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Úvod

Tento Návod k obsluze je určený pro infotainment Swing (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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Důležité informace k tomuto Návodu k obsluze

Tento Návod k obsluze je platný pro různé varianty infotainmentu Swing (dále
jen přístroj). Vzhled přístroje a rozložení ovládacích prvků se v závislosti na mo-
delu vozidla, ve kterém je přístroj použitý, může lišit.

V tomto Návodu k obsluze jsou popsané všechny možné funkce přístroje, aniž
by byly označené jako mimořádná výbava, modelová varianta nebo výbava ur-
čená pouze pro některé trhy. Přístroj ve Vašem vozidle tak nemusí mít všech-
ny funkce popsané v tomto Návodu k obsluze.

Např. pokud vozidlo není z výroby vybavené soundsystémem, nezobrazí se
v nabídce nastavení zvuku položky ŠKODA Surround a Virtual Subwoofer.

Informace o přístroji, např. o jeho kompatibilitě s externími zařízeními nebo ak-
tualizaci softwaru naleznete na následujících internetových stránkách.

http://go.skoda.eu/infotainment

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 ilustrační. Vyobrazení se mohou
v detailech lišit od provedení Vašeho vozidla, jsou chápána jako obecné infor-
mace.

Společnost ŠKODA AUTO pracuje neustále na dalším vývoji všech vozidel. Kdy-
koli tedy mohou nastat změny ve formě, vybavení a technice dodávaných vozi-
del. Informace uvedené v tomto Návodu k obsluze odpovídají poznatkům v do-
bě redakční uzávěrky.

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

Internetové stránky, na které se odkazuje tento Návod k obsluze, doporučuje-
me zobrazovat v klasickém zobrazení. Mobilní zobrazení internetových stránek
nemusí obsahovat všechny potřebné informace.

Displejové texty uváděné v tomto Návodu k obsluze se v závislosti na přístroji
mohou mírně lišit od textů zobrazených na displeji přístroje.

Prohlášení o shodě
Společnost ŠKODA AUTO 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 a další informace

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

■ Hlavní kapitola (např. Úvodní informace) - název hlavní kapitoly je vždy uve-
dený na dolním okraji pravé stránky
■ Kapitola (např. Přehled přístroje)

■ Modul (např. Zapnutí/vypnutí přístroje)

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

Pokyny v textu
- krátké stisknutí (např. tlačítka) do 1 s
- dlouhé stisknutí (např. tlačítka) na déle než 1 s

Symboly v textu
® Registrovaná ochranná známka

™ Registrovaná ochranná známka

→ Označení dalšího kroku v obsluze

 Symbol používaný v textu pro pravý otočný ovladač

POZOR
Texty s tímto symbolem upozorňují na vážné nebezpečí nehody, zranění
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.

„Stisknutí“
„Přidržení“
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Použité zkratky

Zkratka Význam

A2DP profil Bluetooth® pro jednosměrný přenos audiodat

ACC adaptivní tempomat

AF alternativní frekvence přijímané rozhlasové stanice

AM označení rozhlasového frekvenčního pásma

ASR regulace prokluzu hnacích kol vozidla

AVRCP
profil Bluetooth® pro ovládání multimediálních funkcí spoje-
ných s přenosem audiodat

BT
Bluetooth® - bezdrátová komunikace umožňující přijímat
a odesílat hlasové a datové informace

CNG stlačený zemní plyn

DAB digitální rozhlasové vysílání

DRM
systém pro kontrolu, resp. omezení používání obsahu digitál-
ních médií

ESC kontrola stability vozidla

FM označení rozhlasového frekvenčního pásma

ID3 tag
přidaná vlastnost hudebního souboru; umožňuje zobrazit ná-
zvy interpretů, písní, alb atd.

mp3 komprimovaný zvukový formát

PIN osobní identifikační číslo

PTY typ rozhlasového programu

RDS
systém určený k přenosu doplňkových informací u rozhlaso-
vého vysílání v pásmu FM

SIM karta karta sloužící k identifikaci účastníka v mobilní síti

TP identifikace stanice, která poskytuje dopravní informace

USB MSC
softwarový profil pro přenos souborů mezi dvěma zařízeními
(někdy označováno UMS)

VBR proměnlivý datový tok u souborů s datovou kompresí

VIN identifikační číslo vozidla

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, např. nepárujte a nespojujte telefon, nepracujte se se-
znamem kontaktů apod. - hrozí nebezpečí nehody!

POZOR
■ Hlasitost přístroje mějte nastavenou tak, aby bylo vždy slyšet zvukové
signály zvenčí (např. vozidla policie, zdravotnické záchranné služby, ha-
sičského záchranného sboru atd.).
■ Příliš hlasitá reprodukce může způsobit poškození sluchu!

POZOR
■ Nikdy neumisťujte nebo nepřipevňujte externí zařízení (např. mobilní tele-
fony, zdroje zvuku) v oblasti rozpínání airbagů, volně na sedadle, přístrojové
desce nebo jiném místě, ze kterého by mohlo být při náhlém brzdění, změ-
ně směru jízdy, nehodě nebo nárazu vymrštěno - hrozí nebezpečí poranění!
■ Nikdy nepřipojujte nebo neodpojujte externí zařízení během jízdy - hrozí
nebezpečí nehody!
■ Připojovací kabel externího zařízení vždy veďte tak, aby vás při jízdě nijak
neomezoval.

UPOZORNĚNÍ
V některých zemích není možné některé funkce přístroje od určité rychlosti vo-
zidla zvolit. Nejedná se o závadu, ale odpovídá to národním právním předpi-
sům.

Externí zařízení a aplikace

Dostupnost některých funkcí popsaných v tomto Návodu k obsluze je závislá
na typu připojovaného externího zařízení a v něm instalovaných aplikací.

Mobilní telefony
Vzájemnou kompatibilitu přístroje a vybraných testovaných mobilních telefonů
je možné ověřit na následujících internetových stránkách.

http://go.skoda.eu/compatibility

Z důvodu velkého množství mobilních telefonů a jejich neustálého vývoje však
společnost ŠKODA AUTO nemůže jejich kompatibilitu s přístrojem bezvýhradně
zaručit a vždy doporučujeme předchozí fyzické ověření funkčnosti na vybra-
ném vozidle ve spolupráci s partnerem ŠKODA.

Jsou testovány a podporovány pouze ty verze vybraných telefonů, které pochá-
zejí z oficiální distribuce. Totéž platí pro jejich firmware a software.

Funkce testovaného mobilního telefonu se mohou od typově shodného mobil-
ního telefonu lišit v závislosti na specifikaci určené pro danou zemi nebo kon-
krétního poskytovatele služeb.

Mobilní telefony byly testovány s operačním systémem a ve verzi, která byla
v době testování k dispozici. Není tedy možné vyloučit, že s jinou verzí operač-
ního systému bude rozsah funkcí mobilního telefonu odlišný od testovaného
mobilního telefonu.

Společnost ŠKODA AUTO nepřebírá odpovědnost za změny prováděné průběž-
ně ze strany výrobců mobilních telefonů a dodavatelů aplikací.

Fungování některých mobilních aplikací může být ovlivněno kvalitou interneto-
vého připojení v daném místě.

Společnost ŠKODA AUTO dále také nepřebírá odpovědnost za případný vznik
újmy na přístroji nebo na vozidle, které vznikly použitím závadných nebo nele-
gálních aplikací, popř. nesprávným nebo nepovoleným použitím mobilních tele-
fonů.
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Přehled přístroje

Popis přístroje

Vzhled přístroje a rozložení ovládacích prvků se může lišit v závislosti na mo-
delu vozidla, ve kterém je přístroj použitý.

Obr. 1 Ilustrační přehled přístroje

Otočný ovladač zapnutí/vypnutí přístroje, nastavení hlasitosti
Otočný ovladač volby a potvrzení
  - Nabídka Rádio » strana 12
  - Nabídka Média » strana 15
Podle výbavy:
▶   - Ztlumení zvuku
▶   - Nabídka Telefon » strana 20
  - Nastavení přístroje » strana 10
  - Nastavení zvuku » strana 10





1

2

3

4

5

Podle výbavy:
▶   - Nastavení systémů vozidla » strana 26 (neplatí pro Yeti)
▶   - Zapnutí/vypnutí příjmu dopravního zpravodajství » strana 14 (platí

pro Yeti)
Dotykový displej » strana 8
Otvor pro vložení SD karty » strana 17

Dotykový displej

Přístroj je vybavený dotykovým displejem, který je možné ovládat lehkým tla-
kem prstu na povrch displeje.

Jas displeje je možné nastavit   → Obrazovka → Jas:.

UPOZORNĚNÍ
■ Displej ovládejte pouze lehkým tlakem prstu. Při velkém tlaku hrozí poškoze-
ní displeje!
■ K ochraně displeje můžete použít ochrannou fólii na dotykové displeje, která
neomezí jeho funkci.
■ Displej můžete čistit měkkou látkou a případné nečistoty smýt čistým alkoho-
lem.

Aktualizace softwaru

Aktuální informace o dostupné verzi softwaru přístroje naleznete na následují-
cích internetových stránkách ŠKODA.

http://go.skoda.eu/infotainment

▶Pro zobrazení informací o softwaru stiskněte   → Informace o systému.
▶Pro spuštění aktualizace softwaru stiskněte v zobrazené nabídce funkční

tlačítko Aktualizovat software.

Zapnutí/vypnutí přístroje

› Pro zapnutí/vypnutí přístroje stiskněte .

