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Úvod

Tento Návod k obsluze je určený pro infotainment systémy Amundsen a Bo-
lero.

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 všechny varianty infotainment systémů
Amundsen a Bolero (dále jen přístroje). Vzhled přístroje a rozložení ovládacích
prvků se v závislosti na modelu 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.

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

Informace a systémová podpora
Na následujících internetových stránkách naleznete např. informace o aktuali-
zaci softwaru přístroje, o kompatibilních externích zařízeních apod.

http://go.skoda.eu/infotainment

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

2D plošné zobrazení mapy

3D prostorové zobrazení mapy

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

DAB digitální rozhlasové vysílání

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

ESC kontrola stability vozidla

FM označení rozhlasového frekvenčního pásma

HFP
profil Bluetooth® pro komunikaci mezi mobilním telefonem
a infotainmentem

GPS satelitní systém pro určení polohy

GPT
způsob členění oddílů datových zařízení (používaný pro vel-
kokapacitní zdroje)

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

mp3 komprimovaný zvukový formát

mp4 komprimovaný formát videa

MSC komunikační protokol s USB zařízením

MTP komunikační protokol s datovým zařízením

PIN osobní identifikační číslo

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

SMS služba krátkých textových zpráv

TMC dopravní zprávy, které mohou ovlivňovat navigování

TP identifikace stanice, která poskytuje dopravní informace

Zkratka Význam

UPnP
síťový protokol umožňující vytvoření bezdrátového spojení
externího zařízení s přístrojem

VIN identifikační číslo vozidla

wav zvukový formát

WLAN lokální bezdrátová síť

WPS
vytvoření zabezpečeného spojení přístroje s dostupným hot-
spotem (WLAN)

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. za jízdy nepište textové zprávy, nepárujte a ne-
spojujte telefon, nepracujte se seznamem kontaktů, nezadávejte adresu cí-
le, nevytvářejte WLAN nebo SmartLink spojení apod.) - jinak hrozí nebezpe-
čí 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 mohla být při náhlém brzdění, změ-
ně směru jízdy, nehodě nebo nárazu vymrštěna - 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

Obr. 1 
Kompatibilita telefonů na inter-
netových stránkách ŠKODA

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 internetových stránkách ŠKODA načtením QR-kódu » obr. 1
pomocí příslušné aplikace v externím zařízení (např. telefon, tablet) nebo zadá-
ním následující adresy do webového prohlížeče.

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.

Společnost ŠKODA AUTO nepřebírá odpovědnost za případnou újmu na přístro-
ji nebo na vozidle, která vznikla použitím závadných nebo nelegálních aplikací,
popř. nesprávným nebo nepovoleným použitím mobilních telefonů. 
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Aplikace
Do externích zařízení (např. mobilní telefony, tablety) je možné instalovat apli-
kace, které umožňují na displeji přístroje zobrazovat dodatečné informace ne-
bo přístroj ovládat.

Z důvodu velkého množství aplikací a komunikačních systémů (např. SmartLink
» strana 41) a jejich neustálého vývoje nemusí nabízené aplikace na všech
externích zařízeních fungovat, přičemž společnost ŠKODA AUTO nepřebírá od-
povědnost za jejich správné fungování.

Aplikace, jejich používání a potřebné datové spojení může být zpoplatněno.

Rozsah nabízených aplikací a jejich funkcí závisí na typu přístroje, typu vozidla
a dané zemi.

Fungování mobilních aplikací může být negativně ovlivněné kvalitou interneto-
vého připojení.

Některé aplikace jsou závislé na dostupnosti služeb poskytovaných třetími
stranami.

