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Úvod

Tento Návod k obsluze je určený pro infotainment Blues (dále jen přístroj).

Přečtěte si pečlivě tento Návod k obsluze, protože postup v souladu s tímto
návodem je předpokladem správného používání přístroje.
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Návod k obsluze

Dostupnost některých funkcí popsaných v tomto Návodu k obsluze je závislá
na typu externích zařízení (např. telefonu, hudebního přehrávače apod.).

Obrázky v tomto Návodu k obsluze jsou pouze ilustrativní. Vyobrazení se mo-
hou v detailech lišit od provedení Vašeho vozidla, jsou chápána jako obecné in-
formace.

Společnost ŠKODA AUTO a.s. pracuje neustále na dalším vývoji všech vozidel.
Kdykoli tedy mohou nastat změny ve formě, vybavení a technice dodávaných
vozidel. Informace uvedené v tomto Návodu k obsluze odpovídají poznatkům
v době redakční uzávěrky.

Na technických údajích, obrázcích a informacích v tomto Návodu k obsluze
nelze proto zakládat žádné nároky.

Prohlášení o shodě
ŠKODA AUTO a.s. tímto prohlašuje, že infotainment systémy ŠKODA jsou ve
shodě se základními požadavky a dalšími ustanoveními směrnice 1999/5/ES
o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních.
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Vysvětlivky

Struktura Návodu k obsluze
Návod k obsluze je hierarchicky rozdělený do následujících celků.

■ Hlavní kapitola (např. Rádio) - název hlavní kapitoly je vždy uvedený na dol-
ním okraji pravé stránky
■ Kapitola (např. Obsluha)

■ Úvod k tématu - přehled modulů v kapitole, úvodní informace k obsahu
kapitoly, popř. upozornění platná pro celou kapitolu

■ Modul (např. Volba frekvenčního pásma)

Pokyny v textu
Pokyn Význam

„Stisknutí“ Krátké stisknutí tlačítka do 1 s

„Přidržení“ Dlouhé stisknutí tlačítka od 2 do 5 s

Symboly v textu
Symbol Význam


Odkaz na úvodní modul kapitoly s důležitými informacemi
a bezpečnostními pokyny

 Pokračování modulu na další straně

® Registrovaná ochranná známka

→ Označení dalšího kroku v obsluze

 Opakované stisknutí tlačítka

POZOR
Texty s tímto symbolem upozorňují na vážné nebezpečí nehody, poranění
nebo ohrožení života.

UPOZORNĚNÍ
Texty s tímto symbolem upozorňují na nebezpečí poškození vozidla nebo mož-
nou nefunkčnost některých systémů.

Poznámka
Texty s tímto symbolem obsahují doplňující informace.

Hledání informací
Při hledání informací v Návodu k obsluze doporučujeme využít věcný rejstřík
na konci Návodu k obsluze.
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Použité zkratky

Zkratka Význam

AM rozhlasové frekvenční pásmo

DRM způsob ochrany obsahu digitálních médií

FM rozhlasové frekvenční pásmo

mp3 komprimovaný zvukový formát

TP rozhlasová stanice poskytující dopravní informace

wma komprimovaný zvukový formát
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Úvodní informace

Důležitá upozornění

 Úvod k tématu

POZOR
■ V první řadě věnujte pozornost řízení! Za řízení vozidla nesete jako řidič
plnou odpovědnost.
■ Přístroj používejte jen tak, abyste měli vozidlo za každé dopravní situace
plně pod kontrolou - hrozí nebezpečí nehody!
■ Hlasitost přístroje mějte nastavenou tak, aby bylo vždy slyšet zvukové
signály zvenčí (např. vozidla policie, zdravotnické záchranné služby a ha-
sičského záchranného sboru atd.).
■ Příliš hlasitá reprodukce může způsobit poškození sluchu!

Přehled přístroje

 Úvod k tématu

V této kapitole najdete informace k těmto tématům:

Popis přístroje 6
Zapnutí/vypnutí přístroje 6
Ovládání hlasitosti 7

V této kapitole je popsaný přístroj, jeho zapnutí/vypnutí a ovládání hlasitosti.