Automatické zapnutí přístroje
Pokud nebyl přístroj před vypnutím zapalování vypnutý ovladačem , 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. 
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Pokud je vozidlo vybavené startovacím tlačítkem, přístroj se automaticky vy-
pne po vypnutí motoru a otevření dveří řidiče.

Pokud je vypnuté zapalování, přístroj se přibližně po 30 min automaticky vy-
pne.

Za určitých podmínek může dojít k automatickému vypnutí přístroje. Přístroj
o této skutečnosti informuje zobrazeným textovým hlášením na displeji přís-
troje.

Ovládání hlasitosti

Každá změna hlasitosti se zobrazí na displeji.

› Pro zvýšení hlasitosti otáčejte ovladačem   doprava.
› Pro snížení hlasitosti otáčejte ovladačem   doleva.
› Pro vypnutí zvuku otáčejte ovladačem   doleva a snižte hlasitost na 0.
› nebo: Stiskněte  .

Pokud je zvuk vypnutý, zobrazí se na displeji symbol .

Pokud byl v okamžiku vypnutí zvuku přehrávaný nějaký zdroj v nabídce Média,
přehrávání se přeruší (pauza)1).

UPOZORNĚNÍ
■ Příliš hlasitá reprodukce může ve vozidle způsobit zvukové rezonance.
■ Při změně nebo připojení zdroje zvuku může dojít k náhlým výkyvům hlasi-
tosti. Před změnou nebo připojením zdroje zvuku snižte hlasitost.

Obsluha a nastavení přístroje

Ovládání přístroje

Principy ovládání

Obr. 2 Oblasti displeje / Zobrazení na displeji

Popis zobrazení na displeji » obr. 2
Stavový řádek s údaji o čase, venkovní teplotě a dalšími informacemi
Informace a ovládání aktuální nabídky
Funkční tlačítka aktuální nabídky
Název aktuální nabídky
Návrat do nadřazené nabídky
 Otevření podnabídky položky s „vyskakovacím oknem“
Položka se „zatrhávacím políčkem“
▶  - funkce je zapnutá
▶  - funkce je vypnutá
Posuvník - poloha a posun v nabídce je možný pohybem prstu na posuvní-
ku dolů/nahoru
▶ Dotyk prstu nad posuvníkem - posun o obrazovku nahoru
▶ Dotyk prstu pod posuvníkem - posun o obrazovku dolů 

A

B

C

D

E

F

G

H

1) Neplatí pro AUX.
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Funkční tlačítka
Oblasti na displeji, kterými se potvrzuje funkce nebo nabídka, se nazývají
„funkční tlačítka“.
▶Bílé písmo - tlačítko je aktivní a je možné ho zvolit
▶Šedé písmo - tlačítko je neaktivní a není možné ho zvolit
▶Zelené orámování - aktuálně zvolené tlačítko

Volba nabídky/položky/funkce
▶Stisknutím tlačítka  nebo .
▶Otáčením ovladače .

Potvrzení nabídky/položky/funkce
▶Dotykem prstu na funkční tlačítko.
▶Stisknutím ovladače .

Návrat do nadřazené nabídky
▶Stisknutím funkčního tlačítka .
▶Dotykem prstu na displeji mimo „vyskakovací okno“.
▶Stisknutím příslušného tlačítka vedle displeje (např. v hlavní nabídce Média

stisknutím tlačítka  ).

Volba položky/hodnoty funkce
▶ - zvolená položka/hodnota funkce
▶ - nezvolená položka/hodnota funkce

Nastavení hodnoty
▶Stisknutím funkčního tlačítka s některým ze symbolů , , , , , .
▶Dotykem nebo pohybem prstu po stupnici.
▶Otáčením ovladače .

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

Alfanumerická klávesnice

Obr. 3 
Příklad rozložení kláves

Alfanumerická klávesnice slouží k zadávání znaků.

Popis alfanumerické klávesnice » obr. 3
Zadávací řádek
V závislosti na kontextu:
▶  - Přepnutí na velká písmena
▶  - Přepnutí na zvláštní znaky
▶  - Přepnutí na číslice
V závislosti na kontextu:
▶  - Přepnutí na číslice
▶  - Přepnutí na písmena latinky
▶  - Přepnutí na písmena azbuky
V závislosti na kontextu:
▶  - Potvrzení zadaných znaků
▶  - Zobrazení vyhledaných záznamů (v tlačítku se zobrazuje počet vy-

hledaných záznamů)
Návrat do nadřazené nabídky
Mazání zadaných znaků
Přidržením zobrazíte varianty daného písmene
Přepínání mezi doplňkovými jazyky klávesnice
Zadání mezery
Posun kurzoru v zadávacím řádku doleva
Posun kurzoru v zadávacím řádku doprava

Vyhledávání
Během zadávání znaků probíhá vyhledávání odpovídajících záznamů.

Hledaný záznam (např. telefonní kontakt) je nutné zadávat včetně diakritic-
kých znamének. 

A

B

C

D
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Stisknutím funkčního tlačítka  se otevře seznam odpovídajících záznamů.
Seznam se zobrazí automaticky, pokud je nalezeno 4 a méně záznamů.

Nastavení přístroje

Konfigurační asistent

Obr. 4 
Konfigurační asistent

Konfigurační asistent se automaticky zobrazí, pokud po zapnutí přístroje exis-
tují minimálně dvě nenastavené položky, nebo pokud byl zvolený nový uživa-
telský účet personalizace.

Automatické zobrazování konfiguračního asistentu je možné deaktivovat
stisknutím funkčního tlačítka Více nezobrazovat.

› Pro manuální zobrazení stiskněte   →  → Konfigurační asistent.

Konfigurační asistent umožňuje postupně nastavit následující položky.

Přejmenování uživatelského účtu personalizace » Návod k obsluze vozi-
dla
Nastavení času (neplatí pro Yeti)
Nastavení data (neplatí pro Yeti)
Uložení rozhlasových stanic s aktuálně nejsilnějším signálem do první
paměťové skupiny každého rozhlasového pásma
Spárování a spojení telefonu s přístrojem

Nastavená položka je označená symbolem .

Nenastavené položky je možné nastavit stisknutím příslušného funkčního tla-
čítka v oblasti A  » obr. 4.











Nastavení zvuku

› Stiskněte  .

■ Hlasitost - nastavení hlasitosti
■ Max. hlasit. při zapnutí - nastavení maximální úrovně hlasitosti při zapnutí přís-

troje
■ Hlášení - nastavení úrovně hlasitosti příchozích dopravních zpráv (TP)
■ Přizpůsobení hlasitosti - zvýšení hlasitosti při zvýšení rychlosti jízdy
■ Ztišení audia - snížení hlasitosti audia (např. zvuku rádia) během aktivované-

ho asistentu Pomoc při parkování
■ Hlasitost AUX: - nastavení úrovně hlasitosti zařízení připojeného přes AUX
■ BT-Audio: - nastavení úrovně hlasitosti zařízení připojeného pomocí audio-

profilu Bluetooth®

■ Balance - Fader - vyvážení hlasitosti vlevo a vpravo, vpředu a vzadu
■ Basy - středy - výšky - nastavení ekvalizéru
■ ŠKODA Surround - zapnutí/vypnutí prostorového zvuku
■ Virtual Subwoofer - zapnutí/vypnutí virtuálního subwooferu
■ Potvrzovací tón - zapnutí/vypnutí zvukového signálu při dotyku displeje

Nastavení displeje

› Stiskněte   → Obrazovka.

■ Vypnout obrazovku (za 10s) - aktivace/deaktivace automatického vypnutí displeje1)

■ Jas: - nastavení intenzity jasu displeje
■ Potvrzovací tón - zapnutí/vypnutí zvukového signálu při dotyku displeje
■ Zobrazit čas v režimu Standby - zobrazení času a data na displeji, pokud je zapnuté

zapalování a přístroj je vypnutý

Nastavení času a data

Neplatí pro Yeti.

› Stiskněte   → Čas a datum.

■ Čas: - nastavení času
■ Formát času: - nastavení formátu času
■ Letní čas - zapnutí/vypnutí letního času
■ Automatický letní čas - zapnutí/vypnutí automatické změny letního času 

1) Přístroj vypne zobrazování na displeji, pokud po dobu více než 10 sekund nedojde k dotyku na displej ne-
bo stisknutí/otočení některého z tlačítek.
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■ Datum: - nastavení data
■ Formát data: - nastavení formátu data

Nastavení jazyka přístroje

› Stiskněte   → Jazyk/Language.
› Zvolte jazyk přístroje nebo stiskněte funkční tlačítko Automaticky pro nastave-

ní shodného jazyka s displejem MAXI DOT (platí pro Yeti).

Nastavení doplňkových jazyků klávesnice

› Stiskněte   → Doplňkové jazyky klávesnice.

V této nabídce je možné přidat jazykovou sadu klávesnice a tím umožnit zadá-
vání znaků jiného jazyka než aktuálně nastaveného (funkční tlačítko ).

Nastavení jednotek

Neplatí pro Yeti.

› Stiskněte   → Jednotky.

■ Vzdálenost: - jednotky vzdálenosti
■ Rychlost: - jednotky rychlosti
■ Teplota: - jednotky teploty
■ Objem: - jednotky objemu
■ Spotřeba: - jednotky spotřeby pohonných hmot
■ Spotřeba CNG: - jednotky spotřeby CNG
■ Tlak: - jednotky tlaku v pneumatikách

Bezpečné odebrání/odpojení externího zdroje

› Stiskněte   → Bezpečně odebrat SD / Bezpečně odebrat USB.

Na displeji se zobrazí příslušné hlášení o bezpečném odpojení zdroje.

Nyní je možné externí zdroj vyjmout, resp. odpojit.