Přehled přístroje

Popis přístroje Amundsen (neplatí pro Yeti)

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

Obr. 2 Ilustrativní přehled přístroje: Amundsen s 6,5 displejem

Otočný ovladač zapnutí/vypnutí přístroje, nastavení hlasitosti
Otočný ovladač volby a potvrzení





  - Nabídka Rádio » strana 19
  - Nabídka Média » strana 22
  - Nabídka Telefon » strana 31
  - Hlasové ovládání » strana 12
  - Nabídka Navigace » strana 45
  - Navigační dopravní zprávy » strana 56
  - Nastavení systémů vozidla » strana 60
  - Zobrazení přehledu nabídek přístroje » strana 10
Dotykový displej » strana 9

Popis přístroje Amundsen (platí pro Yeti)

Obr. 3 Přehled přístroje

Otočný ovladač zapnutí/vypnutí přístroje, nastavení hlasitosti
Otočný ovladač volby a potvrzení
  - Nabídka Rádio » strana 19
  - Nabídka Média » strana 22
  - Nabídka Telefon » strana 31
  - Hlasové ovládání » strana 12
  - Zapnutí/Vypnutí přijímání dopravního zpravodajství » strana 21
  - Nabídka Navigace » strana 45
  - Navigační dopravní zprávy » strana 56
  - Zobrazení přehledu nabídek přístroje » strana 10
Dotykový displej » strana 9 
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Otvor pro paměťovou SD kartu „SD1“
Otvor pro paměťovou SD kartu „SD2“

Přehled přístroje Bolero (neplatí pro Yeti)

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

Obr. 4 Ilustrativní přehled přístroje: Bolero s 6,5 displejem

Otočný ovladač zapnutí/vypnutí přístroje, nastavení hlasitosti
Otočný ovladač volby a potvrzení
  - Nabídka Rádio » strana 19
  - Nabídka Média » strana 22
  - Nabídka Telefon » strana 31
Podle výbavy:
▶   - Hlasové ovládání » strana 12
▶   - Zapnutí/Vypnutí přijímání dopravního zpravodajství » strana 21
  - Nastavení přístroje » strana 15
  - Nastavení zvuku
  - Nastavení systémů vozidla » strana 60
  - Zobrazení přehledu nabídek přístroje » strana 10
Dotykový displej » strana 9
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Přehled přístroje Bolero (platí pro Yeti)

Obr. 5 Přehled přístroje

Otočný ovladač zapnutí/vypnutí přístroje, nastavení hlasitosti
Otočný ovladač volby a potvrzení
  - Nabídka Rádio » strana 19
  - Nabídka Média » strana 22
  - Nabídka Telefon » strana 31
  - Hlasové ovládání » strana 12
  - Zapnutí/Vypnutí přijímání dopravního zpravodajství » strana 21
  - Ztlumení zvuku
  - Nastavení zvuku
  - Zobrazení přehledu nabídek přístroje » strana 10
Dotykový displej » strana 9
Otvor pro paměťovou SD kartu „SD1“
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Externí modul (neplatí pro Fabia)

Obr. 6 Externí modul infotainmentu: Bolero / Amundsen

Externí modul se nachází v odkládací schránce na straně spolujezdce.

Otvor pro kartu SD1
Otvor pro kartu SD2

Externí modul (platí pro Fabia)

Obr. 7 
Externí modul

Externí modul se nachází na boku odkládací schránky na straně spolujezdce.

Viditelný a přístupný je pouze otvor pro kartu SD1 A  » obr. 7.

Dotykový displej

Přístroj je vybavený dotykovým displejem, který je možné ovládat lehkým doty-
kem prstu.

Jas displeje je možné nastavit v nabídce   →  → Displej → Jas:.

1

2

UPOZORNĚNÍ
■ Displej není možné ovládat dotykem prstu v rukavici, resp. dotykem nehtu.
■ 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

Obr. 8 
Dostupné aktualizace softwaru
na internetových stránkách ŠKO-
DA

Součástí přístroje je instalovaný software.

Aktualizací softwaru zajistíte optimální funkčnost přístroje (např. kompatibilitu
s novými telefony, aktualizace log rozhlasových stanic).