Popis přístroje

Obr. 1 Přehled přístroje - varianta 1

Obr. 2 Přehled přístroje - varianta 2

Otočný ovladač
Displej
Vstup pro SD kartu
Zapnutí/vypnutí přístroje
Režim Rádio » strana 9
Režim Média » strana 11
Nastavení zvoleného režimu (Rádio » strana 10 / Média » strana 14)
Nastavení přístroje » strana 8
Nastavení zvuku » strana 8

Posun vzad/vpřed / Nastavení hodnot zvolené položky
Tlačítka s funkcí (konkrétní funkce jsou popsané v jednotlivých kapito-
lách)

Zapnutí/vypnutí přístroje

Manuální zapnutí/vypnutí
› Stiskněte   - přístroj se zapne, resp. vypne.

Automatické zapnutí přístroje
Pokud nebyl přístroj před vypnutím zapalování vypnutý tlačítkem  , automa-
ticky se po zapnutí zapalování zapne.

Automatické vypnutí přístroje
Pokud je přístroj zapnutý a vytáhnete klíč ze spínací skříňky, přístroj se auto-
maticky vypne.

Pokud je vozidlo vybavené startovacím tlačítkem, přístroj se automaticky vy-
pne po vypnutí motoru a otevření dveří řidiče. 

1
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Pokud je vypnuté zapalování, přístroj se asi po 30 minutách automaticky vy-
pne.

Za určitých podmínek může dojít k automatickému vypnutí přístroje (z důvodu
ochrany akumulátoru vozidla před vybitím nebo ochrany přístroje).

Přístroj o této skutečnosti informuje některým z následujících hlášení na dis-
pleji.

▶Low batt. - akumulátor vozidla je téměř vybitý
▶Temp. high - teplota přístroje je příliš vysoká
▶Temp. low - teplota přístroje je příliš nízká

Ovládání hlasitosti

Každá změna hlasitosti se zobrazí na displeji.

Zvýšení hlasitosti
› Otáčejte ovladačem 1  doprava.

Snížení hlasitosti
› Otáčejte ovladačem 1  doleva.

Ztlumení zvuku
› Otáčejte ovladačem 1  doleva a snižte hlasitost na 0.

Pokud je zvuk vypnutý, zobrazí se na displeji symbol .

Pokud byl v okamžiku ztlumení zvuku přehrávaný zvuk v režimu Média, přehrá-
vaní se přeruší (pauza)1).

UPOZORNĚNÍ
Příliš hlasitá reprodukce může ve vozidle způsobit zvukové rezonance, příp.
poškodit reproduktory.

Nastavení

 Úvod k tématu

V této kapitole najdete informace k těmto tématům:

Zobrazení na displeji 7
Nastavení požadované hodnoty 8

Nastavení zvuku 8
Nastavení přístroje 8

V této kapitole je popsaný způsob a možnosti nastavení přístroje.

Jednotlivé položky nastavení přístroje je možné vyvolat stisknutím některého
z následujících tlačítek.

Nastavení zvuku » strana 8
Nastavení přístroje » strana 8
Nastavení režimu Rádio » strana 10 nebo Média » strana 14

Poznámka
V závislosti na výbavě vozidla je možné přístroj ovládat také ovládací páčkou
nebo tlačítky na multifunkčním volantu. Další informace » Návod k obsluze.

Zobrazení na displeji

Obr. 3 
Nastavení - zobrazení na displeji

Popis zobrazení » obr. 3
Celkový počet položek daného nastavení
Pozice aktuální položky
Název aktuální položky
Posun na předchozí hodnotu položky
Posun na následující hodnotu položky
Aktuální hodnota položky







A

B

C

D

E

F

1) Neplatí pro AUX.
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Nastavení požadované hodnoty

Nastavení hodnoty
Nastavení požadované hodnoty zvolené položky se provádí některým z násle-
dujících způsobů.

▶Stisknutím tlačítka  , resp.  .
▶Otáčením ovladače 1 .

Ukončení nastavení
Ukončení nastavení se provede stisknutím některého z tlačítek   -  .

Pokud s přístrojem právě nepracujete, dojde po několika sekundách k přepnutí
do naposledy zvoleného režimu (Rádio, resp. Média).

Nastavení zvuku

› Opakovaně stiskněte  .