Obnovení nastavení z výroby

› Stiskněte   → Tovární nastavení.

V této nabídce je možné obnovit jednotlivá nastavení nebo všechna najednou.

Nastavení Bluetooth®

› Stiskněte   → Bluetooth.

■ Bluetooth - zapnutí/vypnutí funkce Bluetooth®

■ Viditelnost: - zapnutí/vypnutí viditelnosti jednotky Bluetooth® pro okolní exter-
ní zařízení

■ Jméno - změna jména jednotky přístroje
■ Spárovaná zařízení - zobrazení seznamu spárovaných Bluetooth® externí zaříze-

ní
■ Hledat zařízení - vyhledání dostupných externích zařízení
■ BT-Audio (A2DP/AVRCP) - zapnutí/vypnutí možnosti připojení audio externích za-

řízení

Informace o systému

› Stiskněte   → Informace o systému.

■ Aktualizovat software - aktualizace softwaru (např. Bluetooth®) » strana 7
■ Bluetooth: ... - číslo verze Bluetooth® softwaru
■ Číslo zařízení: ... - číslo přístroje
■ Hardware: ... - verze použitého hardwaru
■ Software: ... - verze použitého softwaru

Informace o dostupných aktualizacích softwaru zjistíte u partnera ŠKODA nebo
na následujících internetových stránkách ŠKODA.

http://go.skoda.eu/infotainment
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Rádio

Obsluha

Úvod k tématu

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

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

Hlavní nabídka

Obr. 5 
Hlavní nabídka

› Pro zobrazení hlavní nabídky stiskněte  .

Hlavní nabídka » obr. 5
Zvolená stanice (název nebo frekvence)
Radiotext (AM, FM) / Název skupiny (DAB)
Předvolby oblíbených stanic
Volba rozhlasového pásma (FM / AM / DAB)
Volba paměťové skupiny oblíbených stanic ve zvoleném rozhlasovém pás-
mu (např. FM1, FM2, FM3)
Přepínání stanic

Manuální/poloautomatické ladění stanic
Zobrazení radiotextu
Nastavení hlavní nabídky Rádio

A

B

C

D



 






Informační symboly ve stavovém řádku
Symbol Význam

 Stanice s dopravním vysíláním

 
Signál dopravního vysílání není dostupný nebo zvolená stanice
nepodporuje dopravní vysílání

 Signál není dostupný (DAB)

  Funkce RDS je vypnutá (FM)

  Alternativní frekvence je vypnutá (FM)

Pokud některá stanice průběžně mění svůj zobrazený název, je možné přidrže-
ním prstu na displeji v místě názvu stanice zafixovat aktuální text. Opětovným
přidržením prstu v místě názvu stanice se začne zobrazovat celý název (FM).

Vyhledávání stanic a volba frekvence

Vyhledání stanice
› V hlavní nabídce Rádio stiskněte funkční tlačítko  nebo .

Podle nastavení  → Šipky: se naladí dostupná stanice ze seznamu stanic ne-
bo stanice z předvoleb uložených stanic aktuálně zvoleného rozhlasového
pásma.

Volba frekvence
› V hlavní nabídce Rádio stiskněte funkční tlačítko . Zobrazí se stupnice ak-

tuálního frekvenčního pásma.
› Pro nastavení požadované hodnoty frekvence stiskněte funkční tlačítko 

nebo  ve spodní části displeje, nebo otáčejte ovladačem , nebo dotykem
prstu pohybujte posuvníkem po stupnici.

Volbu frekvence ukončíte stisknutím ovladače .

Postupné přehrávání stanic (Scan)
Funkce postupně přehrává několik sekund z vysílání všech dostupných stanic
aktuálně zvoleného rozhlasového pásma.

› Pro zahájení/ukončení přehrávání dostupných stanic stiskněte v hlavní na-
bídce Rádio ovladač .
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Seznam dostupných stanic

Obr. 6 Příklad seznamu dostupných stanic FM/DAB (hierarchické třídění)

› Pro zobrazení seznamu dostupných stanic aktuálně zvoleného rozhlasového
pásma otočte v hlavní nabídce Rádio ovladačem .

› Pro přehrávání stiskněte funkční tlačítko požadované stanice.
› Pro filtrování stanic podle typu programu (např. kultura, hudba, sport apod.)

v seznamu stanic FM1) a DAB2) stiskněte funkční tlačítko  » obr. 6 - .

Informační symboly

 Stanice je uložená na některé z předvoleb

 Aktuálně přehrávaná stanice

 Stanice s dopravním vysíláním

 (např.) Typ vysílaného programu (FM, DAB)

 (např.) Typ regionálního vysílání (FM)

 Příjem stanice je nedostupný (DAB)

 Příjem stanice je nejistý (DAB)

Aktualizace seznamu stanic
V pásmu FM je seznam stanic průběžně aktualizován automaticky.

V pásmu AM a DAB je nutné provádět aktualizaci manuálně stisknutím funkč-
ního tlačítka  » obr. 6 - .

Řazení stanic v seznamu stanic
Seznam stanic FM je možné řadit podle nastavení položky  → Rozšířená nasta-
vení → Řazení stanic:.

Seznam stanic AM je řazený podle hodnoty frekvence přijímaných stanic.

Seznam stanic DAB je možné řadit podle nastavení položky  → Typ sezn. sta-
nic:.

Předvolby oblíbených stanic

V každém rozhlasovém pásmu je pro uložení oblíbených stanic k dispozici 12
předvoleb rozdělených do tří skupin.

Stanici je možné do paměti přístroje uložit některým z následujících způsobů.

› Pro uložení stanice v hlavní nabídce Rádio přidržte požadované funkční tla-
čítko C  » obr. 5 na straně 12, dokud se neozve zvukový signál.

› Pro uložení stanice v seznamu stanic přidržte funkční tlačítko požadované
stanice, zvolte paměťovou skupinu a stiskněte požadované funkční tlačítko
předvolby.

Uložením stanice na již obsazenou předvolbu, bude tato předvolba přepsána.

Loga stanic

Předvolba oblíbené stanice může kromě názvu zobrazovat také její logo.

Přiřazení loga stanice
› V hlavní nabídce Rádio stiskněte funkční tlačítko  → Loga stanic.
› Stiskněte funkční tlačítko obsazené předvolby a zvolte datový nosič (SD kar-

ta, USB).
› Vyhledejte a zvolte na příslušném datovém nosiči požadované logo stanice.

Odstranění loga stanice
› V hlavní nabídce Rádio stiskněte funkční tlačítko  → Loga stanic.
› Stiskněte funkční tlačítko předvolby, ze kterého chcete logo odstranit.
› nebo: Stiskněte  Vše pro smazání log ze všech předvoleb najednou.
› Potvrďte/zrušte odstranění.

Poznámka
■ Podporované jsou následující formáty obrázků: jpg, gif, png, bmp (doporuču-
jeme použít formát png).
■ Maximální rozlišení obrázků 400x240 pixelů.

1) Platí, pokud je zapnutá funkce RDS.
2) Platí, pokud je zvolené globální třídění seznamu stanic.
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Dopravní zpravodajství TP

› Pro zapnutí/vypnutí přijímání dopravního zpravodajství stiskněte v hlavní na-
bídce Rádio funkční tlačítko  → Dopravní zpravodajství (TP).

Během dopravního hlášení je možné aktuální dopravní hlášení zrušit, nebo de-
aktivovat přijímání dopravního zpravodajství.

Poznámka
■ Pokud aktuálně naladěná stanice dopravní zpravodajství nevysílá nebo její
signál není dostupný, přístroj na pozadí automaticky vyhledá jinou stanici, kte-
rá dopravní zpravodajství vysílá.
■ Během přehrávání v hlavní nabídce Média nebo stanice v rozhlasovém pásmu
AM se dopravní zpravodajství přijímá z naposledy zvolené stanice v rozhlaso-
vém pásmu FM.

Nastavení

Nastavení

› V hlavní nabídce Rádio stiskněte funkční tlačítko .

■ Scan - přehrání krátkých ukázek všech dostupných stanic ze seznamu stanic
po dobu asi 5 s

■ Šipky: - upřesnění funkce přepínání stanic (funkční tlačítka  )
■ Paměť - přepínání mezi stanicemi uloženými v předvolbách stanic
■ Stanice - přepínání mezi všemi dostupnými stanicemi zvoleného rozhlasové-

ho pásma
■ Dopravní zpravodajství (TP) - zapnutí/vypnutí příjmu dopravního zpravodajství
■ Radiotext - zapnutí/vypnutí zobrazení doprovodného textu rádiového vysílání

(FM a DAB)
■ Typ sezn. stanic: - způsoby třídění rozhlasových stanic v seznamu stanic (DAB)

■ Globální - alfanumerické třídění stanic s možností filtrování podle typu vysíla-
ného programu

■ Hierarchický - třídění stanic podle jejich příslušnosti k nadřazeným skupinám
stanic (Ensemble) - stromová struktura seznamu

■ Loga stanic - manuální správa loga stanice
■ Smazat paměť - smazání stanic uložených do předvoleb
■ Rozšířená nastavení - další nastavení, která se liší podle zvoleného rozhlasového

pásma (FM a DAB)

Rozšířená nastavení (FM)

› V hlavní nabídce Rádio zvolte pásmo FM a stiskněte funkční tlačítko  →
Rozšířená nastavení.

■ Regionální RDS: - zapnutí/vypnutí automatického sledování regionálně příbuz-
ných stanic
■ Automaticky - automatická volba rozhlasové stanice s aktuálně nejlepším pří-

jmem signálu. Při ztrátě příjmu v daném regionu přístroj automaticky přeladí
na jiný dostupný region.

