolik bir sistem teme-
line dayan›r. Elektrikli pompa ile hidrolik ba¤lan-
t› sistemine ya¤ pompalan›r. Hidrolik silindirlerin
piston ya da piston çubu¤u taraf›na ya¤ gönde-
rilmesi ile bagaj kapa¤›, kapak menteflesinde
bulunan bir tahrik mili taraf›ndan aç›l›r ya da
kapat›l›r. Pompa, sa¤, arka tarafa yerlefltirilmifltir.

Açma

Bagaj kapa¤›n› açmak için ya kap› kaplamas›n-
daki flalter, ya bagaj kapa¤›ndaki Volkswagen
ambleminin içinde bulunan mikro flalter ya da
uzaktan kumanda üzerindeki tufla bas›l›r.

Kapatma

Bagaj kapa¤›n› kapatma görevini bagaj kapa-
¤›ndaki flalter üstlenmifltir.

Güvenlik donan›m›

Hidrolik kapanma bir s›k›flma korumas›na sahip-
tir. Hidrolik agregas›ndaki elektro motor belli bir
ölçüyü aflan bir direnç alg›larsa kapanma süreci-
ni durdurur ve s›k›flan objeyi serbest b›rakmak
için bir parça reverse* eder. Elektro motor açma
s›ras›nda da ayn› flekilde davran›r. Örne¤in dü-
flük bir garaj tavan›na çarparsa motor, o an için
durur. Bagaj kapa¤› reverse* etmeden bu pozis-
yonda kal›r. Daha sonra yeniden çal›flt›rmak
gereklidir.

*Ters ifllem
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Kapak menteflesi

Elektro motor

Hidrolik silindir

Payanda

Sol hidrolik elema-
n›na ya¤ iletilmesi

Sa¤ hidrolik elema-
n›na ya¤ iletilmesi

Hidrolik
agregas›



Sürgülü tavan

Phaetonda sabit iç tavanl› bir günefl enerjili sürgülü tavan ve ayr› olarak elektrikle aç›labilen bir sürgülü
tavan mevcuttur.

Günefl enerjili sürgülü tavan

Günefl enerjili tavan 28 adet monokristalli günefl hücresi ile 37 Watt’l›k bir güç üretir. Bu enerji ile park
halindeki araçta arac›n içine taze hava tatbiki ile s›cakl›¤› 20°C’ye kadar düflürme imkan›na sahip araç
içi havaland›rma çal›flmaya bafllar.
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Kaporta

Infotainment ile araç içi havaland›rmas› aktif
hale getirilirse, yeterli günefl ›fl›mas›nda araç içi
havaland›rmas› çal›flmaya bafllar.

Yüksek s›cakl›klarda bu sayede arac›n içi so¤u-
tulur. K›fl›n hava sirkülasyonu ile camlar›n bu-
¤ulanmas› engellenir.

270_051
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Günefl korumal› sürgülü/aç›l›r tavan ve elektrikli rüzgar kesici

Rüzgar kesici, hareket h›z›na ve tavan aç›kl›¤›na ba¤l› olarak rüzgar gürültülerini ve 
rüzgar esintilerini engellemek için elekro motorla kontrol edilir.
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‹ç tavan, ayr› bir elektro motor ile cam tavan›n
aç›l›p kapanmas›na efl zamanl› olarak  hareket
ettirilir.

Ayr›ca iç tavan, cam tavan›n pozisyonundan
ba¤›ms›z olarak da ayarlanabilir. Bütün kapan-
ma süreçleri elektronik olarak gözetim alt›ndad›r
ve s›k›flma korumas›na sahiptir.
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Ön koltuklar

Phaeton iste¤e ba¤l› olarak klimatize edilen kol-
tuklara sahiptir. Klimatize etme, koltuk ›s›tma ve
havaland›rmalar›n›n birlikte etki etmesiyle ger-
çeklefltirilir. Koltuk taban›na entegre edilmifl ha-
valand›r›c›lar, koltuk ›s›tmas› taraf›ndan ›s›t›lan
havay› ince perfore edilmifl koltuk derisi içinden
yolcuya iletir. Masaj fonksiyonu bel deste¤inin
yavaflça ayarlanmas› ile gerçeklefltirilir. Koltu¤a
entegre edilmifl emniyet kemeri mekani¤i ile 

12 yollu koltuk

Konum fonksiyonu

Standart donan›mda Phaeton 12 yollu koltuklara
sahiptir. Afla¤›daki fonksiyonlar elektrikli olarak
ayarlanabilir: ‹leri-geri hareket, koltuk yüksekli¤i
ve e¤imi ve koltuk s›rt› e¤imi ilave olarak bel
deste¤i ileri/geri ve yukar›/afla¤› ayarlanabilir.

Haf›za fonksiyonu

12 yollu koltuklar›n haf›za sistemi çok say›da
saklanabilen fonksiyona sahiptir. Haf›za fonksi-
yonu yard›m›yla koltuk ayarlamalar› yan›nda di-
reksiyon simidi, ayna ve emniyet kemerlerinin
pozisyonlar› haf›zaya al›nabilir.

Easy-Entry fonksiyonu

Easy-Entry fonksiyonu direksiyon simidinin, inme
ve binme s›ras›nda otomatik olarak üst ve alt en
son pozisyonuna hareket etmesini sa¤lar.

Klima/masaj fonksiyonu

12 yollu koltuklar›n klimatize edilmesi, ince per-
fore edilmifl koltuk derisinin s›cakl›¤› de¤ifltirilmifl
havay› iletmesini sa¤layan, koltuklara entegre
edilmifl havaland›r›c›lar ile gerçeklefltirilir. 

Phaeton’da daha yüksek bir konfora ulafl›lm›flt›r.
‹lave olarak 18 yollu koltu¤un ikinci kemer oto-
mat› yükseltilmifl bir kemer konforu ve ayn› za-
manda iyilefltirilmifl güvenli¤e kat›l›r. Ayr›ca Pha-
eton aktif bir bafl destek sistemine (AKS) sahiptir.

Masaj fonksiyonu mekanik 4 yollu bel deste¤i ile
realize edilir. Bel deste¤i otomatik olarak yukar›-
afla¤› hareket eder ve belkemi¤i 
ve s›rt kaslar›n›n gevflemesini sa¤lar.



18 yollu koltuklar

Ayarlama fonksiyonu

Phaeton, özel donan›m olarak yüksek de¤erdeki
18 yollu koltuklar› sunar. Bu koltuklar ilave olarak
s›rt deste¤i, koltuk derinli¤i ve bafl deste¤i ayar-
lamas›na olanak sa¤larlar.

18 yollu koltuk iste¤e ba¤l› olarak bir s›rt kemeri
otomat›yla donat›labilir.

Haf›za fonksiyonu

18 yollu koltuklar için haf›za paketi 12 yollu kol-
tu¤un fonksiyonlar›na ilave olarak bafl deste¤i,
koltuk derinli¤i ve s›rt deste¤i pozisyonlar›n›n ha-
f›zaya al›nmas›na olanak sa¤lar.

Klima/masaj fonksiyonu

18 yollu koltuklar›n klimatizasyonu 12 yollu kol-
tuklar›n fonksiyon kapsam› ile ayn›d›r.
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Arka koltuklar

Tekli koltuklar

18 yollu koltuk varyasyonuna Phaeton iste¤e ba¤l›
olarak arkada 10 yollu tekli koltuklara sahiptir. 
Tekli koltuklar elektrikli olarak ileri-geri ve e¤im
ayarl›d›r. Ayn› flekilde 4 yollu bel deste¤i, bafl
destekleri elektrikli ayarlanabilir. Tekli koltuklar,
perfore edilmifl koltuk derisi içinden iletilen s›cak-
l›¤› de¤ifltirilmifl hava ile klimatize edilirler.
Ayr›ca tek koltuk modeli haf›za fonksiyonu ile 

birden çok oturma pozisyonunu haf›zaya alma
imkan› sunar. 
Arka koltuklar›n kullanma ünitesi arka, orta kon-
sola entegre edilmifltir.
Kullanma ünitesinde arka koltuk ›s›tmalar› için
ayar dü¤mesi de bulunur. ‹lave olarak ayr› bir
tufl ile ön yolcu koltu¤u ileri do¤ru hareket et-
tirilebilir. 
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Phaeton arka yolcular için üç farkl› koltuk seçene¤i sunar:
Tekli koltuk, tek bir bank fleklindeki oturma grubu ile “Premium” oturma bank›.



Arka koltuk bank›

Temel donan›mda arka koltuk sistemi üç kifli için
rahat bir oturma alan› sa¤lar. Yan hava yast›kla-
r› ve manuel bafl destekler de (e¤im ve yükseklik
ayarl›) ayn› flekilde mevcuttur.

Konfora yönelik “Premium” arka koltuk sistemi
afla¤›daki fonksiyonlarla gelifltirilmifltir: D›fl kol-
tuklarda havaland›rma da bulunan elektrikli bel
deste¤i. Elektrikli olarak yükseklik ayar› yap›labi-
len bafll›k destekleri, masaj ve koltuk ›s›tmas›.

Arka koltuklar için kullanma elemanlar› her iki
taraftaki koltuk minderlerinde bulunur. 

Arka koltuk ›s›tmalar› için ayarlama dü¤meleri
arka taraftaki orta konsoldad›r.