Aktuální informace o dostupné verzi softwaru přístroje naleznete na interneto-
vých stránkách ŠKODA načtením QR-kódu » obr. 8 pomocí příslušné aplikace
v externím zařízení (např. telefon, tablet) nebo zadáním následující adresy do
webového prohlížeče.

http://go.skoda.eu/updateportal

▶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. 
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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.

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

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

Restart přístroje
Pokud přístroj přestane reagovat (tzv. „zamrzne“), je možné ho restartovat
stisknutím   na dobu delší jak 10 s.

Nabídky přístroje

Obr. 9 
Přehled nabídek přístroje

› Pro zobrazení přehledu nabídky přístroje stiskněte  .

Přehled nabídek přístroje » obr. 9
Nabídka Rádio » strana 19
Nabídka Média » strana 22
Nabídka Obrázky » strana 27
Nastavení zvuku
Nastavení přístroje » strana 15
Nastavení systémů vozidla (neplatí pro Yeti) » strana 60
Nabídka Navigace » strana 45 (platí pro Amundsen)















Nabídka Telefon » strana 31
Navigační dopravní zprávy (TMC) (platí pro Amundsen) » strana 56
Nabídka Media Command » strana 29
Nabídka SmartLink » strana 41
V případě připojení podporovaného externího zařízení bude místo symbolu
 zobrazený symbol konkrétního spojení
▶  - Android Auto » strana 42
▶  - Apple CarPlay » strana 43
▶  - MirrorLink® » strana 43

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   (platí pro Bolero v Yeti).

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.









1) Neplatí pro AUX.
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Obsluha a nastavení přístroje

Ovládání přístroje

Principy ovládání

Obr. 10 Oblasti displeje / Zobrazení na displeji

Obr. 11 Ovládání nabídek

Popis zobrazení na displeji » obr. 10
Stavový řádek s údaji o čase, venkovní teplotě a s dalšími informacemi
Informace a ovládání aktuální nabídky
Funkční tlačítka aktuální nabídky
Název aktuální nabídky
Návrat do nadřazené nabídky
Posuvník - poloha a posun v nabídce je možný pohybem prstu na posuvní-
ku dolů/nahoru

A

B

C

D

E

F

Položka se „zatrhávacím políčkem“
▶  - funkce je zapnutá
▶  - funkce je vypnutá
 Otevření podnabídky položky s „vyskakovacím oknem“

Ovládání nabídek » obr. 11
Zvětšení/zmenšení okna nabídky
Procházení položek nabídky, seznamu
Otevření/zavření okna nabídky

Zavření okna nabídky

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
▶Pohybem prstu po displeji v požadovaném směru.
▶Otáčením ovladače .

Potvrzení nabídky/položky/funkce
▶Stisknutím funkčního tlačítka.
▶Stisknutím ovladače .

Návrat do nadřazené nabídky
▶Stisknutím funkčního tlačítka .
▶Stisknutím displeje mimo „vyskakovací okno“.
▶Stisknutím příslušného tlačítka vedle displeje (např. v nabídce Média stisknu-

tím 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.
▶Otočením ovladače . 

G

H
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Poznámka
V závislosti na výbavě vozidla je možné přístroj ovládat také tlačítky na pravé
ovládací páčce nebo na multifunkčním volantu. Další informace » Návod k ob-
sluze vozidla.

Alfanumerická klávesnice

Obr. 12 
Příklad rozložení kláves

Alfanumerická klávesnice slouží k zadávání písmen, číslic a znaků.

Popis alfanumerické klávesnice » obr. 12
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
Zobrazení vyhledaných záznamů (ve funkčním tlačítku se zobrazuje počet
vyhledaných záznamů)
Mazání zadaných znaků
Přidržením zobrazíte varianty daného písmene
Přepínání mezi klávesnicemi se specifickými znaky zvolených jazyků
» strana 16
Zadání mezery
Posun kurzoru v zadávacím řádku doleva
Posun kurzoru v zadávacím řádku doprava
Potvrzení zadaných znaků

A

B

C

















Vyhledávání
Během zadávání znaků probíhá vyhledávání odpovídajících záznamů.