■ Pevně - zvolená regionální rozhlasová stanice bude držena trvale. Při ztrátě
signálu je nutné ručně přeladit na jinou regionální stanici.

■ Alternativ. frekvence (AF) - zapnutí/vypnutí vyhledávání alternativních frekvencí
přehrávané stanice

■ Radio-Data-System (RDS) - zapnutí/vypnutí funkce RDS (příjem doplňkových in-
formací stanice)1)

■ Řazení stanic: - způsoby řazení rozhlasových stanic v seznamu stanic
■ Skupina - řazení do skupin podle vysílaného programu
■ ABC - abecední řazení podle názvu rozhlasové stanice

Rozšířená nastavení (DAB)

› V hlavní nabídce Rádio zvolte pásmo DAB a stiskněte funkční tlačítko  →
Rozšířená nastavení.

■ Dopravní hlášení DAB - zapnutí/vypnutí příjmu dopravních hlášení
■ Jiná hlášení DAB - zapnutí/vypnutí příjmu jiných hlášení (např. varování, počasí

v regionu, sportovní reportáže, finanční zprávy)
■ Sledování programu DAB - zapnutí/vypnutí automatického vyhledávání DAB na ji-

né frekvenci nebo v jiných skupinách stanic
■ Automat. změna DAB - FM - zapnutí/vypnutí automatického přepínání z DAB do

frekvenčního pásma FM při ztrátě signálu DAB

Sledování programu DAB
Pokud je některá DAB stanice součástí více skupin stanic a aktuální skupina
stanic není dostupná na jiné frekvenci, bude při špatném signálu automaticky
vyhledána stejná stanice s lepším signálem v jiné skupině stanic.

Automatická změna DAB na FM
Při špatném příjmu DAB signálu se přístroj pokusí vyhledat stanici v pásmu FM. 

1) Platí pouze pro některé země.
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Pokud je stanice přijímaná v pásmu FM, zobrazuje se za názvem stanice ozna-
čení (). Pokud je DAB signál opět dostupný, automaticky dojde ke změně z FM
na DAB a označení () zmizí.

Pokud kvůli špatnému signálu není možné stanici DAB najít ani v pásmu FM,
zvuk přístroje se vypne.

Média

Obsluha

Hlavní nabídka

Obr. 7 
Hlavní nabídka

› Pro zobrazení hlavní nabídky stiskněte  .

Hlavní nabídka » obr. 7
Informace o přehrávaném titulu
Časová osa přehrávání s posuvníkem
Volba zdroje zvuku
V závislosti na typu zdroje zvuku:
▶ Seznam složek/titulů
▶ Multimediální databáze
Nastavení hlavní nabídky Média

Poznámka
■ Pokud jsou informace o přehrávaném titulu uložené na zdroji zvuku jako tzv.
ID3 tag, zobrazí se tyto informace na displeji. Pokud není ID3 tag k dispozici,
zobrazuje se pouze název titulu.
■ U titulů s proměnlivým datovým tokem (VBR) nemusí zobrazený zbývající čas
přehrávání odpovídat skutečnému zbývajícímu času.

A

B

C
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Volba zdroje zvuku

Obr. 8 Volba zdroje zvuku

› V hlavní nabídce Média stiskněte funkční tlačítko A  » obr. 8 a zvolte požado-
vaný zdroj zvuku.

› nebo: V seznamu složek/titulů, resp. v multimediální databázi přidržte funkč-
ní tlačítko  B  a zvolte požadovaný zdroj zvuku.

Zvolením některého zdroje zvuku začne přístroj přehrávat dostupné tituly (ne-
platí pro AUX).

Ovládání přehrávání

Přístroj přehraje obsah z připojeného zdroje zvuku podle abecedního pořadí
názvu složek a titulů.

Funkce Akce

Přehrát/Pauza Stisknutí 

Přehrání předchozího titulu
Stisknutí  (do 3 s od začátku pře-

hrávání titulu)

Přehrání aktuálního titulu od jeho za-
čátku

Stisknutí  (po 3 s od začátku pře-
hrávání titulu)

Rychlý posun v titulu zpět Přidržení 

Rychlý posun v titulu vpřed Přidržení 

Přehrání následujícího titulu Stisknutí 

Zapnutí/vypnutí náhodného přehrává-
ní aktuálního alba/složky

Stisknutí 

Funkce Akce

Zapnutí/vypnutí opakování přehrávání
aktuálního alba/složky

Stisknutí 

Zapnutí/vypnutí opakování přehrávání
konkrétního titulu

Stisknutí 

Posun v titulu je možný dotykem prstu na časové ose B  » obr. 7 na straně 15.

Seznam složek/titulů

Obr. 9 
Seznam složek/titulů

› Pro zobrazení seznamu složek/titulů stiskněte v hlavní nabídce Média funkč-
ní tlačítko .

Obsah zdroje zvuku se v seznamu složek/titulů zobrazí v abecedním pořadí.

Seznam složek/titulů » obr. 9
Zvolený zdroj zvuku / Složky zdroje zvuku (pohyb ve složkách se provádí
stisknutím funkčního tlačítka složky)
Výběr zdroje zvuku
Složka
Playlist

Aktuálně přehrávaný titul / Pozastavené přehrávání titulu
Titul není možné přehrát (stisknutím funkčního tlačítka se zobrazí příčina)

Poznámka
■ Pokud je ve složce víc než 1000 titulů, zobrazí se pouze prvních 1000 titulů
s nejstarším datem vytvoření.
■ Rychlost načtení seznamu složek/titulů je závislá na rychlosti spojení a obje-
mu dat.

A
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Multimediální databáze

Obr. 10 Multimediální databáze

U některých Apple zařízení připojených pomocí USB se místo seznamu slo-
žek/titulů zobrazí multimediální databáze.

V multimediální databázi jsou tituly roztříděné do jednotlivých kategorií
B  » obr. 10.

› Pro zobrazení multimediální databáze stiskněte v hlavní nabídce Média
funkční tlačítko .

› Pro přehrávání zvolte kategorii a následně zvolte titul.

Multimediální databáze » obr. 10
Zvolený zdroj zvuku / Zvolená kategorie / Složky zdroje zvuku
Stisknutí - volba nadřazené složky / Přidržení - výběr zdroje zvuku
Kategorie třídění

Nastavení médií

› V hlavní nabídce Média stiskněte funkční tlačítko .

■ Mix/Opakovat včetně podslož. - zapnutí/vypnutí přehrávání skladeb včetně pod-
složek

■ Bluetooth - nastavení funkce Bluetooth®

■ Dopravní zpravodajství (TP) - zapnutí/vypnutí příjmu dopravního zpravodajství
■ Aktivovat AUX - aktivace/deaktivace vstupu AUX
■ Bezpečně odebrat SD - bezpečné odebrání vložené paměťové SD karty
■ Bezpečně odebrat USB - bezpečné odebrání externích zařízení připojeného do

vstupu USB

A



B

Zdroje zvuku

Úvod k tématu

› Pro přehrávání nejprve připojte nebo zasuňte požadovaný zdroj zvuku do
přístroje a poté vyberte zdroj zvuku ze seznamu » strana 16. Přehrávání se
zahájí automaticky (neplatí pro AUX).

Pokud zvolíte zdroj zvuku AUX, je nutné spustit přehrávání na připojeném zaří-
zení.

UPOZORNĚNÍ
■ Na připojované zdroje zvuku neukládejte důležitá a nezálohovaná data.
ŠKODA nepřebírá žádnou odpovědnost za ztracené nebo poškozené soubory,
resp. připojené zdroje zvuku.
■ Při změně nebo připojení zdroje zvuku může dojít k náhlým výkyvům hlasi-
tosti. Před změnou nebo připojením zdroje zvuku snižte hlasitost.

SD karta

Obr. 11 
Vložení SD karty

› Zasuňte SD kartu do otvoru ve směru šipky až „zaklapne“ (zkoseným rohem
vpravo) » obr. 11.

› Pro vyjmutí SD karty stiskněte v hlavní nabídce Média funkční tlačítko  →
Bezpečně odebrat SD. Na displeji se zobrazí Čekejte prosím... → Kartu SD můžete nyní
vyjmout.

› Zatlačte na zasunutou SD kartu. SD karta „vyskočí“ do polohy, ze které je
možné ji bezpečně vyjmout.

UPOZORNĚNÍ
■ Nepoužívejte SD karty s ulomeným zámkem zákazu zapisování - hrozí poško-
zení čtečky SD karet!
■ Pokud používáte SD karty s adaptérem, může SD karta během jízdy vlivem
otřesů vozidla z adaptéru vypadnout.
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Vstup USB

Vstup USB (označený symbolem ) se nachází na střední konzole vpředu.
Přesné umístění vstupu » Návod k obsluze vozidla.

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

› Pro připojení zasuňte USB zdroj zvuku do příslušného vstupu.
› Pro odpojení USB zdroje zvuku stiskněte v hlavní nabídce Média funkční tla-

čítko  → Bezpečně odebrat USB. Na displeji se zobrazí Čekejte prosím... → USB mů-
žete nyní vyjmout.

› Vytáhněte zdroj zvuku z příslušného vstupu USB.

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.

Některé připojené zdroje zvuku nemusejí rozpoznat, že jsou nabíjeny.

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

Poznámka
Doporučujeme používat propojovací kabely ze sortimentu ŠKODA originálního
příslušenství.

Bluetooth® přehrávač

Přístroj umožňuje přehrávat audiosoubory z připojeného Bluetooth® přehráva-
če pomocí audioprofilu A2DP, resp. AVRCP.