Ayr›ca ayr› bir tufl ile ön yolcu koltu¤u ileri do¤-
ru hareket ettirilebilir.
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Genel yolcu güvenli¤i

Phaeton geliflimini tamamlam›fl aktif ve pasif gü-
venlik tertibatlar›na sahiptir. Hafif fakat yüksek
mukavemetteki malzemeler, iyilefltirilmifl deformas-
yon özellikleri, yuvarlanm›fl köfleler, dayan›kl›
plastik parçalar, güvenli camlar, iyilefltirilmifl hava
yast›¤› sensör sistemi ve optimize edilmifl kemer
germe sistemleri ile Volkswagen lüks otomobil 

Hava yast›¤› sistemleri

Phaeton dört farkl› hava yast›¤› sistemi ile dona-
t›lm›flt›r. Tüm hava yast›klar›, basit kazalarda ha-
va yast›klar›n›n gereksiz yere atefllenmesini en-
gellemek için Early-Crash sensörleri ile çarp›flma
fliddetini belirleyen hava yast›¤› kontrol ünitesi ile
çal›flt›r›l›r. Çarp›flman›n flekli ve fliddeti bilgisi, ön
far sabitlemesinde bulunan sensörler üzerinden 

Hava yast›¤›n›n devre d›fl› b›rak›lmas›

Ön yolcuya ait ön ve yan hava yast›¤›, kontak
anahtar› ile devre d›fl› b›rak›labilir. Bunun için or-
ta konsolda otomatik flanz›man›n seçme flalteri-
nin yan›nda, kontakt anahtar› ile iki pozisyon
(Hava yast›¤› aç›k/hava yast›¤› kapal›) ayarla-
mas› yap›labilen bir kilit bulunmaktad›r. 

Buna karfl›n ön yolcu taraf›ndaki bafl hava yast›-
¤› ve arka yan hava yast›klar› devre d›fl› b›rak›-
lamaz. Bu hava yast›klar›, yan çarp›flma sensör-
leri bir çarp›flma bildirdi¤i zaman, hava yast›¤›
kontrol ünitesinden sadece bir tetikleme sinyali
al›rlar.

s›n›f›nda güvenlik standard›n› yeniden tan›mla-
m›flt›r. Phaeton’da ön planda olan sadece arac›n
kendi güvenli¤i de¤ildir, ayn› zamanda çarp›flma
an›nda zarar gören di¤er araçlar›n da güvenli¤i
göz önünde tutulur. Phaeton’un kaportas›n›n iyi-
lefltirilmifl deformasyon davran›fl› ile kazaya kat›-
lan araçlar daha az zarar görür.

kontrol ünitesine gönderilir. Ayr›ca tüm hava yas-
t›klar› hava balonu aç›l›rken yaralanma risklerine
karfl› “depowered” edilmifltir.
“Depowered” hava yast›¤› açma kapaklar›n›n ve
hava balonlar› katlamas›n›n, hava yast›klar›n›n
çal›flt›r›lmas› s›ras›nda yolcuyu agresif etkilemesi-
ni önlemek için optimize edilmesi anlam›na gelir.
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- Sürücü ve ön yolcu hava yast›¤› (yaklafl›k 
75 lt/120 lt),

- Ön ve arka yan hava yast›¤› (yaklafl›k 12 lt),
- Bafl hava yast›¤› (yaklafl›k 31 lt).

Sürücü ve ön yolcu hava yast›klar›, hava yast›¤›
kontrol ünitesi taraf›ndan tetiklenir. Kontrol ünitesi
bir dahili ve iki harici uzunlamas›na ivmelenme 

sensörü üzerinden çarp›flman›n flekli ve fliddeti
hakk›nda bilgilendirilir. Yan hava yast›klar›, bir
dahili ve dört harici çapraz ivmelenme sensörü-
ne sahip hava yast›¤› kontrol ünitesi taraf›ndan
tetiklenir. Bafl hava yast›klar› yan hava yast›klar›
ile ba¤lant›l› bir flekilde tetiklenirler.
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Arka yan hava yast›¤› Ön yan hava yast›¤›

Sürücü hava yast›¤›Ön yolcu hava yast›¤›
270_026

270_025

270_024

270_023

Tavan hava yast›¤›

Phaeton afla¤›daki hava yast›¤› sistemlerine sahiptir:



Kemer sistemi

Phaeton tüm oturma yerlerinde kemer s›kma kuv-
veti s›n›rland›r›c›lar› olan üç nokta otomatik em-
niyet kemerlerine sahiptir. ‹lave olarak d›fl taraf-
taki bütün oturma yerleri belirli kaza fliddetlerin-
de merkezi kontrol ünitesi taraf›ndan tetiklenen
piro teknik kemer germe sistemine sahiptir.
18 yollu koltuk modelinde ilave bir bel kemeri
otom›yla donat›lm›fl, iste¤e ba¤l› bir kemer sistemi 

Omuz kemeri gericisindeki konfor me-
kanizmas›

18 yollu koltukta bulunan çift gerilme sisteminde-
ki kemer yuvarlama otomati¤i ile çok parçal› dili
bafllang›ç pozisyonuna geri getirmek için al›fl›l-
m›fl kemer kilitlerinde olandan daha büyük bir
kuvvet gerekir. Bu kuvveti yolcuya yans›tmamak
için omuz kemeri otomat›nda, kemere etki eden
kuvveti ayarlayabilen bir mekanizma kullan›l›r.

bulunmaktad›r. Bu ilave kemer otomat› koltu¤un
her iki yan›na monte edilmifltir. Bu otomat omuz
kemer otomat›yla ba¤lant›l› bir flekilde, yolcunun
bel ve omuz bölgesinde ayn› anda kemerin geril-
mesine olanak sa¤lar. Bu sayede çarp›flma an›n-
da erkenden, çok etkili bir yolcu araç ba¤lant›s›-
na ulafl›l›r.

Kemer kilit sorgulamas›yla koltuklardan birinin
dolu oldu¤u alg›lan›rsa, mekanizma, tak›lm›fl ko-
numda, omuz kemer otomat›ndaki kuvveti azalt›r.
Bu sayede kemer yolcunun üst gövdesinde çok
gergin durmaz. Kemerlerin ç›kart›lmas› s›ras›nda
tüm kuvvet tekrar kullan›mdad›r. Mekanizma,
omuz kemeri otomat›na entegre edilmifltir. 
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Konfor mekanizmas›



Öndeki omuz kemeri otomat›

12 yollu koltuk standart donan›m›nda bir omuz
kemeri otomat› optimal güvenli¤i sa¤lar. Bu oto-
mat ile çarp›flma an›nda, emniyet kemeri yolcu-
unun omzu üzerinden B dire¤inde gerilir. 
Omuz kemeri bir yuvarlak gericiye sahiptir.

Bel kemeri otomat› (iste¤e ba¤l›)

18 yollu koltuk modelinde kemer otomat› koltu-
¤u, her iki yan›na monte edilmifl ve omuz otoma-
t›yla ayn› anda bel kemerini geren yükseltilmifl
bir güvenlik sunar. Bel kemeri otomat› koltukta 

sabitlenmifl ve tüm oturma pozisyonlar›na efllik
eden bir konfor art›fl›n› da sa¤lar.  Bu sayede or-
taya ç›kan hareket serbestli¤indeki art›fl, kemer-
lerin tak›lmam›fl oldu¤u hissini uyand›r›r.
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Bafl destekleri

Phaeton’daki ön koltuklar aktif bir bafl destek sis-
temi (AKS) ile donat›lm›flt›r. Bu sistem, bafl des-
teklerinin öne do¤ru hareketlenmesi ve bu saye-
de ortaya ç›kan bafl ve omuz aras›ndaki nispi
h›zlanman›n engellenmesi ile, çarpma an›nda
boyun omurili¤i yaralanma riskini azalt›r. AKS
sistemi tetiklendikten sonra sistem tüm fonksiyon-
lar›n› yerine getirecek flekilde çal›fl›r.

Çal›flma flekli

AKS sadece araç arka taraftan bir darbe ald›¤›
zaman tetiklenir. Önden çarpma s›ras›nda bir
güvenlik engeli ile tetikleme engellenir.

Arac›n arka taraf›na hareket yönünde bir ivme
kuvveti uygulan›rsa, kütle tafl›yabilirli¤i nedeniyle
yolcu hareketi gecikir. Bu nedenle gövde koltuk-
lara bast›r›l›r. Koltuk arkas›na do¤ru artan bu
bas›nç ile bafl deste¤i yukar› ve ileri hareket ede-
cek flekilde, aç› verilmifl bir kol döndürülür. Dön-
me yönü bafl deste¤inin içinde bulunan rayl› bir
k›zak ile belirlenir.
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Engel a¤›rl›¤›

270_102

270_101

Tam bir fonksiyonellik ve aktif bafl destek sisteminin do¤ru koruma fonksiyonu için koltuk ayar›n›n
yolcunun gövdesine özel, yap›lmas› gereklidir.



Koltuklar› sökebilmek için kemerin koltuktan ay-
r›lmas› gereklidir. Bu, kemer dilindeki plastik ka-
pa¤›n ve daha sonra bir levha kilidiyle emniyet
alt›na al›nm›fl metal pimin gevfletilmesi ile ger-
çekleflir. Kemer dilinin kutusu flekilde 

görüldü¤ü gibi her iki ek yerinden küçük bir de-
mir testeresi ile kesilir. Daha sonra üst kabuk ç›-
kar›labilir. Pim d›flar› ç›kart›ld›ktan sonra kemer
dilden ayr›labilir ve koltuk sökülebilir.
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Bel kemeri çekme otomat›n›n montaj› s›ras›nda kutunun alt k›sm›n›n zarar görmemesine dikkat 
edilmelidir!
Hasarlar ortaya ç›karsa tüm bel kemeri çekme otomat› de¤ifltirilmelidir.

270_160

Ek yerlerini kesin
Orjinal durum, kapal› 

Metal pimin d›flar› ç›kart›ld›¤› aç›k durum

270_161

Pimi ç›kar›n

Tak›lmas›/sökülmesi
(Sadece”Bel kemeri gericisi” opsiyonuna sahip 18 yollu koltuklar için geçerlidir.)



Phaeton motorlar› 

Motor donan›m› olarak Phaeton’da 2 benzinli ve
1 dizel motor seçene¤i bulunmaktad›r.

En küçük motor 3.2 lt V6 benzinli motordur. Bu
motor, 2.8 lt V6 benzinli motorun gelifltirilmiflidir. 