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

Stisknutím funkčního tlačítka  se otevře seznam odpovídajících záznamů.
Seznam se zobrazí automaticky, pokud je nalezeno 5 a méně záznamů.

Ovládání pomocí aplikace v externím zařízení

Platí pro Amundsen (neplatí pro Yeti).

Některé funkce přístroje je možné ovládat pomocí aplikace v podporovaném
externím zařízení.

› V přístroji aktivujte datový přenos stisknutím   →  → Datový přenos mobil-
ních zařízení → Aktivovat datový přenos pro aplikace ŠKODA.

› Povolte ovládání přístroje pomocí aplikace stisknutím   →  → Datový pře-
nos mobilních zařízení → Ovládání aplikací: → Potvrdit/Umožnit.

› Spojte přístroj s externím zařízením pomocí WLAN » strana 39.
› V externím zařízení spusťte aplikaci pro ovládání přístroje (např. ŠKODA

Media Command).

Poznámka
Popis ovládání přístroje pomocí ŠKODA Media Command je součástí aplikace.

Hlasové ovládání

Úvod k tématu

Obr. 13 
Hlasové ovládání: hlavní nabídka

Některé funkce přístroje je možné ovládat pomocí hlasových příkazů.

Hlasové ovládání může používat řidič i spolujezdec. 
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Hlasové ovládání je k dispozici v následujících nabídkách » obr. 13.
▶„Navigace“
▶„Telefon“
▶„Rádio“
▶„Média“

Hlasové příkazy, které je možné vyslovit, jsou během hlasového ovládání uvá-
děné v „uvozovkách“.

POZOR
Funkci hlasového ovládání telefonu nepoužívejte v případě nouze. Vaše
hlasové příkazy nemusí být vlivem stresu rozpoznány. Telefonní spojení se
pak nemusí navázat nebo to trvá vzhledem k okolnostem příliš dlouho. Číslo
nouzového volání volte ručně!

UPOZORNĚNÍ
Hlášení jsou generovaná přístrojem a není možné vždy zaručit úplnou srozumi-
telnost (např. názvu ulice nebo města).

Zapnutí/vypnutí hlasového ovládání

Zapnutí
› Stiskněte   na přístroji.
› nebo: Stiskněte tlačítko  na multifunkčním volantu.

Vypnutí
› Stiskněte dvakrát   na přístroji.
› nebo: Stiskněte dvakrát tlačítko  na multifunkčním volantu.
› nebo: Vyslovte hlasový příkaz „Zrušit hlasové ovládání“.

Princip ovládání

Obr. 14 
Oblasti a zobrazení na displeji

› Vyslovujte hlasové příkazy, pouze pokud je na displeji přístroje zobrazený
symbol  a po úplném odeznění zadávacího tónu. Zadávací tón je možné
zapnout/vypnout stisknutím   →  → Hlasové ovládání.

› V hlavní nabídce hlasového ovládání zvolte jednu z nabídek (např. navigace),
na displeji se zobrazí » obr. 14.

V oblasti B  na displeji se zobrazují příklady dostupných položek a k nim v ob-
lasti C  příklady možných hlasových příkazů.

Stisknutím funkčního tlačítka  se zobrazí podrobnější nápověda.

Během hlasového ovládání se na displeji přístroje zobrazují následující sym-
boly.

Symboly
A  » obr. 14

Význam

 Čeká se na Váš hlasový příkaz

 Rozpoznává se hlasový příkaz

 Přehrává se hlášení

 Pozastavené hlasové ovládání

Pokud přístroj přehrává hlášení, není nutné čekat na přehrání celého hlášení.
Hlášení přístroje je možné ukončit stisknutím   nebo stisknutím tlačítka se
symbolem  na multifunkčním volantu a následně je možné vyslovit hlasový
příkaz. Hlasové ovládání se tímto výrazně zrychlí.