› Pro připojení Bluetooth® přehrávače spojte přehrávač s přístrojem - postu-
pujte podle stejných pokynů jako pro spárování přístroje s telefonem » strana
21.

› Pro odpojení Bluetooth® přehrávače ukončete spojení v seznamu spárova-
ných zařízení » strana 21.

Apple zařízení
Pokud je Apple zařízení připojeno jako Bluetooth® přehrávač a připojíte ho do
USB vstupu, Bluetooth® spojení se nepřeruší. Pokud dojde k přerušení přehrá-
vání, je nutné přehrávání znovu spustit. Teprve po zvolení USB jako zdroje zvu-
ku dojde k odpojení Apple zařízení jako Bluetooth® přehrávače. Přístroj na to
upozorní příslušným hlášením na displeji přístroje.

Pokud je Apple zařízení připojeno do USB vstupu a je zapnuté přehrávání, není
možné toto zařízení připojit jako Bluetooth® přehrávač. Přístroj na to upozorní
příslušným hlášením na displeji přístroje.

Vstup AUX

Vstup AUX (označený nápisem ) se nachází na střední konzole vpředu. Přes-
né umístění vstupu » Návod k obsluze vozidla.

› Pro připojení zasuňte konektor AUX zdroje zvuku do příslušného otvoru.
› Pro odpojení vytáhněte konektor AUX zdroje zvuku.

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

Poznámka
■ Do vstupu AUX použijte kolíkový konektor 3,5 mm (Stereo Jack).
■ Doporučujeme používat propojovací kabely ze sortimentu ŠKODA originální-
ho příslušenství.

18 Média



Podporované zdroje zvuku a formáty souborů

Podporované zdroje zvuku

Zdroj Rozhraní Typ Specifikace
Souborový

systém

SD karta SD čtečka
Standardní

velikost
SD; SDHC; SDXC

FAT16
VFAT
FAT32
exFAT

USB
zařízení

USB 1.x; 2.x
a 3.x nebo

vyšší
s podporou

USB 2.x

MSC

USB flash disk;
HDD (bez speciálního

softwaru);
USB zařízení podporující

mód MSC

MTP

Zařízení s operačním
systémem Android ne-

bo Windows Phone
(mobilní telefon, tablet)

Apple
Zařízení s operačním

systémem iOS (iPhone,
iPod)

Bluetooth®

přehrávač
- -

protokoly Bluetooth
A2DP a AVRCP (1.0 - 1.4)

-

Podporované formáty audiosouborů

Typ kodeku
(formáty souborů)

Přípona sou-
boru

Max. datový
tok

Max. vzorko-
vací frek-

vence
Playlisty

Windows Media
Audio 9 a 10

wma 384 kbit/s 96 kHz m3u
pls
wpl
asx

MPEG-1; 2 a 2,5 (La-
yer-3)

mp3 320 kbit/s 48 kHz

Poznámka
■ Zdroje zvuku členěné na oddíly standardem GPT (GUID Partition Table)
nejsou přístrojem podporované.
■ Soubory s ochranou DRM nejsou přístrojem podporované.
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Telefon

Úvodní informace

Úvod k tématu

V této kapitole je popsané ovládání telefonu spojeného pomocí Bluetooth®

s přístrojem.

Pokud je s přístrojem spojený telefon s více SIM kartami, je možné přijímat ho-
vory pomocí všech SIM karet spojeného telefonu.

Pro odchozí hovory je možné v závislosti na typu spojeného telefonu použít
pouze primární SIM kartu, nebo zvolit některou ze SIM karet telefonu.

Phone box
Odkládací schránka na střední konzole vpředu může být vybavená funkcí
Phone box » Návod k obsluze vozidla.

Pokud je telefon položený na podložce v odkládací schránce zadní stranou do-
lů, je telefonní signál zesílený střešní anténou.

Telefony podporující standard bezdrátového nabíjení Qi mohou být navíc ve
schránce bezdrátově nabíjené. Při zahájení bezdrátového nabíjení se na displeji
přístroje zobrazí příslušné hlášení.

POZOR
Vždy dodržujte obecně závazné právní předpisy účinné v dané zemi, které
stanovují pravidla pro používání mobilních telefonů ve vozidle.

Hlavní nabídka

Obr. 12 
Hlavní nabídka

› Pro zobrazení stiskněte  .

Hlavní nabídka Telefon se zobrazí, pokud je s přístrojem spojený telefon.

Hlavní nabídka - informace a funkční tlačítka » obr. 12
Název poskytovatele telefonních služeb (pokud je před názvem zobrazený
symbol , je aktivní roaming)
Zobrazení seznamu spárovaných telefonů (v tlačítku je zobrazený název
spojeného telefonu)
Funkční tlačítka oblíbených kontaktů
Vytočení čísla tísňového volání, resp. funkční tlačítko oblíbeného kontaktu
» strana 23, Oblíbené kontakty
Volba skupiny tlačítek oblíbených kontaktů
Zadání telefonního čísla
Zobrazení seznamu telefonních kontaktů
Zobrazení seznamu volání (pokud jsou nějaké zmeškané hovory, zobrazí se
u funkčního tlačítka počet zmeškaných hovorů)
Nastavení nabídky Telefon

Symboly ve stavovém řádku
Síla signálu sítě telefonních služeb
Stav nabití baterie telefonu
Zmeškaný hovor
Probíhající hovor

Nastavení

› V hlavní nabídce Telefon stiskněte funkční tlačítko .

■ Handsfree - přepnutí hovoru do telefonu / zpět do přístroje (položka je zobra-
zena během telefonního hovoru)

■ Volba telefonu - vyhledání dostupných telefonů / seznam spárovaných telefo-
nů / volba telefonu
■ Hledat - vyhledání dostupných telefonů

■ Bluetooth - nastavení Bluetooth® » strana 11
■ Uživatelský profil - nastavení uživatelského profilu

■ Správa oblíbených - nastavení funkčních tlačítek oblíbených kontaktů
■ Seřadit podle: - řazení seznamu telefonních kontaktů

■ Příjmení - řazení podle příjmení kontaktu
■ Jméno - řazení podle jména kontaktu

■ Nahrát kontakty - import telefonních kontaktů
■ Vybrat vyzváněcí tón - volba vyzváněcího tónu 

A

B

C

D
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■ Upoz. na mobilní telefon - zapnutí/vypnutí varování před zapomenutím telefonu
ve vozidle (pokud byl telefon s přístrojem spojený)

■ Paralelní hovory - zapnutí/vypnutí možnosti ovládání dvou současně probíhají-
cích telefonních hovorů

Spárování a spojení

Úvod k tématu

Dosah spojení telefonu s přístrojem je omezený na prostor pro cestující.

Aby bylo možné spojit telefon s přístrojem pomocí Bluetooth®, je nutné obě za-
řízení vzájemně spárovat.

Postup spárování je závislý na tom, zda v okamžiku spárování je, nebo není
s přístrojem spojený jiný telefon.

S přístrojem je možné spojit jeden telefon a jeden Bluetooth® přehrávač. Tele-
fon může být zároveň i přehrávačem.

S přístrojem může být spárováno až 20 externích zařízení. Po dosažení maxi-
málního počtu se spárováním dalšího externího zařízení nahradí to nejdéle ne-
používané.

Spojování s již spárovaným telefonem nevyžaduje provádět spárování. Stačí jen
telefon vyhledat v seznamu spárovaných telefonů a vytvořit spojení.

POZOR
Spárování a spojování telefonu s přístrojem provádějte u stojícího vozidla -
hrozí nebezpečí nehody!

Podmínky pro spárování

Telefon je možné s přístrojem spárovat při splnění následujících podmínek.

Zapnuté zapalování.
Zapnutá funkce Bluetooth® přístroje a telefonu.
Zapnutá viditelnost přístroje a telefonu.
Telefon je v dosahu Bluetooth® signálu přístroje.
Telefon je kompatibilní s přístrojem
S telefonem není spojené žádné Bluetooth® externí zařízení (např. „head-
set“).

Spárování je možné provést jak z přístroje, tak z telefonu.













Během procesu spárování a spojení se na displeji přístroje i telefonu zobrazují
informační hlášení. Respektujte tato hlášení a případně je potvrďte (např. po-
volení importu kontaktů nebo spojení Bluetooth® přehrávače atp.).

Informace o kompatibilitě telefonů a dostupné aktualizace Bluetooth® přístroje
naleznete na následujících internetových stránkách ŠKODA.

http://go.skoda.eu/infotainment

Postup spárování a spojení

Spárování telefonu s přístrojem
› V telefonu vyhledejte dostupná Bluetooth® externí zařízení.
› Zvolte přístroj (název přístroje  → Bluetooth → Jméno:).
› Potvrďte, případně zadejte PIN pro potvrzení spárování.

Telefon se s přístrojem spojí nebo pouze spáruje v závislosti na tom, zda už je
nebo není připojeno jiné externí zařízení.

Spárování přístroje s telefonem
› Pokud s přístrojem není spojený žádný telefon, stiskněte   → Hledat tele-

fon.
› Pokud s přístrojem je spojený telefon, stiskněte   →  → Hledat telefon.
› V seznamu vyhledaných Bluetooth® externích zařízení zvolte požadovaný te-

lefon.
› Potvrďte, případně zadejte PIN pro potvrzení spárování.

Pokud jsou s přístrojem již spojená Bluetooth® externí zařízení, přístroj během
spárování a spojování zobrazuje hlášení a nabídky možného způsobu spojení
(např. nahrazení spojeného Bluetooth® externího zařízení).