Passat W8 ile Volkswagen’da yeni bir motor üre-
tim hatt› oluflturuldu: W-Motorlar›. Bu motor yap›
serisinde, tepedeki 

motorlar olarak 6,0 lt’lik silindir hacmiyle bir W-12
benzinli motor, Phaeton’da sunulur. Bütün benzinli
motorlar dört valf tekni¤i ile çal›fl›r ve EU4 egzoz
normuna uyarlar.

Phaeton’un dizel varyant› olarak pompa enjek-
törlü enjeksiyon sistemine sahip 5.0 lt, V10 TDI
motor, motor donan›m›n›n doruk noktas›n› temsil
eder. Bu motor, dizel motorlu binek araçlar› seri-
sinde dünya üzerindeki en güçlü motordur.
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3.2 lt V6 Benzinli motor

6.0 lt W12 Benzinli motor 5.0 lt V10-TDI Motor

270_056 270_058



3.2 lt V6 Benzinli motor

3.2 lt V6 benzinli motor, Volkswagen’›n 2.8 lt V6
motorunun geliflmifl bir modelidir. 15°’lik dar V
aç›l› üretim prensibi ve bununla ba¤lant›l› düflük
yap› boylar› ve yap› geniflliklerinin avantajlar›
korunmufltur. Bir araçta ilk defa uygulanan uzun-
lamas›na yap› ile ba¤lant›l› olarak, hacminin 3.2
lt’ye yükseltilmesi, motorun bafltan sona, tekrar
elden geçirilmesini gerektirdi. Motorun silindir
hacminin büyümesi piston strokunun uzat›lmas›
ve silindir deliklerinin büyütülmesi ile sa¤land›.
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2.8 lt V6 Benzinli motora göre motor mekani¤indeki yenilikler

• Paletli konumland›r›c› ile sürekli emme ve egzoz ekzantrik mili konumland›r›lmas›
• Önemli miktarda artt›r›lm›fl ak›fl özellikli emme ve egzoz kanallar›
• Daha büyük çapl› emme ve egzoz supaplar› 
• Daha büyük stroklu krank mili
• Daha büyük silindir çapl› silindir krank karteri
• Bas›nç kumandal› krank karteri havaland›rma sistemli optimize edilmifl mekanik emme manifoldu
• Su so¤utmal› alternatör
• Motor konsoluna entegre edilmifl ya¤ filtresi ve so¤utma ünitesi

“Bosch Motronik ME 7.1.1” motor iflletim sisteminin teknik özellikleri

• Elektrikli gaz kelebe¤i iflletimi
• Katalitik konvertör öncesi 2 adet ve sonras› 2 adet olmak üzere, 4 lambda sondas› üzerinden sürekli lamb-

da ayarlamas›
• Ekzantrik mili konumland›rma üzerinden dahili egzoz gaz› geri dönüflü kontrolü
• Sekonder havaland›rma sistemi
• Egzoz ikaz lambal› Avrupa; Onboard ar›za teflhisi (EOBO)
• Elektronik düzenlenen fan kontrolü



3.2 lt, V6 motorun teknik verileri

Tork ve güç diyagram›

Tork (Nm)           Güç (kw)

315 Nm’lik maks. torka 3.2 lt V6 Motor, 2400
dev/dak’da ulafl›r.
Bu sayede düflük devirlerde bir sonraki vitese ge-
çilebilir ve yak›t tasarrufu yaparak sürüfle devam
edilebilir.

177 kW/241 PS’lik güce, motor, 6200 dev/dak’-
da ulafl›r.
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Motor kod harfi AYT
Üretim türü VR Motor
Hacim 3189 cm3

Çap 84 mm 
Strok 95.9 mm
Kompresyon oran› 11.25:1
Silindir bafl›na supap say›s› 4
Maks. güç 6200 dev/dak’da 177 KW
Maks. tork 2400 dev/dak’da 315 Nm
Motor iflletim sistemi Bosch Motronik ME 7.1.1
Yak›t 98 oktan (95 oktan’da güç düfler)
Egzoz gaz› son ifllemi Sürekli lambda ayarlamal› 3 yollu katalitik konvertörler
Egzoz gaz› normu EU 4



6.0 lt W12 benzinli motor

W12 Motoru ile Volkswagen, model paletinde ilk
defa 12 silindirli bir motor sunmaktad›r. Bu mo-
tor Phaeton’daki en güçlü motordur.

Motor mekani¤inin teknik özellikleri

• Alüminyum silindir blo¤u
• Yumuflak döküm yatak ayaklar›ndaki alt

krank mili yata¤› 
• Zincir üzerinden ya¤ pompas› tahriki
• Çok kompakt motor

Motor iflletim sisteminin teknik özellik-
leri

• ‹ki adet motor kontrol ünitesi
• Sekonder havaland›rma sistemi
• Egzoz gaz› geri dönüflü

Teknik veriler
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W motorlar› konsepti ile ilgili daha kesin bilgileri kendi kendine çal›flma
program› no 248 ve no 250’de bulabilirsiniz.

Motor kod harfi BAN

Üretim türü W Motor

Hacim 5998 cm3

Çap 84.0 mm

Strok 90.186 mm

Silindir bafl›na supap say›s› 4

Kompresyon oran› 10.75:1

Maks. güç 6000 dev/dak’da 309 kW

Maks. tork 3500 dev/dak’da 550 Nm

Motor iflletim sistemi Bosch Motronik M 7.1.1 

Yak›t 98 Oktan

Egzoz gaz› son ifllemi Sürekli stereo lambda ayar-
lamal› üç yollu katalitik konvertör

Egzoz gaz› normu EU 4

270_172
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5.0 lt V10 TDI motor 

V10 TDI motor, yeni gelifltirilmifl bir dizel motor-
dur. Pompa enjektörlü enjeksiyon sistemi ile do-
nat›lm›fl ve yenilikçi hafif yap› ile yüksek gücü bir
araya getirir.

Motor mekani¤inin teknik özellikleri

• Yumuflak dökümlü yatak tünelli alüminyum-
dan silindir blo¤u

• Silindir kapa¤› ve silindir blo¤unun çapal› c›-
vata ile ba¤lanmas›

• Titreflim azalt›lmas› için dengeleme mili 
• Kumanda ve yan agregalar›n diflliler üzerin-

den tahrikleri

Motor iflletim sistemi teknik özellikleri

• ‹ki adet motor kontrol ünitesi
• ‹ki konumland›r›labilen turbo flarj cihaz› ile

flarj etme

Teknik veriler

• Egzoz gaz› geri dönüflü, pnömatik olarak ku-
manda edilen egzoz gaz› geri dönüfl supap-
lar› ile elektrikle çal›flt›r›lan emme manifoldu
klapeleri ile birlikte gerçekleflir.
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Motorlar

Motor kod harfi AYH

Üretim flekli V motor, V aç›s› 90°

Hacim 4921/cm3

Çap 81 mm

Strok 95.5 mm

Silindir bafl›na supap say›s› 2

Kompresyon oran› 18.5:1 

Maks. güç 4000 dev/dak’da 230kW 

Maks. tork 2000 dev/dak’da 750 Nm

Motor iflletim sistemi Bosch EDC 16

Yak›t Min. 49 setan dizel veya 

biodizel

Egzoz gaz› son ifllemi Egzoz gaz› geri dönüflü ve 

oksidasyon katalitik konvertörü

Egzoz gaz› normu EU 3

270_173
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Yak›t deposu

Yak›t deposu arka aks yak›n›nda arac›n alt tara-
f›nda bulunur. 90 litrelik bir depo hacmine sa-
hiptir. D›fl formu nedeniyle, bir ana ve yan oda-
ya sahiptir.

Yak›t deposunun her iki odas›nda bir elektronik
yak›t pompas› ve püskürtmeli yak›t pompas› bu-
lunmaktad›r.

Her elektronik yak›t pompas› iki adet yak›t sevi-
yesi sensörü, bir dalg›ç boru sensörü ve bir kol
sensörüne sahiptir.

Dört yak›t seviyesi sensörü, sinyallerini do¤rudan
ön göstergeye gönderirler.
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270_112

Yak›t pompas› 1

Ana oda

Yak›t filtresi

Püskürtme pompas› 1
Püskürtme pompas› 2

Yak›t pompas› 2

Yan oda

Genleflme kab›
(sadece benzin motorlu araçlarda)



5 Vitesli otomatik flanz›man

Her iki 5 vitesli otomatik flanz›man flu an için
Volkswagen’›n üretti¤i di¤er araçlarda kullan›l-
maktad›r. Phaeton’a tak›labilmeleri için bu flanz›-
manlar modifiye edilmifl ve araca uyarlanm›fllar-
d›r. Her iki flanz›man›n kumandas› elektronik/hid-
rolik olarak gerçekleflir.

5 Vitesli otomatik flanz›man 01V

Phaeton’da önden çekiflli

-  3.2 lt V6 motor

ile ba¤lant›l› olarak kullan›l›r.

Maks. tork aktar›m›: 310 Nm

5 Vitesli otomatik flanz›man 01L

Phaeton 4 Motion’da 

6.0 lt W12 motor

ile ba¤lant›l› olarak kullan›l›r.
Torkun her bir dört diflliye da¤›t›m› için flanz›ma-
na, bir Torsen merkez diferansiyali (PAT) entegre
edilmifltir.
Maks. tork aktar›m›: 560 Nm

Bunun için otomatik flanz›man kontrol ünitesi ça-
l›flma koflullar›n›, sürücü hareketini, rampa inifl
ve ç›k›fl gibi harici etkileri alg›lar. Giren tüm veri-
ler göz önüne al›narak 5 vites geçifli, kontrol üni-
tesi taraf›ndan gerçeklefltirilir.
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Otomatik flanz›man
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270_105

Otomatik flanz›man

Volkswagen Phaeton’da motor donan›m›na ba¤l› olarak iki adet 5 vitesli otomatik flanz›man ya da bir
adet 6 vitesli otomatik flanz›man bulunur.