Postupně se zobrazí následující položky nastavení.
■ Bass - basy
■ Middle - středy
■ Treble - výšky
■ Balance - vyvážení hlasitosti vlevo/vpravo
■ Fader - vyvážení hlasitosti vpředu/vzadu (platí pro vozidla se zadními repro-

duktory)

Nastavení přístroje

› Opakovaně stiskněte  .

Postupně se zobrazí následující položky.
■ GALA - přizpůsobení úrovně hlasitosti rychlosti vozidla (vyšší čísla znamenají

strmější zvýšení úrovně hlasitosti)
■ On volume - nastavení maximální úrovně hlasitosti při zapnutí přístroje
■ TP volume - nastavení úrovně hlasitosti příchozích dopravních zpráv (TP)
■ PDC audio - snížení hlasitosti audia (např. zvuku rádia) během aktivovaného

asistentu Pomoc při parkování
■ Low - nízká úroveň snížení
■ Middle - střední úroveň snížení
■ High - vysoká úroveň snížení

■ Clock - zobrazování hodin na displeji přístroje (pokud je zapnuté zapalování
a přístroj je vypnutý)
■ Yes - zapnutí zobrazování
■ NO - vypnutí zobrazování

■ Restore - obnovení nastavení z výroby
■ Press  - potvrzení nastavení z výroby

8 Úvodní informace



Rádio

Obsluha

 Úvod k tématu

V této kapitole najdete informace k těmto tématům:

Zobrazení na displeji 9
Volba frekvenčního pásma 9
Uložení rozhlasové stanice 9
Volba a vyhledávání rozhlasové stanice 10

Přístroj umožňuje příjem analogového rozhlasového vysílání v pásmech FM
a AM.

UPOZORNĚNÍ
■ Parkovací domy, tunely, vysoké budovy nebo hory mohou rádiový signál rušit
natolik, že dojde k jeho úplnému výpadku.
■ Pokud je vozidlo vybavené anténami ve sklech, nepřelepujte skla fóliemi ne-
bo pokovenými nálepkami - může docházet k poruchám příjmu.

Zobrazení na displeji

Obr. 4 
Rádio - zobrazení na displeji

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost  na straně 9.

Popis zobrazení » obr. 4
Zvolené frekvenční pásmo
Zvolená rozhlasová stanice (název nebo frekvence)
Stavový řádek



A

B

C

Symboly ve stavovém řádku C

Symbol Význam

 Manuální prohledávání frekvenčního pásma

 Automatické prohledávání frekvenčního pásma

  - 
Číslo pozice (tlačítka předvolby) pod kterým je rozhlaso-
vá stanice uložena

 Vypnutý zvuk

 Je dostupná rozhlasová stanice s dopravním vysíláním

 Není dostupná rozhlasová stanice s dopravním vysíláním

Volba frekvenčního pásma

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost  na straně 9.

› Opakovaně stiskněte  .

Každé frekvenční pásmo má dvě paměťové skupiny - FM1 a FM2, resp. AM1
a AM2.

Poznámka
Pokud rozhlasová stanice ve frekvenčním pásmu FM vysílá datové informace
RDS, bude na displeji přístroje zobrazen její název místo frekvence.

Uložení rozhlasové stanice

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost  na straně 9.

Manuální uložení
› Přidržte některé z tlačítek předvolby stanic   -  .

Aktuálně naladěná rozhlasová stanice se uloží na zvolenou pozici v paměti.

Uložení je potvrzeno zvukovým signálem a zobrazením čísla předvolby ve sta-
vovém řádku displeje.

Automatické uložení
› Přidržte  .

Na displeji přístroje se zobrazí text Autostore... a do aktuální paměťové skupiny
(např. FM1) se uloží šest rozhlasových stanic s nejsilnějším signálem.
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Volba a vyhledávání rozhlasové stanice

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost  na straně 9.

Volba rozhlasové stanice ze seznamu dostupných stanic
Přístroj na pozadí automaticky vyhledává dostupné rozhlasové stanice, mezi
kterými můžete ihned po jeho zapnutí volit.

› Stiskněte   nebo  .

Přesunete se na předchozí, resp. další stanici.

Volba rozhlasové stanice z předvolby stanic
Stisknutím příslušného tlačítka   -   přepnete na rozhlasovou stanici uloženou
na dané pozici v aktuální paměťové skupině (např. FM1).