Správa spárovaných externích zařízení

Obr. 13 Seznam spárovaných zařízení / Bluetooth® profily 
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› V hlavní nabídce Telefon stiskněte funkční tlačítko  → Bluetooth → Spárovaná
zařízení.

V seznamu spárovaných externích zařízení se u jednotlivých externích zařízení
mohou zobrazit následující symboly Bluetooth® profilů » obr. 13 - .

Symbol
Barva

symbolu
Funkce


bílá Externí zařízení je možné spojit jako telefon

zelená Externí zařízení spojené jako telefon


bílá

Externí zařízení je možné spojit jako Bluetooth® pře-
hrávač

zelená Externí zařízení je spojené jako Bluetooth® přehrávač

Vytvoření spojení
▶V seznamu spárovaných externích zařízení zvolte požadované externí zaříze-

ní.
▶Zvolte požadovaný profil v seznamu dostupných Bluetooth® profilů » obr. 13 -
.

Pokud jsou s přístrojem již spojená Bluetooth® externí zařízení, přístroj během
spojování zobrazuje hlášení a nabídky možného způsobu spojení (např. nahra-
zení spojeného Bluetooth® externího zařízení).

Ukončení spojení
▶V seznamu spárovaných externích zařízení zvolte požadované externí zaříze-

ní.
▶Zvolte požadovaný profil v seznamu dostupných Bluetooth® profilů » obr. 13 -
.

Smazání spárovaného externího zařízení
▶Pro smazání stiskněte některé z následujících funkčních tlačítek.

- smazání všech externích zařízení
- smazání požadovaného externího zařízení

▶Smazání potvrďte stisknutím funkčního tlačítka Smazat.

Poznámka
Bluetooth® audioprofil je možné vypnout/zapnout stisknutím   →  → Blu-
etooth → BT-Audio (A2DP/AVRCP).

 Vše


Telefonní funkce

Zadání a vytočení telefonního čísla

Obr. 14 Numerická klávesnice / Úprava telefonního čísla

Zadání a vytočení telefonního čísla
› V hlavní nabídce Telefon stiskněte funkční tlačítko .
› Zadejte telefonní číslo pomocí numerické klávesnice » obr. 14 - .
› Vytočte zadané číslo stisknutím funkčního tlačítka .

Funkční tlačítka numerické klávesnice
Zadání naposledy volaného čísla / Vytočení zadaného telefonního čísla
Vytočení čísla tísňového volání (platí pouze pro některé země)
Vytočení čísla asistenční služby v případě poruchy
Vytočení čísla informační služby (informace o produktech a službách
ŠKODA)
Vytočení čísla hlasové schránky není přístrojem podporováno
Smazání posledního zadaného čísla
Zobrazení funkčních tlačítek  /  pro pohyb kurzoru v zadávacím řádku
» obr. 14 - 

Asistenční a informační služby
Asistenční a informační služby nejsou zpoplatněné. Bude účtovaný pouze tele-
fonní hovor dle tarifu Vašeho poskytovatele telefonních služeb.

Telefonní čísla jsou nastavená z výroby. Pokud chcete čísla změnit, kontaktujte
servisního partnera ŠKODA.

Pokud telefonní hovor s asistenční, resp. informační službou nelze uskutečnit,
kontaktujte servisního partnera ŠKODA. 
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Hledání kontaktu pomocí numerické klávesnice
Numerickou klávesnici je možné použít také pro vyhledání kontaktu.

Pokud se např. zadají číslice 32, zobrazí se vedle numerické klávesnice v oblasti
A  kontakty obsahující posloupnost písmen DA, FA, EB apod. » obr. 14.

Seznam telefonních kontaktů

Obr. 15 Seznam telefonních kontaktů / Detaily kontaktu

› V hlavní nabídce Telefon stiskněte funkční tlačítko , zobrazí se seznam te-
lefonních kontaktů » obr. 15- .

Funkční tlačítka
Vyhledání kontaktu
Vytočení čísla v seznamu telefonních kontaktů (pokud kontakt obsahuje
více telefonních čísel, zobrazí se po zvolení čísla kontaktu nabídka telefon-
ních čísel přiřazených k tomuto kontaktu)
Zobrazení detailu kontaktu » obr. 15 - 
Vytočení čísla v detailu kontaktu
Úprava telefonního čísla kontaktu před vytočením

Import seznamu
Po prvním spojení telefonu s přístrojem se zahájí import telefonních kontaktů
do paměti přístroje. Import může trvat i několik minut.

V telefonním seznamu přístroje je k dispozici 2000 míst pro importované tele-
fonní kontakty. Každý kontakt může obsahovat max. 5 telefonních čísel.

Počet importovaných kontaktů je možné zjistit v položce   →  → Uživatel-
ský profil → Nahrát kontakty.

Pokud během importu dojde k chybě, zobrazí se na displeji příslušné hlášení.

A

B



C



Aktualizace seznamu
Při opětovném spojení telefonu s přístrojem proběhne automatická aktualiza-
ce seznamu.

Aktualizaci je možné provést také manuálně následujícím způsobem.

▶Stiskněte   →  → Uživatelský profil → Nahrát kontakty.

Během aktualizace se zobrazuje počet importovaných kontaktů do paměti
přístroje / počet kontaktů v telefonu.

Po ukončení aktualizace se zobrazí počet importovaných kontaktů / 2000 (ma-
ximální počet importovaných kontaktů).

Oblíbené kontakty

Obr. 16 
Oblíbené kontakty

Funkční tlačítka A  » obr. 16 umožňují okamžité vytočení telefonního čísla oblí-
beného kontaktu.

Funkční tlačítko pro tísňové volání
Funkční tlačítko 4  v první skupině oblíbených kontaktů je z výroby obsaze-
né číslem pro tísňové volání, ale je možné ho nahradit jiným kontaktem.

Pro obnovení čísla tísňového volání, je nutné telefon smazat ze seznamu spá-
rovaných externích zařízení » strana 21 a znovu spárovat a spojit.

Přiřazení oblíbeného kontaktu
› V hlavní nabídce Telefon stiskněte požadované volné funkční tlačítko

A  » obr. 16.
› Zvolte požadovaný kontakt (případně jedno z telefonních čísel kontaktu).

Volba skupiny oblíbených kontaktů
K dispozici jsou 2 skupiny. Každá skupina má 4 funkční tlačítka oblíbených kon-
taktů.

› Stiskněte funkční tlačítko  a zvolte požadovanou skupinu. 
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Vytočení oblíbeného kontaktu
› Stiskněte požadované funkční tlačítko A  » obr. 16.

Změna přiřazeného oblíbeného kontaktu
› V nabídce Telefon přidržte požadované funkční tlačítko A  » obr. 16.
› Zvolte požadovaný kontakt (případně jedno z telefonních čísel kontaktu).

Smazání oblíbeného kontaktu
› Stiskněte   →  → Uživatelský profil → Správa oblíbených.
› Stiskněte požadované funkční tlačítko oblíbeného kontaktu a potvrďte sma-

zání.

Všechny oblíbené kontakty je možné smazat stisknutím funkčního tlačítka 
Vše a potvrzením smazání.

Seznam volání

Obr. 17 Seznam volání / Detail kontaktu

› V hlavní nabídce Telefon stiskněte funkční tlačítko , zobrazí se seznam vo-
lání » obr. 17 - .

Funkční tlačítka a symboly
Volba zobrazení podle typu volání
▶ Vše - seznam všech volání
▶ Nepřijaté - seznam zmeškaných hovorů
▶ Volané - seznam volaných čísel
▶ Přijaté - seznam přijatých hovorů
Vytočení čísla v seznamu volání
Zobrazení detailu kontaktu » obr. 17 - 
Vytočení čísla v detailu kontaktu
Přijatý hovor

A

B
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Odchozí hovor
Zmeškaný hovor

Telefonní hovor

Obr. 18 Příchozí hovor / Probíhající hovor

Obr. 19 Další příchozí hovor / Přidržený hovor

V závislosti na kontextu telefonního hovoru je možné zvolit následující funkce.

Ukončení vytáčení / Odmítnutí příchozího hovoru / Ukončení hovoru
Přijmutí příchozího hovoru / Návrat do přidrženého hovoru
Vypnutí/zapnutí vyzvánění
Přidržení hovoru
Vypnutí/zapnutí mikrofonu 
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Vypnutí/zapnutí handsfree (přepnutí hovoru do telefonu / do přístroje)
▶Pro vypnutí handsfree stiskněte během probíhajícího hovoru v hlavní nabídce

Telefon funkční tlačítko  → Handsfree.
▶Pro zapnutí handsfree stiskněte během probíhajícího hovoru funkční tlačítko
.
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Systémy vozidla

CAR - Nastavení vozidla

Úvod k tématu

V nabídce CAR je možné zobrazit jízdní data, informace o vozidle a nastavit
některé systémy vozidla.

Popis jednotlivých systémů » Návod k obsluze vozidla.

Poznámka
Nastavení systémů vozidla je možné provádět, pouze pokud je zapnuté zapalo-
vání.

Hlavní nabídka

Obr. 20 
Funkční tlačítka v hlavní nabídce

Funkční tlačítka v hlavní nabídce » obr. 20
Výběr z následujících položek
▶ Jízdní data
▶ DriveGreen
▶ Komfortní spotřebiče
▶ Stav vozidla

Ovládání přehrávání médií/rádia
Nastavení nezávislého přídavného topení a větrání
Nastavení systémů vozidla









Jízdní data

Obr. 21 
Jízdní data

› Stiskněte   →  → Jízdní data.