Ayr›ca her iki 5 vitesli otomatik flanz›mana afla¤›dakiler eklenebilir:

- Dinamik bir vites program› ve ayr›ca bir spor program›
- Ayarl› bir konvertör köprüleme ba¤lant›s›
- Direksiyon flalterleri ile birlikte bir Tiptronik vites program›



6 Vitesli otomatik flanz›man

Phaeton, Volkswagen’›n 6 vitesli otomatik flanz›-
man ile donat›lm›fl ilk arac›d›r.
Yeni gelifltirilen otomatik flanz›man Phaeton’da
yeni 5 lt V10 TDI, 4 Motion ile birlikte kullan›l›r.

Bu flanz›man 5 vitesli otomatik flanz›mandan
flunlarla ayr›l›r: 

- ‹yilefltirilmifl sürüfl performans›,
- Egzoz gaz› emisyonu ve yak›t tüketiminin dü-

flürülmesi,
- A¤›rl›¤›n›n yaklafl›k 14 kg azalt›lmas›,
- Yap› parçalar› say›s›n›n yaklafl›k %30 oran›n-

da azalt›lmas› ve mükemmel vites de¤ifltirme
kalitesinde yüksek vites geçifl an› 

Teknik özellikler

fianz›man tan›mlamas›: 09F

Maks. bafllang›ç torku: 750 Nm
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270_135

Ayr›ca otomatik flanz›man,

- dinamik bir vites program› ve ilaveten bir spor program›na, 
- ayarl› bir konvertör köprüleme ba¤lant›s›na ve
- direksiyon flalterleri ile birlikte bir Tiptronik vites program›na sahiptir.



Otomatik flanz›man kumandas› Mechatronik
olarak adland›r›lan bir kontrol birimi ile sa¤lan›r.
Bu birim bir elektronik kontrol ünitesi ve bir
hidrolik geçifl ünitesinin (hidrolik ünite) kombi-
nasyonudur. Mechatronik ile vites geçiflleri
flimdiye kadarkilerden daha hassas yap›l›r. Bu,
sürücü için optimize edilmifl bir geçifl kalitesi ve
yükseltilmifl sürüfl konforu anlam›na gelir.

Giren sensör sinyalleri yard›m›yla kontrol ünitesi
flanz›man›n güncel durumunu ve sürücü iste¤ini
alg›lar ve uygun vites geçifl zaman noktalar› ile
tepki verir. Çok sportiften çok ekonomik sürüfl
flekillerine kadar her türlü sürücü iste¤i alg›lan›r
ve göz önüne al›n›r. Mechatronik, flanz›man›n
içinde do¤rudan hidrolik ünitenin yan›na monte
edilmifltir.
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Otomatik flanz›man

270_240

Otomatik flanz›man›n alt› vitesinin, bir Rauigneaux planeter diflli tak›m› üzerinden, öngeçiflli basit bir
Planeter diflli tak›m› ile sa¤lan›r.
Bu düzenleme Lepelletier diflli tak›m› konsepti olarak adland›r›l›r.

270_221

Planeter diflli
‹çi bofl diflli 1 ‹çi bofl diflli 2

K›sa planeter diflli

Planeter tafl›y›c›s›
Günefl difllisi 1

Günefl difllisi 2

Günefl difllisi 3

Uzun planeter diflli

Türbin mili 

F125 Çok fonksiyonlu flalter

J217 Otomatik flanz›man 
kontrol ünitesi

Hidrolik geçifl ünitesi
(Hidrolik ünite)

Lepelletier diflli tak›m›

Basit planeter diflli tak›m› Ravignaux planeter diflli tak›m›



P - Park etme

Vites kolunun “P” konumuna getirilmesi için kon-
ta¤›n aç›lm›fl ve fren ile seçme kolunun kilit dü¤-
mesine bas›lm›fl olmas› gerekir.

R - Geri vites

Geri vitese geçirmek için, fren ve seçme kolunun
kilit dü¤mesine basmak gerekir.

N - Bofl konum

Bu konumda flanz›man boflta çal›fl›r. Tekerleklere
bir kuvvet aktar›m› yap›lmaz.

D - Viteslerin otomatik geçifli

“D” vites kolu konumunda, viteslerin geçiflleri 
1-5 vitesleri ya da 6 vitesli otomatik flanz›manda
1-6 vitesleri aras›nda geçifl sa¤lan›r.

S - Sportif

Bu vites kolu konumunda otomatik flanz›man bir
sportif geçifl çizgisine geçer. Vitesler geçifllerine
devam eder, geçifl noktalar› daha yüksek motor
devir say›lar›ndad›r.
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Vites kolu konumlar›

Vites kolu ve Tiptronik fonksiyonlar› 5 vitesli otomatik flanz›man ve 6 vitesli otomatik flanz›manda 
ayn›d›r.



Gösterge tablosundaki geçifl program›
ve vites göstergesi

“D” ve “S” otomatik vites programlar›nda, o anki
seçme kolu konumu ve geçirilmifl güncel vites gö-
rüntülenir.

Otomatik flanz›man, Tiptronik vites program›nda
ise, gösterge tablosunda geçifl yap›lan vites gös-
terilir.
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Otomatik flanz›man
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123.4 km    12.3°C    123456 km

P
R
N
D3
S

P
R
3
D
S

123.4 km    12.3°C    123456 km

270_108



Tiptronik

Phaeton’daki Tiptronik, seçme kolu Tiptronik ola-
rak ve ayr›ca direksiyon simidindeki flalterler ile
çal›flt›r›lan Tiptronik olarak yer al›r.

Seçme kolu – Tiptronik

Seçme kolunun “’D” pozisyonundan Tiptronik
yoluna itilmesi ile otomatik flanz›man, Tiptronik
moduna geçer.

Vites geçiflleri flimdi, seçme kolu ile gerçeklefltiril-
melidir.

Vites kolu sürüfl yönünde itilirse bir yüksek vitese,
sürüfl yönünün tersine do¤ru itilirse bir düflük vi-
tese geçilir.

Direksiyon simidi flalteri - Tiptronik 

Yar›fl sporlar›nda kullan›lan bu direksiyon simidi
flalterleri, vites seçimi için ergonomik olarak opti-
mal bir geçifl sa¤lar. Bununla birlikte:

- Sa¤ flalterle bir yüksek vitese ve
- Sol flalterle bir düflük vitese geçilir.

Direksiyon simidi flalterleri kullan›l›rken, seçme
kolu ”D” ya da “S” konumunda ise, otomatik
flanz›man›n kumandas› Tiptronik moduna geçer.
Direksiyon simidi flalterleri kullan›lmazsa, ku-
manda otomatik olarak önceden seçilen “D” ya
da “S” program›na geri döner.
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Seçme kolu kilit dü¤mesi

N110 Seçme kolu kilit dü¤mesi solenoidi

vites kolunun alt›nda bulunan vites kolu yata¤›n-
da bulunur. Frene bas›lmad›¤› zaman vites kolu-
nun “P” ve”N” pozisyonlar›nda kullan›lmas›n›
engeller.

Çal›flma flekli

Kontak aç›ld›ktan sonra seçme kolu kilit açma
dü¤mesi solenoidine, otomatik flanz›man kontrol
ünitesi taraf›ndan ak›m gönderilir ve bu solenoid
seçme kolunu kilitler. Kontrol ünitesi “Frene bas›l-
d›” sinyalini ald›¤› zaman bu solenoidi ak›ms›z
b›rak›r ve vites kolu kullan›labilir.

Sinyal kesildi¤inde etkileri

Her iki sinyalden biri kesilirse ya da solenoid ar›-
zalan›rsa -kontak aç›kken vites kolu, frene bas›l-
madan “P” ve”N” konumuna getirilebilir.
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Otomatik flanz›man

270_222
Vites kolu kilit dü¤mesi solenoidi

270_224
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J518
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N110   F319   N380

CAN veri hatt›
sinyali “Frene
bas›ld›”

N110 solenoidi
kumandas›



N380 “P” Seçme kolu kilit soleno-
idi

seçme kolu kilit solenoidi gibi seçme kolunda yer
al›r. Kontak kapal›yken vites kolunun “P” pozis-
yonundan hareket ettirilmesini engeller. Bu saye-
de “P” pozisyonunda iken vites kolunun hareket
ettirilmesi için frene bas›lmas› ve konta¤›n aç›l-
mas› gerekmektedir.

Çal›flma flekli

Kontak kapal› durumunda iken “P” vites kolu kilit
solenoidine ak›m gelmez ve bu flekilde vites kolu-
nu “P” konumunda kilitler. Kontak aç›ld›ktan son-
ra E415 girifl ve çal›flt›rma izni flalterinden ya da
E408 girifl ve çal›flt›rma izni tuflundan, J518 girifl
ve çal›flt›rma izni kontrol ünitesine bir sinyal gi-
der. Bu sinyal bunun üzerine “P” seçme kolu kilit
solenoidine ak›m iletir ve kilit kald›r›l›r. F319 flal-
teri girifl ve çal›flt›rma izni kontrol ünitesine, seç-
me kolunun “P” konumunda oldu¤u sinyalini
gönderir.

Sinyal kesildi¤inde etkileri

Sinyallerden biri kesilirse ya da “P” seçme kolu
kilit solenoidi ar›zalan›rsa, seçme kolu “P” pozis-
yonuna getirilemez. Arac›n çekilmesi için kilidin
manuel olarak aç›lmas› gerekmektedir. Bunun
için seçme kolu kapa¤› sökülür ve solenoid elle
çal›flt›r›l›r. Ayn› anda seçme kolunun “P” konu-
muna getirilmesi gerekmektedir.
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N110    F319    N380

“Kontak
aç›ld›”
sinyali

“P” seçme kolu 
kilit dü¤mesi

solenoidine sinyal

J217

E408

Konta¤›n aç›lmas›, girifl ve çal›flt›rma izni flalteri ve E408 girifl ve çal›flt›rma izni tuflu üzerin-
den mümkündür.



N376 Kontak anahtar› çekme kilidi so-
lenoidi 

Bu solenoid girifl ve çal›flt›rma izni flalterinin için-
de yer al›r ve seçme kolu bir sürüfl konumunday-
ken kontak anahtar›n›n çekilmesini engeller. Bu-
güne kadar olan mekanik sistemlere (her bir vites
teline) karfl›l›k, Phaeton da kontak anahtar› çek-
me kilidi, elektro mekanik olarak çal›fl›r. 