Nerozpoznání hlasového příkazu
Pokud přístroj třikrát za sebou nerozpozná hlasový příkaz, hlasové ovládání se
pozastaví.

Poznámka
Symboly hlasového ovládání se podle výbavy vozidla zobrazují také na displeji
v panelu přístrojů.
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Podmínky funkce

Podmínky pro funkčnost hlasového ovládání
Zapnutý přístroj.
Neprobíhá telefonní hovor pomocí telefonu spojeného s přístrojem.
Není aktivovaná pomoc při parkování.

Pokyny k hlasovému ovládání Navigace
Pro zadávání cíle je nutné říci nejprve „Zadat adresu“ a dále postupovat podle
pokynů přístroje.

Můžete vyslovit popisné nebo orientační číslo domu. Pokud se popisné nebo
orientační číslo nachází v zadané ulici, přístroj následně nabídne nalezené
kombinace čísel.

Pokud se zadávaný cíl nachází v zemi, pro jejíž jazyk není hlasové ovládání do-
stupné, cíl není možné hlasovým příkazem zadat.

Pokyny k hlasovému ovládání Rádia
Aby bylo možné hlasovým příkazem zvolit rozhlasovou stanici, musí být stanice
uložená v seznamu dostupných stanic » strana 20.

UPOZORNĚNÍ
Pro některé jazyky přístroje není hlasové ovládání dostupné. Přístroj na tuto
skutečnost upozorní po nastavení jazyka přístroje textovým hlášením zobraze-
ným na displeji.

Poznámka
Během hlasového ovládání nejsou reprodukována žádná navigační a dopravní
hlášení.

Hlasové příkazy

Pokyny pro optimální srozumitelnost hlasových příkazů
▶Mluvte normální intenzitou hlasu bez přízvuku a nadměrných pomlk.
▶Vyvarujte se špatné výslovnosti.
▶Zavřete dveře, okna a střešní okno, aby funkce hlasového ovládání nebyla ru-

šena hlukem okolí.
▶Při vyšší rychlosti doporučujeme mluvit hlasitěji, aby hlasový příkaz nebyl

přehlušen zvýšenou hladinou okolního zvuku.
▶Během hlasového ovládání omezte vedlejší zvuky ve vozidle (např. současně

hovořící cestující).







Hlasové příkazy, které je možné použít kdykoliv během hlasového ovládání.

Hlasový příkaz Funkce

„Zpět“ Návrat do předchozí nabídky

„Nápověda“ Přehrání a zobrazení možných hlasových příkazů

Hlasové příkazy, které je možné použít při procházení v seznamech.

Hlasový příkaz Funkce

„Další strana“

Procházení nabídky/seznamu/adresáře
„Předchozí strana“

„První strana“

„Poslední strana“

Oprava zadání hlasového příkazu
Hlasový příkaz je možné opravit, změnit, nebo znovu zadat po stisknutí  ,
nebo po stisknutí tlačítka se symbolem  na multifunkčním volantu, ale pouze
dokud je na displeji zobrazený symbol .

Není tedy nutné čekat do doby, než přístroj začne hlasový příkaz rozpoznávat.

Přerušení/obnovení zadávání hlasového příkazu

Přerušení
Přerušením je možné získat více času pro zadání hlasového příkazu.

Zadávání hlasového příkazu je možné přerušit otočením ovladačem .

Při přerušení se symbol  změní na .

Obnovení
Zadávání je možné obnovit některým z následujících způsobů.
▶Stisknutím funkčního tlačítka .
▶Stisknutím   na přístroji.
▶Stisknutím tlačítka se symbolem  na multifunkčním volantu.
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Nastavení přístroje

Konfigurační asistent

Obr. 15 
Konfigurační asistent

Konfigurační asistent se automaticky zobrazí, pokud po zapnutí přístroje exis-
tují minimálně dvě nenastavené položky.

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.