Zobrazení na displeji » obr. 21
Ujetá vzdálenost
Doba jízdy
Průměrná rychlost
Průměrná spotřeba
Bodové hodnocení jízdy (funkce DriveGreen)
Přibližný dojezd1)

Zobrazení dojezdu (pokud je předpokládaný dojezd menší než 300 km, za-
čne se vozidlo postupně přibližovat k symbolu )

Funkčními tlačítky   můžete zvolit jednu z následujících pamětí.
▶Od startu - data pro jednotlivou jízdu
▶Dlouhodobě - dlouhodobá jízdní data
▶Od načerpání - data od posledního načerpání paliva

DriveGreen

› Stiskněte   →  → DriveGreen.

DriveGreen hodnotí hospodárnost jízdy na základě informací o způsobu ovládání
vozidla.

Komfortní spotřebiče

› Stiskněte   →  → Komf. spotř. 

A

B

C

D

E

F

G

1) U vozidel s pohonem na CNG se zobrazuje odděleně hodnota přibližného dojezdu na benzín a na CNG.
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Na displeji se zobrazují až tři spotřebiče, které se aktuálně nejvíce podílejí na
spotřebě paliva (např. klimatizace apod.) a ukazatel množství spotřebovávané-
ho paliva pro provoz všech komfortních spotřebičů.

Stav vozidla

Obr. 22 
Stav vozidla

› Stiskněte   →  → Stav vozidla.

Na displeji se zobrazí informace o stavu vozidla nebo funkce sledování tlaku
v pneumatikách.

› Pomocí funkčních tlačítek   zvolte položku Stav vozidla.

Funkční tlačítka a zobrazení na displeji » obr. 22

A Zobrazení vozidla (barevně zobrazené oblasti vozidla upozorňují na va-
rovná hlášení o této části vozidla, po stisknutí „vozidla“ se zobrazí texty
varovných hlášení)

 Žádné hlášení / Varovná hlášení o stavu vozidla a jejich počet (pokud
existuje pouze jedno hlášení, zobrazí se text varovného hlášení)

 Zobrazení zpráv o stavu systému START-STOP

 Personalizace - zobrazení/změna uživatelského účtu

Systémy ESC a ASR

› Stiskněte   →  → Systém ESC:.

■ Aktivní - aktivace všech součástí systému ESC
■ ASR vypnuto - deaktivace systému ASR
■ ESC Sport - aktivace ESC Sport

Pneumatiky

› Stiskněte   →  → Pneumatiky.

■ Kontrola pneumatik - funkce sledování tlaku v pneumatikách
■ SET - uložení tlaků pneumatik

■ Zimní pneumatiky - nastavení varování při dosažení rychlostního limitu pro
zimní pneumatiky
■ Výstraha rychlosti - zapnutí/vypnutí funkce Zimní pneumatiky
■ Varování při - nastavení rychlosti pro varování

Profily řidiče (Personalizace)

› Stiskněte   →  → Profily řidiče.

Popis nastavení personalizace » Návod k obsluze vozidla.

Asistenční systémy

› Stiskněte   →  → Asistence řidiče.

■ ACC (adaptivní tempomat) - nastavení adaptivního tempomatu
■ Jízdní program: - nastavení akcelerace vozidla při jízdě s adaptivním tempoma-

tem1)

■ Eco - úsporný
■ Normal - normální
■ Sport - sportovní

■ Poslední zvolená vzdálenost - zapnutí/vypnutí naposledy zvolené úrovně odstu-
pu

■ Vzdálenost: - nastavení úrovně odstupu od vozidla jedoucího před Vámi
■ Velmi malá - velmi malý odstup
■ Malá - malý odstup
■ Střední - střední odstup
■ Velká - velký odstup
■ Velmi velká - velmi velký odstup

■ Front Assist - nastavení asistentu pro sledování odstupu od vozidel jedoucích
před Vámi
■ Aktivní - aktivace/deaktivace asistentu
■ Předběžné varování (varianta 1) - aktivace/deaktivace předběžného varování 

1) U vozidel s volbou jízdních režimů se toto nastavení provádí » Návod k obsluze vozidla, kapitola Volba
jízdních režimů.

27Systémy vozidla



■ Předběžné varování (varianta 2) - aktivace/deaktivace a nastavení úrovně od-
stupu, při které dojde k varování
■ Časné - delší odstup
■ Střední - střední odstup
■ Pozdní - krátký odstup
■ Vypnuto - deaktivace varování

■ Zobrazit výstrahu vzdálenosti - aktivace/deaktivace zobrazení výstrahy vzdále-
nosti

■ Lane Assist - nastavení asistentu pro udržování vozidla v jízdním pruhu
■ Aktivní - aktivace/deaktivace asistentu
■ Adaptivní vedení v pruhu - aktivace/deaktivace adaptivního vedení v pruhu

■ Senzor mrtvého úhlu - aktivace/deaktivace asistentu hlídání „mrtvého úhlu“
■ Rozpoznání únavy - aktivace/deaktivace funkce rozpoznání únavy
■ Proaktivní ochrana cestujících - aktivace/deaktivace proaktivní ochrany ces-

tujících

Parkování a manévrování

› Stiskněte   →  → Parkování a manévrování.

■ ParkPilot - nastavení pomoci při parkování
■ Automatická aktivace - aktivace/deaktivace zmenšeného zobrazení pomoci při

parkování (při jízdě dopředu)
■ Hlasitost vpředu - nastavení hlasitosti zvukové signalizace při rozpoznání pře-

kážky vpředu
■ Výška tónu vpředu - nastavení výšky tónu zvukové signalizace při rozpoznání

překážky vpředu
■ Hlasitost vzadu - nastavení hlasitosti zvukové signalizace při rozpoznání pře-

kážky vzadu
■ Výška tónu vzadu - nastavení výšky tónu zvukové signalizace při rozpoznání

překážky vzadu
■ Ztišení audia - snížení hlasitosti audia (např. zvuku rádia) během aktivované

pomoci při parkování
■ Asistent vyparkování - aktivace/deaktivace asistentu vyparkování

Světla

› Stiskněte   →  → Světla.

■ Osvětlení interiéru - nastavení osvětlení interiéru
■ Panel přístrojů - nastavení intenzity podsvícení přístrojů/spínačů
■ Osvětlen. prost. nohou - nastavení intenzity osvětlení prostoru pro nohy

■ Asistent světel - nastavení vnějšího osvětlení
■ Dynamic Light Assist - aktivace/deaktivace Dynamic Light Assist
■ Light Assist - aktivace/deaktivace Light Assist
■ Doba zapnutí: - nastavení citlivosti snímače, který řídí automatické zapíná-

ní/vypínání vnějších světel
■ Časná - vysoká citlivost
■ Střední - střední citlivost
■ Pozdní - nízká citlivost

■ Auto. jízdní světla za deště - aktivace/deaktivace automatického zapnutí světel
za deště

■ Komfortní blikání - aktivace/deaktivace komfortního blikání
■ Cestovní režim: - nastavení světel pro jízdu po pravé/levé straně vozovky

■ Vlevo - pro jízdu vlevo
■ Vpravo - pro jízdu vpravo

■ Light Assist - nastavení sklonu (dosahu) halogenových světlometů
■ „Coming/Leaving home“ - nastavení funkce COMING HOME / LEAVING HOME

■ Coming home - nastavení doby, po kterou mají světla po opuštění vozidla sví-
tit (0-30 s; 0 - funkce je deaktivovaná)

■ Leaving home - nastavení doby, po kterou mají světla po odemknutí vozidla
svítit (0-30 s; 0 - funkce je deaktivovaná)

Osvětlení interiéru (Ambientní osvětlení)

› Stiskněte   →  → Osvětlení interiéru.

■ Barva - výběr barvy osvětlení
■ Aktivní - aktivace/deaktivace ambientního osvětlení
■ Barva - výběr barvy osvětlení

■ Oblasti - nastavení intenzity osvětlení
■ Vše - nastavení intenzity osvětlení pro všechny oblasti současně
■ Přístrojová deska - nastavení intenzity osvětlení přístrojové desky
■ Dveře - nastavení intenzity osvětlení dveří
■ Osvětlen. prost. nohou - nastavení intenzity osvětlení prostoru nohou

Zrcátka a stěrače

› Stiskněte   →  → Zrcátka a stěrače. 
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■ Zrcátka - nastavení zrcátek
■ Nastavit synchronně - aktivace/deaktivace synchronního nastavování vnějších

zrcátek
■ Sklopení (zpátečka) - aktivace/deaktivace sklápění skla zrcátka na straně spo-

lujezdce při couvání
■ Přiklopení (parkování) - aktivace/deaktivace sklápění celých zrcátek při za-

mknutí vozidla
■ Stěrače - nastavení stěračů

■ Automatické stírání (déšť) - aktivace/deaktivace automatického stírání čelního
skla za deště

■ Automatický zadní stěrač - aktivace/deaktivace automatického stírání zadního
skla

Otevírání a zavírání

› Stiskněte   →  → Otevírání a zavírání.

■ Ovládání oken - nastavení ovládání oken
■ Komfort. otevírání: - nastavení komfortního otevírání

■ Vše - všechna okna
■ Řidič - pouze okno řidiče
■ Vypnuto - deaktivace komfortního otevírání

■ Centrální zamykání - nastavení otevírání/zavírání dveří
■ Odemykání dveří: - nastavení odemykání dveří

■ Vše - všechny dveře
■ Jedny dveře - dveře řidiče, nebo dveře spolujezdce (při odemknutí snímačem

v klice dveří spolujezdce)
■ Strana - dveře na straně řidiče, nebo dveře na straně spolujezdce (při ode-

mknutí snímačem v klice dveří spolujezdce)
■ Automaticky zamknout - aktivace/deaktivace automatického zamykání po roz-

jezdu
■ „Easy Open“ - aktivace/deaktivace bezdotykového otevírání/zavírání víka za-

vazadlového prostoru
■ Autom. kryt zavazad. prostoru - aktivace/deaktivace automatického odsouvání

roletového krytu zavazadlového prostoru

Sedadla

› Stiskněte   →  → Sedadla.