Çal›flma flekli

Kontak kilidinde, tak›l› kontak anahtar›n›n uzat›l-
m›fl iç kanal›na giren, iki adet yayl› kilit kovan›
bulunur. Seçme kolu “P” pozisyonunda de¤ilse,
kilit kovanlar›, kontak anahtar›n›n uzat›lm›fl iç
kanal›n› kavrarlar. Kontak anahtar› çekilemez.

Seçme kolu “P” konumda ise, “P”deki F319 seç-
me kolu flalterinden, J518 girifl ve çal›flt›rma izni
kontrol ünitesine bir sinyal gider. Bunun üzerine
kontrol ünitesi, kontak anahtar› çekme kilidi sole-
noidine ak›m gönderir. Kilit kovanlar›, solenoid
taraf›ndan içeri ve kontak anahtar›n›n uzat›lm›fl
iç kanal›ndan d›flar› çekilir. Kontak anahtar›
d›flar› ç›kar›labilir.
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270_111

Yay

N334 Kontak anahtar› çekme kilidi solenoid 

Kilit
kovan›

Ak›ms›z

Ak›ml›

Uzat›lm›fl iç kanal

270_152

270_153

J518

Araç start/stop tuflu ile donat›lm›flsa, araçtan inerken vites kolu “P” konumunda de¤ilse sü-
rücü optik ve akustik olarak uyar›l›r.



Elektrik devresi

Seçme kolu kontak kapal›yken “P” konumunda
ise, F319 flalterden J518 girifl ve çal›flt›rma izni
kontrol ünitesine bir sinyal gider. Kontrol ünitesi
bunun üzerine, N376 kontak anahtar› çekme kili-
di solenoidlerine bir ak›m gönderir ve kilit kovan-
lar› gevfler. Kontak anahtar› d›flar› çekilebilir.

Start/Stop tufllu araçlarda kontrol ünitesi, göster-
ge tablosuna seçme kolunun “P” pozisyonunda
olmad›¤› sinyalini gönderir. Gösterge tablosu
kontrol ünitesi bunun üzerine, optik ve akustik
uyar›y› tetikler. Sürücü vites kolunun “P” pozisyo-
nunda olmad›¤› uyar›s›n› al›r.

Sinyal kesildi¤inde etkileri

Seçme kolundan J518 kontrol ünitesine giden
sinyal ya da kontrol ünitesinden kontak kilidine
giden sinyal kesilirse, elektro mekanik kilit aç›l-
maz ve anahtar d›flar› çekilemez. Bu durum için
kontak kilidinde, kontak anahtar› için acil durum
kilit açma sistemi bulunmaktad›r.

Acil durumda kilidin aç›lmas›

Acil durum kilit açma dü¤mesine bir tükenmez
kalem ya da benzer bir objeyle bast›r›n. fiimdi
dü¤me bas›l› durumdayken kontak anahtar›n› so-
la do¤ru çevirin ve d›flar› çekin.
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“Vites kolu P konumunda” sinyali

270_110

Acil durumda kilidin aç›lmas›
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N110   F319   N380

J217

Gösterge
tablosu



6 Vitesli düz flanz›man FWJ

6 vitesli düz flanz›man, agregalar›n uzunlamas›-
na tak›ld›¤› önden ve dört tekerlekten çekifllilerin
temel flanz›man› olarak kendini çoktan ispatla-
m›flt›r. Phaeton’da V6 motoruyla birlikte önden
çekifl flanz›man› olarak kullan›l›r. Konfor iyileflti-
rilmesi için kollu bir vites geçifli yerine tel çekiflli
bir vites geçifli kullan›lm›flt›r. fianz›man muhafa-
zas›nda tel çekifli sabitlemesi ve vites de¤ifltirme
milinin çal›flt›r›lmas› için özel olarak bir tutucu
gelifltirilmifltir. Tel uçlar› geçmeli somunlar ile 

yönlendirme koluna sabitlenmifltir. Balans a¤›rl›k-
lar› vites de¤iflimlerini destekler ve vibrasyonlar›
sönümler.

Tel çekifllerinin ayarlanmas› için, vites kolu, vites tel-
leri boflta gevflek durumdayken soldaki T10027
ayar pimi ile kilitlenir. Vites milinin ucundaki flanz›-
man muhafazas›nda bir kilitleme pimi bulunmakta-
d›r. Bu pim ile vites mili boflta sa¤a döndürülerek
durdurulabilir. fiimdi tel uçlar› tekrar sabitlenebilir.
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270_219Vites kolu

T10027 Ayar pimi
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Durdurma kolu

Vites mili yatak muhafazas›

Vites telleri

Geçmeli somun

Balans a¤›rl›¤›

Yönlendirme kolu

Geçmeli somun
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Phaeton’daki yürüyen aksam

Önden ve 4 Motion çekiflli araç, 4-corner-haval›
süspansiyon ile kombine edilmifltir. Bu kombinas-
yon çok küçük yol kusurlar›nda bile süspansiyon-
lar›n çok hassas bir flekilde davranmas›na ola-
nak sa¤lar.

Elektrikli direksiyon kolonu kilitli, elektrikle
konumland›r›labilen direksiyon kolonu

Tandem fren kuvveti art›r›c›

Servotronik standartt›r

Dört noktadan ba¤lant›l› ön aks

Seviye ayarl› 4 Corner
haval› süspansiyon

ESP ve fren asistanl›
Bosch 5.7

8 piston fren kaliperli
fren diskleri



Yürüyen aksam KKÇP 277 “Phe-
aton-Yürüyen aksam”da daha
ayr›nt›l› bir biçimde tan›t›lm›flt›r.
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Extra-Load model lastikler

Hafif metal jantlar

Ön panelde bulunan mekanik
gevfletme tertibatl› park freni

Önden ve dört tekerlekten çekifl
için trapez ba¤lant›l› arka aks



Haf›za (Memory) fonksiyonlar›

Araç, çeflitli kullanma alanlar› üzerinden kaydedilebilen ve ça¤›r›labilen çok say›da haf›za fonksiyonu
sunmaktad›r. Koltuk haf›zas›n› kontrol eden fonksiyonlar›n yan›nda kullan›c› ayarlar› uzaktan kumandal›
kontak anahtar› ile de yap›labilir.

Bu kullan›c› profilleri, merkezi bilgi görüntüleme ve kullan›m ünitesi (ZAB) ve girifl ve çal›flt›rma izni kont-
rol ünitesi üzerinden iletiflim kurarlar.

Koltuk haf›zas›

Bileflenler Haf›zaya al›nabilen yap› parçalar›/fonksiyonlar
Sürücü koltu¤u Koltuk ayarlar›: ‹leri-geri ayar›, e¤im ayar›, s›rtl›k e¤imi, yükseklik ayar›, 

bacak koyma konumu, omuz bafll›¤› konumu, bafl deste¤i konumu, dikey ve 
yatay bel deste¤i, d›fl ayna, uzaktan kumanda, direksiyon kolonu 
(derinlik ve yükseklik ayar›), kemer yüksekli¤i ve dikiz aynas›

Ön yolcu koltu¤u Koltuk ayarlar›: ileri-geri ayar›, e¤im ayar›, s›rtl›k e¤imi, 
yükseklik ayar›, bacak koyma konumu, omuz bafll›¤› konumu, bafl deste¤i 
konumu, dikey ve yatay bel deste¤i, kemer yüksekli¤i

Arka koltuklar (sol/sa¤) Koltuk ayarlar›: ‹leri-geri ayar›, e¤im ayar›, dikey ve yatay bel deste¤i,
bafl deste¤i

Merkezi bilgi görüntüleme ve kullanma ünitesi (ZAB)

Bileflenler Haf›zaya al›nabilen yap› parçalar›/fonksiyonlar
Klima sistemi Sa¤/sol, ön/arka klima sistemleri fonksiyonlar›, hava devir daim 

otomati¤i, günefl enerjili havaland›rma ve park kaloriferi haftal›k zamanlay›c›
Telefon Telefon fonksiyonlar›n›n etkinlefltirilmesi: Telefon numaralar›n›n aktar›m›
Yön bulma Görüntü (harita/sembol), rota opsiyonlar›, anonslar (aç›k/kapal›), 

trafik yo¤unlu¤u uyar›s›
Audio – TV Radyo istasyonu, CD, TV ve ses yüksekli¤i ayar›, GALA, ses ayarlar›
Ayarlar Ölçme birimleri, ses yüksekli¤i, sistem lisan› ve oryantasyon ayd›nlatmas› 

(Sonradan ayd›nlatma zaman›) ayarlar›
Araç Lastik hava bas›nc›n›n kontrolü, stepne denetimi
Yol bilgisayar› Tan›mlaman›n seçilmesi (bafllang›çtan hedefe kadar, uzun zamanl›)
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Afla¤›daki grafik, haf›za fonksiyonunu kullan›m elemanlar› ve onlara ait yap› parçalar› hakk›nda genel
bir görüntü vermektedir. Merkezi bilgi görüntüleme ve kullanma ünitesi ile koltuk konum ayarlar› ile ilgili
daha fazla bilgiyi ilgili bölümlerde bulabilirsiniz.

Haf›za bileflenlerine genel bak›fl
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Arka haf›za kullanma paneli

Dikiz aynas›
D›fl ayna

D›fl ayna

Direksiyon kolonu

Koltuk haf›zas›
kullanma paneli

Çok fonksiyonlu
direksiyon simidi

Kemer yükseklik ayar›

Öndeki bilgi görüntüleme
ve kullanma ünitesi (ZAB)



Girifl ve çal›flt›rma izni sistemi

Girifl ve çal›flt›rma izni sisteminin iste¤e ba¤l› konfor donan›m› ile, araç, uzaktan kumandal› kontak
anahtar›n›n aktif kullan›m› olmaks›z›n kilitlenip aç›labilir ve motor aç›l›p kapat›labilir.
Girifl ve çal›flt›rma izni sistemine tabloda belirtilen bileflen ve fonksiyonlar aittir.