Formát času a data (neplatí pro Yeti)
Uložení rozhlasových stanic s aktuálně nejsilnějším signálem do první
paměťové skupiny každého rozhlasového pásma
Spárování a spojení telefonu s přístrojem
Adresa domů (platí pro Amundsen)

Nastavená položka je označená symbolem .

Položky je možné nastavit stisknutím příslušného funkčního tlačítka v oblasti
A  » obr. 15.

Nastavení zvuku

Rozsah uvedené nabídky je závislý na vybavení vozidla soundsystémem.

› Stiskněte   → .

■ Hlasitost - nastavení hlasitosti
■ Hlášení - nastavení úrovně hlasitosti příchozích dopravních zpráv (TP)
■ Navigační hlášení - nastavení úrovně hlasitosti navigačních hlášení
■ Hlasové ovládání - nastavení úrovně hlasitosti hlasového výstupu









■ Maximální hlasitost při zapnutí - nastavení maximální úrovně hlasitosti při za-
pnutí přístroje

■ Přizpůsobení hlasitosti - nastavení úrovně zvýšení hlasitosti při zvýšení rychlos-
ti jízdy

■ Hlasitost AUX: - nastavení úrovně hlasitosti externího zařízení připojeného
přes AUX
■ Tichá - nízká úroveň hlasitosti
■ Střední - střední úroveň hlasitosti
■ Hlasitá - hlasitá úroveň hlasitosti

■ Bluetooth audio: - nastavení úrovně hlasitosti externího zařízení připojeného
pomocí audioprofilu Bluetooth®

■ Ztišení entertainmentu (parkování) - snížení hlasitosti audia (např. zvuku rádia)
během aktivovaného asistentu Pomoc při parkování

■ Ztišení entertainmentu (nav. hlášení) - snížení hlasitosti audia (např. zvuku rádia)
během navigačního hlášení

■ Basy - středy - výšky - nastavení ekvalizéru
■ Balance - Fader - vyvážení hlasitosti vlevo a vpravo, vpředu a vzadu
■ Subwoofer - nastavení intenzity subwooferu
■ ŠKODA Surround - zapnutí/vypnutí prostorového zvuku (není možné použít v re-

žimu Rádio)
■ Virtual Subwoofer - zapnutí/vypnutí virtuálního subwooferu (není možné použít

v režimu Rádio)
■ Zvuková ekvalizace - volba charakteru zvuku (platí pro Yeti)
■ Surround - nastavení prostorové optimalizace zvuku (platí pro Yeti)
■ Prost. optimalizace - nastavení prostorové optimalizace zvuku

■ Vše - nastavení prostorové optimalizace zvuku pro celý interiér vozidla
■ Řidič - nastavení prostorové optimalizace zvuku pro řidiče

■ Potvrzovací tón obrazovky - zapnutí/vypnutí zvukového signálu při dotyku disple-
je

■ Žádné navigační hlášení při volání - vypnutí/zapnutí navigačních hlášení během te-
lefonického hovoru

Nastavení displeje

› Stiskněte   →  → Displej.

■ Vypnout obrazovku (za 10 s) - aktivace/deaktivace automatického vypnutí displeje
■ Jas: - nastavení jasu displeje
■ Potvrzovací tón obrazovky - zapnutí/vypnutí zvukového signálu při dotyku disple-

je 
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■ Senzory přiblížení - zapnutí/vypnutí senzorů přiblížení (pokud je funkce zapnutá,
tak se např. v hlavní nabídce Navigace při přiblížení prstu k displeji zobrazí
spodní lišta s funkčními tlačítky)

■ Zobrazit čas v režimu Standby - zobrazení času a data na displeji, pokud je zapnuté
zapalování a přístroj je vypnutý

Nastavení času a data

› Stiskněte   →  → Čas a datum.