■ Uložit polohu sedadla - ukládání polohy sedadla řidiče a vnějších zrcátek do
klíče s dálkovým ovládáním při zamknutí vozidla
■ Klíček k vozidlu aktivován - aktivace/deaktivace ukládání polohy sedadla řidiče

a vnějších zrcátek při zamknutí vozidla

Sdružené přístroje (Multifunkční ukazatel)

› Stiskněte   →  → Sdružené přístroje.

V této nabídce je možné zapnout/vypnout zobrazení položek multifunkčního
ukazatele na displeji v panelu přístrojů a vynulovat jízdní data.

■ Okamžitá spotřeba - zapnutí/vypnutí zobrazení aktuální spotřeby pohonných
hmot

■ Průměrná spotřeba - zapnutí/vypnutí zobrazení průměrné spotřeby pohonných
hmot

■ Množství k čerpání - zapnutí/vypnutí zobrazení množství pohonných hmot k do-
čerpání

■ Komfortní spotřebiče - zapnutí/vypnutí zobrazení spotřeby komfortních spotře-
bičů

■ Eko-tipy - zapnutí/vypnutí hlášení tipů pro snížení spotřeby
■ Doba jízdy - zapnutí/vypnutí zobrazení doby jízdy
■ Ujetá vzdálenost - zapnutí/vypnutí zobrazení ujeté vzdálenosti
■ Průměrná rychlost - zapnutí/vypnutí zobrazení průměrné rychlosti jízdy
■ Digitální rychloměr - zapnutí/vypnutí zobrazení aktuální rychlosti
■ Výstraha rychlosti - zapnutí/vypnutí zobrazení výstrahy rychlosti
■ Teplota oleje - zapnutí/vypnutí zobrazení teploty oleje
■ Vynulovat data „od startu“ - vynulování paměti pro jednotlivou jízdu na displeji

přístroje a na displeji v panelu přístrojů
■ Vynulovat data „dlouhodobě“ - vynulování dlouhodobé paměti na displeji přístroje

a na displeji v panelu přístrojů

Nastavení času, data a jednotek

› Stiskněte   → Čas a datum.

Popis nastavení času a data » strana 10.

› Stiskněte   → Jednotky.

Popis nastavení jednotek » strana 11.

Servis

› Stiskněte   →  → Servis. 
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■ VIN: ... - zobrazení identifikačního čísla vozidla
■ Prohlídka: za ... nebo ... dny/dní - počet km/dnů zbývajících do příští servisní

prohlídky
■ Výměna oleje: za ... nebo ... dny/dní - počet km/dnů zbývajících do příští vý-

měny motorového oleje

Obnovení nastavení z výroby

› Stiskněte   →  → Tovární nastavení.

V této nabídce je možné obnovit nastavení z výroby u položek nastavení systé-
mů vozidla.

■ Všechna nastavení
■ Všechna nastavení - obnovení nastavení všech položek

■ Jednotlivá nastavení
■ Asistence řidiče - obnovení nabídky Asistence řidiče
■ Parkování a manévrování - obnovení nabídky Parkování a manévrování
■ Světla - obnovení nabídky Světla
■ Osvětlení interiéru - obnovení nabídky Osvětlení interiéru
■ Zrcátka a stěrače - obnovení nabídky Zrcátka a stěrače
■ Otevírání a zavírání - obnovení nabídky Otevírání a zavírání
■ Sdružené přístroje - obnovení nabídky Sdružené přístroje
■ Profily řidiče - obnovení nabídky Personalizace

Pokud zvolíte jednu z výše uvedených položek, budete dotázáni, zda chcete
skutečně obnovit nastavení.

■ Zrušit - návrat do nadřazené nabídky
■ Vynulovat - obnovit nastavení

Nastavení topení a chlazení

Úvod k tématu

Platí pro Superb a Octavia

Na displeji je možné provádět některá nastavení Climatronicu a nezávislého
přídavného topení a větrání.

Popis jednotlivých systémů » Návod k obsluze vozidla.

Poznámka
Nastavení je možné provádět, pouze pokud je zapnuté zapalování.

Climatronic (automatická klimatizace)

Obr. 23 
Climatronic - hlavní nabídka

Volba hlavní nabídky
› Stiskněte   na panelu Climatronicu.

Funkční tlačítka a zobrazení na displeji » obr. 23

A Nastavení požadované teploty (vpředu - levá strana)

B Nastavení požadované teploty (vpředu - pravá strana)

C Zobrazení aktuálního režimu (resp. nastavení režimu) Climatronicu

D Nastavení provozního výkonu v režimu 
Mírný- nižší provozní výkon, tichý provoz
Střední - základní provozní výkon
Intenzivní - zvýšený provozní výkon

E Zapnutí/vypnutí a nastavení otáček ventilátoru, chlazení, rozvodu
vzduchu a recirkulace vzduchua)b)

F Nastavení požadované teploty (vzadu)a)

 Barvy znázorňující proudění vzduchu z ofukovacích otvorů
(modrá barva - snižování teploty/ červená barva - zvyšování teplo-
ty)

 Zablokování/odblokování nastavování teploty ovládacími prvky
vzadua)b)

 Zapnutí/vypnutí vyhřívání čelního sklab)

 Zapnutí/vypnutí Climatronicu

 Zapnutí/vypnutí synchronizace teploty v celém interiéru vozidla
podle nastavení teploty u řidičeb)

 Nastavení nezávislého přídavného topení a větrání

 Nastavení Climatronicu

a) Platí pro Superb.
b) Pokud je funkce zapnutá, je symbol ve funkčním tlačítku zelený. 
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Nastavení Climatronicu
Stiskněte   → .
■ Profil klimatizace - nastavení provozního výkonu v režimu 

■ Mírný - nižší provozní výkon, tichý provoz
■ Střední - základní provozní výkon
■ Intenzivní - zvýšený provozní výkon

■ Automatická recirkulace - zapnutí/vypnutí automatické recirkulace vzduchu
■ Automatické přídavné topení - zapnutí/vypnutí rychlého zahřátí interiéru vozidla
■ Autom. vyhřívání čelního skla - aktivace/deaktivace automatického vyhřívání čelní-

ho skla

Poznámka
Pokud s přístrojem v nabídce Climatronicu nepracujete déle než 10 s a přístroj
byl vypnutý před zvolením této nabídky, dojde k vypnutí přístroje.

Nezávislé přídavné topení a větrání

Obr. 24 Nezávislé topení: hlavní nabídka / nastavení předvolby

Volba hlavní nabídky
› Stiskněte   na panelu Climatronicu → .

Nebo u vozidel s manuální klimatizací

› Stiskněte   → .

Funkční tlačítka a zobrazení na displeji » obr. 24
Doba odjezdu - den v týdnu a čas, kdy má být vozidlo připraveno k jízdě
Nastavení provozního režimu (topení/větrání)
Seznam předvoleb, aktivace/deaktivace předvolby
Nastavení předvolby 1-3 a doby provozu (10-60 min)

A

B

C

D

Pokud je zapnuté topení, zobrazují se okna červeně / pokud je zapnuté vě-
trání, zobrazují se okna modře
Aktuálně zobrazená předvolba
Aktivace aktuálně zobrazené předvolby
Nastavení doby odjezdu: den, hodina, minuta

Vždy může být aktivovaná jen jedna z nastavených předvoleb. Aktivovaná
předvolba se po automatickém spuštění deaktivuje. Pro další spuštění je nutné
aktivovat jednu z předvoleb.

Zapnuté zařízení se vypne po uplynutí nastavené doby provozu nebo je možné
ho vypnout stisknutím tlačítka se symbolem  pro přímé zapnutí (vypnutí), po-
př. dálkovým ovládáním.

Poznámka
■ Při výběru dne v předvolbě je mezi nedělí a pondělím pozice bez uvedeného
dne. Pokud zvolíte tuto pozici, bude vozidlo připraveno k jízdě ve zvolený čas
bez ohledu na to, jaký je den.
■ Pokud dojde ke změně času » strana 10, Nastavení času a data, aktivovaná
předvolba se automaticky deaktivuje. Předvolbu je nutné znovu aktivovat.

E

F

G

H
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Věcný rejstřík

A

ACC 27
Adaptivní tempomat 27
Aktualizace softwaru 7, 11
Alfanumerická klávesnice 9
AM 12
Ambientní osvětlení 28
Asistence řidiče 27
Asistenční služba 22
Asistenční systémy 27
Asistent pro vyparkování 28
ASR 27
Audio

média 15
rádio 12

Automatická klimatizace 30
Automatická recirkulace 30
Automatická světla za deště 28
Automatické stírání čelního skla za deště 28
Automatické stírání zadního skla 28
Automatické vypnutí přístroje 7
Automatické zamykání 29
AUX 18

B

Bezpečné odebrání/odpojení externího zdroje 11
Bluetooth

aktualizace 7, 11
nastavení 11
viditelnost 11
zapnutí/vypnutí 11

Bluetooth profily 21
Bluetooth přehrávač 18

C

CAR 26
Cestovní režim - světla 28
Climatronic

automatický provoz 30
provozní režim 30

COMING HOME 28

Č

Čas 10
Čelní sklo

automatické stírání za deště 28
vyhřívání 30

D

DAB 12
nastavení 14

Dálková světla 28
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