Poloautomatické vyhledání rozhlasové stanice
› Přidržte   nebo  .

Zahájí se vyhledávání ve zvoleném směru, které se zastaví na nejbližší stanici
s dostatečně silným signálem.

Manuální vyhledání rozhlasové stanice
› Stiskněte    Manual.
› Opakovaně stiskněte   nebo   a nastavte požadovanou hodnotu frekvenč-

ního pásma.

Hodnota frekvenčního pásma se posouvá o 0,1 MHz v pásmu FM, resp. o 9 kHz
v pásmu AM.

Prohledávání dostupných rozhlasových stanic (Scan)
› Stiskněte    Scan →  .

Zahájí se prohledávání.

Funkce postupně přehrává několik sekund z vysílání všech dostupných rozhla-
sových stanic.

Dalším stisknutím tlačítka   se prohledávání ukončí a zůstane naladěná aktu-
ální rozhlasová stanice.



Nastavení režimu

 Úvod k tématu

V této kapitole najdete informace k těmto tématům:

Nastavení 10
Dopravní zpravodajství TP 10

V této kapitole najdete možnosti nastavení režimu Rádio a informace o funkci
dopravního zpravodajství TP.

Nastavení

› Opakovaně stiskněte  .

Postupně se zobrazí následující položky.
■ TP - nastavení příjmu dopravního zpravodajství

■ Yes - dopravní zpravodajství bude přijímáno
■ No - dopravní zpravodajství nebude přijímáno

■ Scan - prohledávání dostupných rozhlasových stanic
■ Press  - zahájení prohledávání

■ Manual - manuální volba rozhlasové stanice
■ Press  - zahájení manuální volby

■ Seek - nastavení volby rozhlasové stanice (funkce tlačítka  , resp.  )
■ Stations - volba ze seznamu dostupných rozhlasových stanic
■ Presets - volba z předvolby uložených rozhlasových stanic

Dopravní zpravodajství TP

Funkce umožňuje přijímat dopravní zpravodajství.

Zapnutí/vypnutí přijímání dopravního zpravodajství
› Stiskněte    TP  Yes/No.

Frekvenční pásmo FM
Pokud aktuálně naladěná rozhlasová stanice vysílá dopravní zpravodajství,
zobrazí se na displeji přístroje . Pokud dopravní zpravodajství nevysílá, zobra-
zí se .

Frekvenční pásmo AM
Rozhlasové stanice vysílající ve frekvenčním pásmu AM dopravní zpravodajství
nevysílají . 
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Poznámka
■ Pokud se právě přehrává dopravní zpravodajství, zobrazí se na displeji přís-
troje TRAFFIC.
■ Pokud aktuálně naladěná stanice dopravní zpravodajství nevysílá, nebo její
signál není dostupný, přístroj na pozadí automaticky vyhledá jinou rozhlasovou
stanici, která dopravní zpravodajství vysílá.
■ Během reprodukce v režimu Média nebo rozhlasové stanice ve frekvenčním
pásmu AM se dopravní zpravodajství přijímá z naposledy zvolené rozhlasové
stanice ve frekvenčním pásmu FM.

Média

Obsluha

 Úvod k tématu

V této kapitole najdete informace k těmto tématům:

Zobrazení na displeji 11
Přehrávání 12

Přístroj umožňuje přehrát audiosoubory z různých datových nosičů a připoje-
ných zařízení (dále jen „zdroj zvuku“).

Zobrazení na displeji

Obr. 5 
Média - zobrazení na displeji

Popis zobrazení » obr. 5
Informační řádek
Název přehrávaného titulu
Stavový řádek

Symboly v informačním řádku A

Symbol Význam

 SD /  USB /  AUX Aktuálně zvolený zdroj zvuku

 Playlist

 Složka

 Titul 

A

B

C
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Symboly ve stavovém řádku C

Symbol Význam

 Opakování titulu

 Opakování složky / obsahu zdroje zvuku

 Přehrávání v náhodném pořadí


Ztlumení zvuku / přerušené přehrávání (neplatí pro
AUX)


Je dostupná rozhlasová stanice s dopravním vysílá-
ním


Není dostupná rozhlasová stanice s dopravním vy-
síláním

Přehrávání

Přístroj přehraje obsah z připojeného zdroje zvuku podle abecedního pořadí
názvu adresářů a souborů.