■ Zdroj času: - nastavení zdroje času: manuálně/GPS (platí pro Amundsen)
■ Čas: - nastavení času
■ Letní čas - zapnutí/vypnutí letního času (platí pro Amundsen)
■ Nastavit automatický letní čas - zapnutí/vypnutí automatické změny letního času
■ Časová zóna: - volba časové zóny
■ Formát času: - nastavení formátu času
■ Datum: - nastavení data
■ Formát data: - nastavení formátu data

Poznámka
U modelu Yeti se nastavení času a data provádí pomocí displeje MAXI DOT
» Návod k obsluze vozidla.

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).

U některých jazyků se po zvolení zobrazí funkční tlačítko ženský, resp. mužský
pro volbu hlasu zvukových hlášení přístroje.

Poznámka
■ Při výběru jazyka, který nepodporuje hlasové ovládání Vás přístroj na tuto
skutečnost upozorní hlášením na displeji.
■ Hlášení jsou generována přístrojem a není možné vždy zaručit úplnou srozu-
mitelnost (např. jména ulic nebo měst).

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

› Stiskněte   →  → Jednotky.

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

Poznámka
U modelu Yeti se nastavení jednotek provádí pomocí displeje MAXI DOT » Ná-
vod k obsluze vozidla.

Nastavení datového přenosu

Zapnutý datový přenos umožňuje přenos dat mezi přístrojem a externím zaří-
zením (např. MirrorLink® aplikace), nebo ovládat některé funkce přístroje po-
mocí aplikací externího zařízení (např. ŠKODA Media Command).

› Stiskněte   →  → Datový přenos mobilních zařízení.

■ Aktivovat datový přenos pro aplikace ŠKODA - zapnutí/vypnutí datového přenosu
■ Ovládání aplikací: - nastavení ovládání přístroje pomocí aplikací externího zaříze-

ní (platí pro Amundsen)
■ Deaktivovat - zakázání ovládání přístroje externím zařízením
■ Potvrdit - ovládání přístroje s nutností potvrzení
■ Umožnit - ovládání přístroje bez omezení

Nastavení hlasového ovládání

› Stiskněte   →  → Hlasové ovládání.

■ Vzorové příkazy (systém Infotainment) - zapnutí/vypnutí zobrazení nabídky základ-
ních hlasových příkazů při zapnutí hlasového ovládání

■ Počáteční tón hlasového ovládání - zapnutí/vypnutí zvukového signálu při zapnutí
hlasového ovládání

■ Koncový tón hlasového ovládání - zapnutí/vypnutí zvukového signálu při vypnutí
hlasového ovládání 
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■ Zadávací tón v hlasovém dialogu - zapnutí/vypnutí zvukového signálu pro zadání
hlasového příkazu

■ Ukončovací tón v hlasovém dialogu - zapnutí/vypnutí zvukového signálu po ukon-
čení hlasového příkazu

Bezpečné odebrání/odpojení externího zařízení

› Stiskněte   →  → Bezpečně odebrat: a zvolte požadované externí zařízení,
které chcete odpojit.

Obnovení nastavení z výroby

› Stiskněte   →  → Tovární nastavení.

V této nabídce je možné obnovit všechna nastavení, nebo jen zvolená nastave-
ní.

Nastavení Bluetooth®

› Stiskněte   →  → Bluetooth.

■ Bluetooth - zapnutí/vypnutí funkce Bluetooth®

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

■ Jméno: - změna názvu jednotky Bluetooth®

■ Spárovaná zařízení - zobrazení seznamu spárovaných Bluetooth® externích zaří-
zení

■ Hledat zařízení - vyhledání dostupných externích zařízení
■ Bluetooth audio (A2DP/AVRCP) - zapnutí/vypnutí možnosti připojení externích au-

dio zařízení (např. MP3 přehrávače, tabletu apod.)

Nastavení WLAN

Platí pro Amundsen (neplatí pro Yeti).

› Stiskněte   →  → WLAN.