Uzaktan kumandal› Uzaktan kumanda cihaz› flimdiye kadar oldu¤u gibi, girifl ve 
kontak anahtar› çal›flt›rma izni kontrol ünitesi telsiz sinyallerini de¤erlendirir; 

Merkezi kilidin fonksiyonlar›, konfor sistemi merkezi kontrol 
ünitesi üzerinden yerine getirilir; bagaj kapa¤›n›n uzaktan kumandas›

Elektronik direksiyon Kontak anahtar›n›n tak›l›p ç›kar›lmas› s›ras›nda, girifl ve çal›flt›rma 
kolonu kilidi izni kontrol ünitesi taraf›ndan direksiyon kolonu kilitlenip 
(ELV) aç›l›r; ELV, anahtar çekilemedi¤i ya da tak›l› kald›¤› sürece 

gerilimsizdir. Kontak sadece, direksiyon kolonu kilidinin aç›k 
olmas› durumunda aktif hale getirilebilir.

Girifl ve çal›flt›rma Motor çal›flt›r›ld›ktan sonra kontak anahtar›n›n otomatik s›f›rlanmas›, 
izni flalteri elektrikli çekme kilidi: Her anahtar mekanik olarak girifl ve 

çal›flt›rma izni flalterine uyar ve çevrilebilir, kontak, kontak 
anahtar›n›n, girifl ve çal›flt›rma izni kontrol ünitesi taraf›ndan 
tan›nmas›ndan sonra aç›l›r.

Immobilizer III Immobilizer III, flimdiye kadar oldu¤u gibi, girifl ve çal›flt›rma 
izni flalteri, motor kontrol ünitesi ve ELV ile 

Soft çal›flt›rma Tahrik CAN veri hatt› ile girifl ve çal›flt›rma izni kontrol 
ünitesi üzerinden; Girifl ve çal›flt›rma izni flalterinde uzun süre 
bafllang›ç pozisyonunda (Klemens 50 aç›k) tutulmas› durumunda 
dahi, marfl motoru, motor çal›flana kadar tek yönlü olarak kapal› tutulur; 
bu sayede iyilefltirilmifl marfl korumas› ve daha az gürültü sa¤lan›r.

Girifl ve çal›flt›rma izni Girifl ve çal›flt›rma izni kontrol ünitesi: Sol ayak bölmesindeki 
sistemi bileflenlerinin hal›n›n alt›nda
montaj yerleri Girifl ve çal›flt›rma izni flalteri: Direksiyon simidinin sa¤›nda

Elektro mekanik direksiyon kolonu kilidi : Direksiyon kolonunda
Arka antenler: Tamponda
Anten elektrik kutusu : Elektrik kutusu kapa¤› blendaj›nda
Anten tüneli : Kablo kanal›n›n arkas›ndaki tünel
Orta kol dayana¤›ndaki anten: Arka koltuk, orta kol dayana¤›/kayak 
çantas› kapa¤›nda
fiapkal›ktaki anten : fiapkal›k modül tafl›y›c›s›nda
Girifl ve çal›flt›rma izni tuflu: Elektrik kutusu kapa¤› blendaj›nda
Elektronik kap› kollar›: Kap› d›fl kollar›

“Girifl ve çal›flt›rma izni” konusu hakk›nda daha fazla bilgiyi “Phaeton – Konfor ve güvenlik
elektroni¤i” kendi kendine çal›flma program› 273’te bulabilirsiniz.
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Girifl ve çal›flt›rma izni sisteminin konfor donan›m› ek fonksiyonlar›

Kontak anahtar›n› aktif D›fl kap› kolundaki anten ve sensör yard›m›yla uzaktan kumanda ile 
olarak kullanmadan açma, Girifl ve çal›flt›rma izni kontrol ünitesi taraf›ndan anahtar›n 
araca girifl tan›nmas›, konfor sistemi merkezi kontrol ünitesi ve kap› 

kontrol ünitesi üzerinden kilidin aç›lmas›.
Kontak anahtar›n› aktif Arac›n içinde araç içi antenleri ile kontak anahtar›n›n kontrol edilmesi,
olarak kullanmadan Girifl ve çal›flt›rma izni sistemi tuflu üzerinden motorun çal›flt›r›lmas›, 
motorun çal›flt›r›lmas› Direksiyon kolonu kilidinin, kontak anahtar›n›n pozitif tan›nmas›ndan 

sonra girifl ve çal›flt›rma izni kontrol ünitesi taraf›ndan aç›lmas›
Kontak anahtar›n› aktif Girifl ve çal›flt›rma izni tufluna bas›lmas›
olarak kullanmadan 
motorun kapat›lmas›
Kontak anahtar›n› aktif Kap› d›fl kolundaki kilitleme tufllar›na bas›lmas›
olarak kullanmadan 
arac›n kilitlenmesi
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Girifl ve çal›flt›rma
izni flalteri

Elektronik kap›
kollar›

Elektro mekanik
direksiyon kolonu

kilidi

Girifl ve çal›flt›rma
izni kontrol

ünitesi

Girifl ve çal›flt›rma
izni tuflu

Anten elektrik
kutusu

Orta kol dayana-
¤›ndaki anten

fiapkal›ktaki
anten

Arka antenler

Anten tüneli



Sabit h›z

Mesafe ayar› sensörünün tarama alan› içinde ön-
de giden bir araç yoktur. Sürücü taraf›ndan tercih
edilen sürat korunur.

Yavafllama

ADR arac›, daha yavafl giden bir araca yaklafl›r-
sa, h›z, motor torkunun düflürülmesi ve gerekli
olursa fren müdahalesi ile düflürülür. Yavafllama
yeterli olmazsa sürücü frenlemeyi kendisi yap-
maya ça¤r›l›r.

56

Elektrik

270_197

100 km/s

80 km/s

100 km/s
� 80 km/s
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Otomatik mesafe ayar› (ADR)

ADR, h›z ayarlama sistemini gelifltiren bir sürücü asistan› sistemidir. Motor torkunun düflürülmesi ve olas›
fren müdahalesi ile bir ADR arac›,  daha yavafl ve önde giden bir araç ile konforlu bir takip mesafesin-
de tutulur.
Afla¤›da anlat›lan dört trafik durumu, fonksiyonu daha anlafl›l›r hale getirecektir.



Takip etme

ADR arac› kendi h›z›n› önde giden arac›n h›z›na
uydurur.

H›zlanma

Önde giden araç flerit de¤ifltirir ya da tarama
alan›ndan ç›karsa, ADR arac›, tekrar h›zlan›r ve
istenilen süratte yoluna devam eder.
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Aç›lmas›

Seyir h›z› 30 ve 180 km/s aras›nda ise ADR sis-
temi aç›labilir.
Tufllar afla¤›daki fonksiyonlara sahiptir:

- SET tuflu, güncel h›z› istenilen h›z olarak al›r.
Bu tufla tekrar bas›lmas› durumunda istenilen
h›z 1 km/saat düflürülür.

- RES tuflu bir önceki istenilen h›z› al›r. Bu tufla
tekrar bas›lmas› durumunda istenilen h›z 1
km/saat artt›r›l›r.

- +GRA tuflu ya da -GRA tuflu istenilen sürati
10 km/saat’lik kademeler halinde yükseltir ve-
ya düflürür.

Kapat›lmas›

- ON/OFF tuflu, istenilen h›z kaybolur
- CANCEL tuflu, istenilen h›z aynen kal›r
- Fren pedal›na bas›l›r
- Gaz pedal›na daha çok bas›l›r
- Seçme kolu P, R, N 
- Seyir h›z› 30 –180 km/saat’lik alan›n d›fl›nda
- ESP, ASR, MSR, ABS taraf›ndan müdahale
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ADR açma ve kapama

ADR sistem statüsü, çok fonksiyonlu direksiyon simidinin sol tufl grubu, gaz ve fren pedallar›, seçme kolu
ve fren sisteminin araç dahilindeki müdahalelerinden etkilenir.
Motorun her çal›flt›r›lmas›ndan sonra ADR sistemi “Haz›r de¤il durumunda” bulunur ve ON/OFF tufluna
bas›larak haz›r duruma getirilmelidir.



Yay›n frekans›: 76,5 GHz,
Görüfl mesafesi: 150 m,
Yatay görüfl aç›s›: 12°,
Dikey görüfl aç›s›       4°,
H›z ölçüm alan›       ± 180 km/s.

Elektronik fren kuvveti art›r›c›s›nda söz konusu
olan, entegre edilmifl elektro solenoidler vas›ta-
s›yla bas›nç da¤›l›m›n›n, fren kuvvetinin yaklafl›k
%30’unun elektrikle kontrol edilebildi¤i bir Tan-
dem güçlendiricidir.

Fren bas›nc› özel sensörlü fren bas›nc› ayarlama-
s› ve özel bir diyafram mesafesi sensörlü diyaf-
ram mesafesi ayarlamas› ile ihtiyaç duyulan fren
konforu sa¤lan›r.
Güçlendiriciye ait elektronik, fren servosu kontrol
ünitesine monte edilmifltir.
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Yeni bileflenler

ADR fonksiyonu, bir radar›n çal›flma prensibine göre çal›flan bir mesafe sensörünün ve aktif bir elektro-
nik fren art›r›c›s›n›n kullan›m› ile mümkün k›l›n›r.

Mesafe ayar› sensörünün en önemli verileri afla¤›daki gibidir:
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Mercek

Fren kuvveti
art›r›c› kontrol
ünitesi

mm dalga parças›

Bilgisayar bölümü
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Farlar

Çeflitli far tipleri kullan›ma sunulmufltur. Standart
donan›m, k›sa huzmeli farlar gaz deflarjl› ampu-
le sahip Xenon farlardan ve uzun farlar, bir HB 3
lambadan oluflur.

V6’da özel donan›m ya da W12’de standart do-
nan›m olarak çiftli Xenon farlar bulunmaktad›r.
Bu sistemde k›sa far da uzun far da gaz deflarjl›
ampuller ile üretilmifltir.