Ovládání pomocí tlačítek přístroje

Funkce Akce

Přehrát/Pauza Stisknutí  

Rychlý posun v titulu vpřed Přidržení 

Rychlý posun v titulu zpět Přidržení 

Přehrání aktuálního titulu od jeho začátku
Stisknutí   (po 3 s od za-
čátku přehrávání titulu)

Přehrání předchozího titulu
Stisknutí   (do 3 s od za-
čátku přehrávání titulu)

Přehrání následujícího titulu Stisknutí 

Posun na předchozí složku/playlist aktuálního
zdroje zvukua) Stisknutí  

Posun na následující složku/playlist aktuálního
zdroje zvukua) Stisknutí  

a) Funkce není podporována Apple zařízeními.

Zdroje zvuku

 Úvod k tématu

V této kapitole najdete informace k těmto tématům:

Volba zdroje zvuku 12
SD karta 13
Vstup USB 13
Vstup AUX 14

Přístroj umožňuje přehrát audiosoubory různých formátů a připojit různé typy
zdrojů zvuku » strana 15.

U zdroje zvuku, který má paměť rozdělenou na více oddílů, přístroj načte pouze
obsah prvního vytvořeného oddílu.

POZOR
■ Nikdy nesmíte zdroj zvuku pokládat do blízkosti airbagů. Při jejich aktivaci
by mohl být vymrštěn do prostoru pro cestující a zranit je.
■ Nikdy neodkládejte zdroj zvuku na přístrojovou desku, ani jej nedržte
v ruce nebo na kolenou. Mohl by být při náhlém jízdním manévru vymrštěn
do prostoru pro cestující a zranit je.
■ Připojovací kabel zdroje zvuku vždy veďte tak, aby vás při jízdě nijak neo-
mezoval.

UPOZORNĚNÍ
Na připojované zdroje zvuku neukládejte důležitá data. ŠKODA nepřebírá žád-
nou odpovědnost za ztracené nebo poškozené soubory, resp. připojené zdroje
zvuku.

Volba zdroje zvuku

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost  a  na straně 12.

› Opakovaně stiskněte  .

Postupně se zobrazí následující položky.
■  SD - SD karta
■  USB - zdroj zvuku připojený přes USB
■  AUX - zdroj zvuku připojený přes AUX

Přístroj přepíná pouze mezi připojenými zdroji zvuku s přehratelným obsahem. 
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Přístroj na připojeném zdroji zvuku rozpozná max. 1024 adresářů a přehraje
max. 6500 souborů. Z jednoho adresáře přístroj přehraje max. 1024 souborů.

SD karta

Obr. 6 
Blues - Vložení SD karty

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost  a  na straně 12.

Otvor pro SD kartu se nachází v čelním panelu přístroje » strana 6.

Zasunutí SD karty
› Zasuňte SD kartu do příslušného otvoru zkoseným rohem vpravo vpředu až

„zaklapne“.

Automaticky se zahájí přehrávání.

Vyjmutí SD karty
› Zatlačte na zasunutou SD kartu.

SD karta „vyskočí“ do polohy, ze které ji můžete bezpečně vyjmout.

UPOZORNĚNÍ
Pokud používáte SD karty s adaptérem, může SD karta za jízdy vlivem otřesů
vozidla z adaptéru vypadnout.



Vstup USB

Obr. 7 
Blues - Vstup USB

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost  a  na straně 12.

Vstup USB se nachází na střední konzole vpředu a je označený symbolem .
Přesné umístění vstupu » Návod k obsluze.

Do vstupu USB je možné připojit zdroj zvuku přímo nebo pomocí propojovacího
kabelu.

Připojení USB zdroje zvuku
› Zasuňte USB zdroj zvuku do příslušného otvoru.

Automaticky se zahájí přehrávání.

Odpojení USB zdroje zvuku
› Vytáhněte USB zdroj zvuku.

Nabíjení USB zdroje zvuku
Pokud je zapnuté zapalování, po připojení USB zdroje zvuku se automaticky
zahájí nabíjení (platí pro zdroje zvuku, které nabíjení pomocí USB konektoru
umožňují).