K›sa fardan uzun fara geçifl s›ras›nda ek olarak
uzun far için bir gaz deflarjl› ampul atefllenir.

Sinyal lambalar› farlara entegre edilmifltir,
H21W ampül, kapa¤›n alt›nda gizlidir. Bu saye-
de al›fl›lmam›fl ölçülerde emsalsiz bir homojenite
elde edilmifltir.

Sis farlar›

Sis farlar› tampona entegre edilmifltir. Sis far›, bir
H11 lambas› ve berrak bir caml› kapak ile yans›-
ma tekni¤i prensibi üzerine kurulmufltur.

Gaz deflarjl› ampullerde VAS 5051 ölç-
me ve ar›za teflhis sistemi ile ar›za teflhisi
yap›labilir.
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Arka lambalar

Arka lambalar ayd›nlatma ›fl›kl› diyot tekni¤i
(LED) ile üretilmifltir. Bu tekni¤in tercih edilme ne-
deni düflük enerji tüketimi, daha k›sa tepki verme
ve daha uzun bir dayanma süresidir.

Bir LED’in devre d›fl› kalmas› durumunda, bir ha-
ta fonksiyonu alg›lan›r. Bu hata, gösterge tablo-
sunda sürücüye görüntülenir.

Fren lambas›

Cam rengi k›rm›z›
Sis stop lambas› ile birlikte 
26 LED 13.5 V 5.7 W

Sis stop lambas› olmadan
90 LED  13.5 V 13 W

Sis stop lambas›

Cam rengi k›rm›z›
48 LED 13.5 V 9.7 W

Stop lambas›

Cam rengi k›rm›z›
123 LED 13.5 V  1.8 W
90 LED k›rm›z› 33 LED k›rm›z›/sar›

Dönüfl sinyalleri

Cam rengi k›rm›z›
33 LED 13.5 V  8.9 W

Geri vites lambas›

Cam rengi berrak
Ampul HPL 13.5 V 16 W
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Akü konsepti

Akü, motorun çal›flt›r›lmas› için elektrik temin
edilmesi ve elektrik tüketicilerinin beslenmesi gö-
revine sahiptir. Bu görevi yerine getirmek için
baz› modellerde tek bir akü yeterli olmamaktad›r.

Elektrik tüketicilerinin ve marfl›n enerji ile yeterli
bir flekilde beslenmesi için 

• Bir akülü merkezi elektrik 
ve

• ‹ki akülü merkezi elektrik kullan›l›r.

Bir akülü merkezi elektrik

• V6 motorlu 

araçlar tek bir aküyle donat›lm›flt›r.

Elektrik tüketicileri her çal›flma durumunda bir
aküden beslenirler.

Baz› elektrikli yap› parçalar›n›n hatal›
fonksiyonlar›n›n toplam gerilim kesilmesi-
ne neden olmas›n› engellemek için akü-
nün sökülmesi ve tak›lmas›  konusundaki
onar›m talimatlar›na dikkat edin.
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‹ki akülü merkezi elektrik

• W12 ve
• V 10 TDI motorlu

araçlar ve ek donan›ml› 

• V6 motorlu araçlar

iki akülü merkezi elektrik, marfl aküsü, merkezi
elektrik aküsü, akü paralel devre rölesi (J581) ve
akü denetimi kontrol ünitesinden (J367) oluflur.

Marfl aküsü, motorun çal›flt›r›lmas› için elektrik
ak›m flebekesini, merkezi elektrik aküsü ise, 12V-
merkezi elektri¤i besler.

Boflalm›fl bir merkezi elektrik ya da marfl motoru
aküsü ile motorun çal›flt›r›lmas› mümkündür. Ku-
manda, akü denetimi kontrol ünitesi ve akünün
paralel devre rölesi üzerinden gerçeklefltirilir.

V10 TDI motorun so¤uk çal›flma taleplerini yeri-
ne getirmek için her iki akü de 0 derece alt›nda-
ki s›cakl›klarda paralel devreye girer.

63

270_231

Akünün paralel
devre rölesi

Merkezi 
elektrik aküsü

Marfl aküsü

Ön sigorta kutusu

Akü denetimi kontrol ünitesi



D›flardan çal›flt›rma

Bir akülü merkezi elektrikte akünün boflalmas› ya
da iki akülü merkezi elektrikte akülerin boflalmas›
durumunda, harici bir gerilim kayna¤› ile çal›flt›r-
mak mümkündür. Gerilim kayna¤›, sadece marfl
taraf›ndaki 30a harici çal›flt›rma ba¤lant›s›na
ba¤lanabilir. Bu durumda sadece çal›flt›rma önce-
likli tüketiciler beslenir ve merkezi elektrik korunur.

Farlar›n ayarlanmas›

Farlar›n ayarlamadan önce 5051 ölçme ve ar›za
teflhis sistemi ile “Temel ayarlar” fonksiyonunda
düzenlenmesi gerekmektedir. Bilgi görüntüleme
ve kullanma ünitesi (J523) üzerinden far ayarla-
malar› için mekanik girifl aç›l›r.

Cam silece¤i süpürgelerinin de¤iflti-
rilmesi

Cam silece¤i süpürgelerinin ön taraftaki bilgi gö-
rüntüleme ve kullanma ünitesi üzerinden “Ba-
k›m&Servis” fonksiyonu ile servis konumuna geti-
rilmesi gerekir.

Servis konumuna sadece belli ön koflullar›n dik-
kate al›nmas› ile ulafl›labilir. Bunun için geçerli
atölye el kitaplar›ndaki yönlendirmelere dikkat
edin.
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--°C PROJEKT TP -- °C

EINSTELLUNGEN
Weitere/Wartung & Service

Bringt die Scheibenwischer in
Wechselposition.

Öffnet den mechanischen Zugang
zur Scheinwerfer-Einstellung.

Wischer-
wechsel

Schein-
werfer

Zurück

Atölye el kitaplar›ndaki ve kullan›m talimatlar›ndaki
güvenlik uyar›lar›na dikkat edin.



Akü

Sülfürik asidinin Vlies’lere ba¤land›¤› Vlies tekni-
¤inin kullan›lmas›yla, merkezi elektrik aküsü ba-
k›m gerektirmez. Hücrelerin kapama tapalar›
aç›lmaz. D›flar› ç›kan gazlar her iki taraftaki ç›-
k›fl aral›klar› ve hortum paketi ile d›flar› at›l›r.

Akü güvenlik klemensi

Kaza an›nda marfl aküsünün akü kablosu piro-
teknik olarak aküden ayr›l›r. Tetikleme traversleri
kaza fliddeti ve kaza yönünden ba¤›ms›zd›r ve
hava yast›¤› kontrol ünitesine yerlefltirilmifllerdir.
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270_240Art› kafes

Tetiklenmemifl sistem

Preslenmifl konik pim

Tetiklenmifl sistem

Plastik klips

B+ klemensi

Marfla giden B+ kablosu

Art› plaka
Eksi kafes

Eksi plaka

Plaka tak›m›

Vlies
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4C Klimatronik

Phaeton, üst s›n›f otomobili olarak bir dört bölge-
li klima sunar. 4C Klimatronik (4 Corner) üzerin-
den hem sürücü hem de yolcular birbirlerinden
ba¤›ms›z bir flekilde kendi kiflisel isteklerine göre
klimalar›n› ayarlayabilirler. Kullan›ma sunulmufl
s›cakl›k alan› 18 ve 28 derece aras›ndad›r.

Klima sisteminin kullan›lmas› Infotainment üzerin-
den klima tufl tak›m› ve “AC” ana menü tuflu ile
gerçekleflir.
Bu tufla bas›larak Infotainment’›n ekran›na Klima
ana menüsü gelir.
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Kalorifer ve klima sistemi

270_210

Klima tufl tak›m›

“AC” ana
menü tuflu

Klima ana
menü tuflu

24°C 18°C

22°C 23°C

270_103

Kalorifer ve klima sistemi için daha detayl› bilgiyi kendi kendine çal›flma program› no
271’de bulabilirsiniz.



Özel fonksiyonlar

• Her klima bölgesi için otomatik ve manuel kli-
ma ayar›

• Klima senkronizasyonu:
Tüm klima bölgeleri sürücünün ayarlar›na göre
düzenlenir.

• ECON fonksiyonu
• Hava kalitesinin denetimi ile birlikte otomatik

ve manuel hava devir daim fonksiyonu
• Cam bu¤u tan›ma sistemli otomatik ve manuel

bu¤u çözme fonksiyonu
• Klima ayarlamas› s›ras›nda günefl ›fl›nlar›n›n

göz önüne al›nmas›

Phaeton özel donan›m olarak elekt-
rikli ön cam ›s›tma fonksiyonu ile do-
nat›lm›flsa, bu fonksiyon ayn› flekilde
manuel bu¤u çözme fonksiyon tuflu
ile aç›l›r ya da kapat›l›r.
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Sürücü taraf› s›cakl›¤›  

Klima senkronizasyonu Arka cam ›s›tmas›

Ön yolcu taraf› s›cakl›¤›
Manuel bu¤u çözme fonksiyonu 

Sürücü taraf› otomatik 
klima ayar›

Ön yolcu taraf› otomatik 
klima ayar›

Manuel hava devir daim fonksiyonu

270_174



Araç içindeki hava da¤›l›m›

Taze hava, vantilatör ile toz ve polen filtrelerin-
den geçerek emilir ve evaporatöre iletilir. Evapo-
ratörün arkas›nda hava ak›m› ilk defa klima ci-
haz›nda bölünür:
Büyük bir k›sm› kalorifer radyatörlerinin içinden
geçer ve küçük bir k›sm› da kalorifer radyatörle-
rinin önünden klima cihaz›ndaki so¤uk hava kla-
pelerine iletilir. 
Yan yana duran iki kalorifer radyatörünün konst-
rüktif yap›s› ile araç içi havaland›rman›n sa¤ ve
sol bölümlere ayr›lmas› sa¤lan›r.
Arac›n sa¤ ve sol yar›s› için bu hava ak›mlar›n›n 

s›cakl›¤›, a¤›rl›kl› olarak ön koltuklar›n s›cakl›k
ayarlamas› ile belirlenir.