Účinnost nabíjení se může lišit od nabíjení z běžné elektrické sítě. Připojené
zdroje zvuku je možné nabíjet/napájet max. elektrickým proudem 1,0 A.

Některé připojené zdroje zvuku nemusejí rozpoznat, že jsou nabíjeny.

UPOZORNĚNÍ
Prodlužovací kabely USB nebo redukce mohou nepříznivě ovlivnit funkci připo-
jeného zdroje zvuku.

Poznámka
Doporučujeme používat propojovací kabely ze sortimentu ŠKODA originálního
příslušenství.
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Vstup AUX

Obr. 8 
Blues - Vstup AUX

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost  a  na straně 12.

Vstup AUX se nachází na střední konzole vpředu a je označený nápisem .
Přesné umístění vstupu » Návod k obsluze.

Připojení AUX zdroje zvuku
› Zasuňte konektor zdroje zvuku do příslušného otvoru.
› Opakovaně stiskněte   a zvolte položku  AUX.
› Spusťte přehrávání na připojeném zdroji zvuku.

Odpojení AUX zdroje zvuku
› Vytáhněte konektor zdroje zvuku.

UPOZORNĚNÍ
■ Vstup AUX se smí používat pouze pro zvuková zařízení!
■ Pokud je přes vstup AUX připojený zdroj zvuku, který je napájený externím
napájecím adaptérem, může být zvuk rušen.

Poznámka
■ Do vstupu AUX použijte kolíkový konektor 3,5 mm (Stereo Jack).
■ Vstup AUX je možné aktivovat/deaktivovat » strana 14, Nastavení.
■ Doporučujeme používat propojovací kabely ze sortimentu ŠKODA originální-
ho příslušenství.



Nastavení a pokročilé funkce

 Úvod k tématu

V této kapitole najdete informace k těmto tématům:

Nastavení 14
Podporované zdroje zvuku a formáty souborů 15

V této kapitole najdete možnosti nastavení režimu Média a informace o pod-
porovaných zdrojích zvuku a formátech souborů.

Nastavení

› Opakovaně stiskněte tlačítko  .

Postupně se zobrazí následující položky.
■ Mix - vypnutí/zapnutí náhodného přehrávání

■ Off - vypnutí
■ On - zapnutí

■ Repeat - opakování přehrávání
■ All - z aktuálního zdroje
■ Track - titulu
■ Folder - složky

■ TP - nastavení příjmu dopravního zpravodajství
■ Yes - dopravní zpravodajství bude přijímáno
■ No - dopravní zpravodajství nebude přijímáno

■ AUX - aktivace/deaktivace vstupu AUX
■ On - aktivace
■ Off - deaktivace

■ AUX vol. - nastavení vstupní hlasitosti AUX zdroje zvuku (položka je dostupná,
pouze pokud je zdroj zvuku připojený)
■ Low - nízká úroveň
■ Middle - střední úroveň
■ High - vysoká úroveň
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Podporované zdroje zvuku a formáty souborů

Podporované zdroje zvuku

Zdroj Typ Specifikace FAT tabulka

SD karta
Standardní veli-
kost

SD; SDHC
FAT16; VFAT;

FAT32

USB zařízení

USB flash disk;
HDD (bez speciál-
ního softwaru)

USB 1.x; 2.x a 3.x
nebo vyšší s pod-
porou USB 2.x

přenosné přehrávače (např. iPod®, iPad®, iPhone®)

Podporované formáty souborů

 
Formát souboru

MPEG-1; 2 a 2,5
(Layer-3)

Windows Media
Audio 9

Přípona souboru mp3 wma

Max. datový tok 320 kbit/s 384 kbit/s

Max. vzorkovací frekvence 48 kHz 96 kHz

Playlisty m3u; pls; wpl; m3u8; asx

Zdroje zvuku členěné na oddíly standardem GPT (GUID Partition Table) a sou-
bory s ochranou DRM nejsou přístrojem podporované.
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Tisk, rozmnožování, překládání nebo jiné užití tohoto díla nebo jeho části
nejsou bez písemného souhlasu společnosti ŠKODA AUTO a.s. dovoleny.
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