Klima cihaz› ve ön paneldeki elektro motorla ça-
l›flt›r›lan klapeler ile daha sonra, kalorifer radya-
törlerinin arkas›nda, havan›n teker teker ›zgara-
lara da¤›l›m› gerçeklefltirilir.

Bu s›rada hava, B dire¤indeki ›zgaralar ve arka
ayak bölgesi ›zgaralar› için ek ›s›tma elemanlar›
ile daha da ›s›t›labilir.
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Kalorifer ve klima sistemi

270_239

Taze hava

Klima cihaz›

Evaporatör

Sol kalorifer radyatörü Ayak bölgesindeki ›zgaralar ile bu¤u
çözme ve B dire¤indeki direkt hava-
land›rma için ›zgaralar

Taze hava fan› Ek ›s›tma eleman›

Orta konsoldaki ›zgaralar
Sa¤ kalorifer radyatörü

Toz ve polen
filtresi



Yap›sal nitelikler

- So¤uk dolafl›m sistemi
G395 So¤utucu madde bas›nç ve s›cakl›¤› sen-
sörü ve G308 evaporatör s›cakl›k müfliri ile
birlikte;

- S›cak dolafl›m sistemi
Pompa supap ünitesi, iki adet birbirinden ba-
¤›ms›z, su ile ayarlanan kalorifer radyatörü ve
G306 sol ve G307 sa¤ kalorifer radyatörleri
s›cakl›k müfliri ile birlikte;

- Hava da¤›t›m› için yap› gruplar›,
Dört klima bölgesinin realize edilmesi için bir
klima cihaz›yla birlikte;

- Ön ve arka taraftaki görüntüleme ve kullanma
üniteleri;

- Klimatronik kontrol ünitesi
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270_189

270_208

270_159270_211

270_185270_216270_212

So¤uk dolafl›m sistemi Klimatronik kontrol ünitesi

S›cak dolafl›m sistemi Hava da¤›t›m kanal› Klima cihaz›

Görüntüleme ve kullanma üniteleri

G395

G308

G307 G306

Kalorifer ve klima sistemi afla¤›daki fonksiyonel gruplara ayr›l›r:



Infotainment’›n fonksiyonlar› afla¤›daki gibidir:

- Audio (AUDIO/TV)
(Radyo, CD çalar, televizyon)

- Telefon (PHONE)
(Cep telefonu, adres defteri yönetimi)

- Yön bulma (NAVI)
(Hedefe yönlendirme, hedef bilgileri)

- Telemetrie (TRAFFIC)
(Trafik yo¤unlu¤u uyar›s›, alternatif güzergah-
lar)

- Yol bilgisayar› sürüfl verileri (BOARD-PC)
(Uzakl›k verileri, tüketim, yak›t doldurma du-
raklamas›)

Kokpit Infotainment kullanma birimi

- Klima (AC)
(Kalorifer ve klima sisteminin düzenlenmesi,
günefl enerjili tavan fonksiyonu, park kaloriferi)

- Ayarlama opsiyonlar› (SETTINGS)
(Cam silecek lasti¤i de¤ifltirme, far ayar›)

- Lastik hava bas›nc›n›n kontrolü (VEHICLE) ve
- Yürüyen aksam ayarlamalar›

(Seviye ve amortisör düzenlemesi)
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Infotainment

270_086

Infotainment Sistemi

Phaeton’daki Infotainment sistemi kontrol paneli, direksiyon simidi ve arka taraftaki Klimatronik görün-
tüleme ve kullanma ünitesi üzerinden kontrol edilebilen çok say›da fonksiyonu yönetir. Phaeton-Infotain-
ment ile ilgili detayl› bilgiyi KKÇP 274’de bulabilirsiniz.



Kokpit, direksiyon simidi ve ön taraftaki kullan-
ma ünitelerinin yan› s›ra Infotainment sistemi ay-
r›ca:

- Gösterge tablosundaki ekran
- Torpido gözündeki CD-ROM’lu yön bulma bil-

gisayar› ve CD çalar
- Arka camdaki antenler ve
- Ses kumandas› ve telefon için mikrofondan oluflur

Mikrofon, ön konsolun tavan›na entegre edilmifltir.

Bu ana elemanlar, Infotainment CAN veri hatt›n-
da birbirleriyle ba¤lanm›flt›r.
Bu veri hatt› a¤›, Phaeton daki toplam üç adet
çift yönlü veri hatt› a¤›ndan biridir:

- Tahrik CAN veri hatt›
- Konfor CAN veri hatt› ve
- Infotainment CAN veri hatt›.

Her üç a¤ da kendi aras›nda bilgi takas› yapar.
Bu sayede Infotainment çok say›da sensör ve ak-
töre müdahale edebilir.
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Görüntüleme ve kul-
lanma ünitesi

Gösterge tablosundaki
ekran

Çok fonksiyonlu 
direksiyon simidi

Arka taraftaki görüntüle-
me ve kullanma ünitesi

Ön koltuklar üzerin-
deki mikrofon

Arka camdaki 
antenler

Torpido gözündeki
CD-ROM’lu yön 
bulma bilgisayar› ve
CD çalar
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Klima tufl tak›m›

Tufllar›n kalorifer ve klima sistemine kumanda et-
mek için sabit fonksiyonlar› vard›r.

Ekranl› fonksiyon tufllar›

Ekranda çeflitli menü ve bilgiler görüntülenir.
Fonksiyon tufllar›n›n anlam› menüye ba¤l›d›r ve
ekranda yanda duran iflaretler olarak gösterilir.

Çevirme/basma dü¤meli ana menü tufl
tak›m›

Buradaki tufllar ile ana menüde seçme ifllemleri
yap›l›r. Çevirme/basma dü¤mesi ile, örne¤in;
adres listesinden menü giriflleri seçilir ve dü¤me
bast›r›larak bu onaylan›r.

Audio tufl tak›m›

Bu alanda radyo, CD çalar ve televizyon aras›n-
da geçifl yap›labilir. Yay›n istasyonlar›n›n ya da
ses fliddetinin seçilmesi ilgili tufllarla gerçekleflti-
rilir.
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Infotainment

270_068

Willkommen

Klima tufl tak›m›

Ana menü tufl tak›m›

Audio tufl tak›m›

Ekranl› fonksiyon
tufllar›

Öndeki görüntüleme ve kullanma ünitesi

Görüntüleme ve kullanma ünitesi orta konsola monte edilmifl ve farkl› alanlara bölünmüfltür:



Direksiyon simidindeki tufllar›n 
kullan›m›

Çok fonksiyonlu direksiyon simidinin iç bölgesin-
de kornoya ek olarak afla¤›daki fonksiyonlar›n
çal›flt›r›lmas› için iki adet tufl grubu bulunmakta-
d›r:

- H›z sabitleme sistemi (GRA)
- Otomatik mesafe ayarlama sistemi (ADR)
- Infotainment’›n parça fonksiyonlar›
- Gösterge tablosundaki ekranda menü de¤iflimi ve
- Ses giriflinin aktif hale getirilmesi

Gösterge tablosundaki görüntüleme
ekran›

Donan›ma ba¤l› olarak bir 3” Monochrom ekran
ya da 5” renkli ekran kullan›ma sunulmufltur. Ek-
ran Infotainment’›n çeflitli fonksiyonlar› için 7
farkl› menüyü gösterebilir.
Bununla birlikte bir menüde gösterilen fonksiyon,
bir listeden seçilebilir. Menü seçimi çok fonksi-
yonlu direksiyon simidi üzerinden gerçekleflir. Ön
taraftaki görüntüleme ve kullanma ünitesindeki
ekran bu seçimden etkilenmez.
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Direksiyon simidindeki
ekran kontrolü için kul-
lanma elemanlar›
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• VAS 6100 Atölye vinci
• VAS 6095 Motor ve flanz›man tutucusu
• VAS 6136 Koltuk onar›m› için tutucu
• VAS 6137 Gerdirme alet tak›m›
• VAS 6131 Makas kald›rma masas›
• V.A.G 1342 için adaptör
• VAS 1787/7A Egzoz gaz› sondas›
• VAS 1788/13A Egzoz gaz› sondas›
• V.A.G. 1348/3-3 Uzaktan kumanda adaptörü
• VAS 6096 So¤utma sistemi doldurma cihaz› 

• VAS 6122 Kapama tapas› seti
• VAS 6134/1 PAX lastikleri için tertibat tak›m›
• VAS 6130 Geçmeli anahtar tak›m›
• VAS 5007/14 Portal mastar›n›n ekleri
• VAS 6133 Ön kaplama/darbe yal›t›m›
• VAS 1474/18 Gösterge tablosu örtme folyosu
• VAS 6041 ADR ayarlama tertibat›
• T10150 Kemer kilidinin montaj› için bas›nç

tertibat› 

Kontrol bak›m›ndaki yenilikler

• Benzinli motorlarda her 60.000 km ya da dört y›lda bir bak›m
• Esnek servis aral›¤› göstergesinde yaklafl›k 30.000 km’de ve esnek olmayan göstergede her 15.000

km de ya¤ de¤iflimi
• W12 için yeni VW ya¤ normu 503 01
• W12’de 30.000 km’de ATF ya¤› de¤iflimi
• (Otomatik flanz›manl› ve römork ba¤lant›l›) W12’de 150.000 km’den sonra flanz›man destek yatak-

lar›n›n yenilenmesi
• Cam silecek süpürgelerinin de¤ifltirilmesi için cam silecekleri ZAB’daki bir menü ile servis konumuna

getirilir.
• Farlar›n ayarlanmas› için ZAB’daki bir menü ile far y›kama f›skiyeleri servis konumuna getirilir.

Phaeton Bak›m Merkezleri için yeni özel tak›mlar
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Servis
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Notlar
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