■ WLAN - seznam dostupných hotspotů externích zařízení
■ WLAN - zapnutí/vypnutí WLAN přístroje
■ Rychlé spojení WPS (tlačítko WPS) - vytvoření zabezpečeného spojení s hotspo-

tem externího zařízení pomocí WPS

■ Manuální nastavení - nastavení parametrů pro vyhledání a spojení s hotspotem
externího zařízení
■ Jméno sítě - zadání názvu hotspotu
■ Síťový klíč - nastavení přístupového hesla
■ Úroveň bezpečnosti: - nastavení zabezpečení

■ WPA2 - zabezpečení WPA2
■ WPA - zabezpečení WPA
■ Žádné zabezpeč. - bez zabezpečení (bez nutnosti zadání přístupového hes-

la)
■ Spojit - vytvoření spojení

■ Hledat - vyhledání/obnovení seznamu dostupných hotspotů
■ Mobilní hotspot - nastavení hotspotu přístroje (ve funkčním tlačítku je zobraze-

ný symbol  s počtem spojených externích zařízení)
■ Mobilní hotspot - zapnutí/vypnutí hotspotu přístroje
■ Rychlé spojení WPS (tlačítko WPS) - vytvoření zabezpečeného spojení s hotspo-

tem přístroje pomocí WPS
■ Nastavení hotspotu - nastavení parametrů pro spojení s hotspotem přístroje

■ Úroveň bezpečnosti: - nastavení zabezpečení spojení
■ WPA2 - zabezpečení WPA2
■ WPA - zabezpečení WPA
■ Žádné zabezpeč. - bez zabezpečení (bez nutnosti zadání přístupového hes-

la)
■ Síťový klíč - zadání přístupového hesla
■ SSID: ... - jméno hotspotu přístroje
■ Neposílat jméno sítě (SSID) - zapnutí/vypnutí viditelnosti hotspotu přístroje
■ Uložit - uložení nastavených parametrů hotspotu přístroje

Informace o systému

› Stiskněte   →  → Informace o systému.
› Pro aktualizaci softwaru (např. Bluetooth® nebo log rozhlasových stanic)

stiskněte funkční tlačítko Aktualizovat software.

Zobrazené informace o systému.
▶Číslo zařízení: ... - číslo přístroje
▶Hardware: ... - verze použitého hardwaru
▶Software: ... - verze použitého softwaru
▶Navigační databáze: ... - verze navigačních dat
▶Codec médií: ... - verze mediálních kodeků
▶Verze Bluetooth: ... - verze použitého Bluetooth® softwaru

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

17Obsluha a nastavení přístroje



http://go.skoda.eu/infotainment

18 Obsluha a nastavení přístroje



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 - hrozí negativní ovlivnění příjmu rádiového signálu.
■ Parkovací domy, tunely, vysoké budovy nebo hory mohou rádiový signál rušit
natolik, že dojde k jeho úplnému výpadku.

Hlavní nabídka

Obr. 16 
Rádio: hlavní nabídka (DAB)

› Pro zobrazení hlavní nabídky stiskněte  .

Hlavní nabídka » obr. 16
Zvolená stanice (název nebo frekvence)
Radiotext (FM) / Název skupiny (DAB)
Předvolby oblíbených stanic
Volba rozhlasového pásma (FM / AM / DAB)
Volba paměťové skupiny oblíbených stanic
Přepínání stanic

Seznam dostupných stanic
Manuální/poloautomatické ladění stanic
Zobrazení radiotextu a prezentace obrázků (DAB)
Nastavení nabídky Rádio

A

B

C

D

E

 








Informační symboly ve stavovém řádku

Symbol Význam

 Signál dopravního zpravodajství je dostupný

  Signál dopravního zpravodajství není dostupný

  Funkce RDS je vypnutá (FM)

  Alternativní frekvence je vypnutá (FM)

 Signál není dostupný (DAB)

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.

Zobrazení hlavní nabídky DAB
V rozhlasovém pásmu DAB je možné zobrazit doplňkové informace a obrázky
(slideshow), pokud tyto informace aktuálně naladěná stanice vysílá.

Variantu zobrazení je možné zvolit z nabídky, která se zobrazí následujícím
způsobem.

▶V hlavní nabídce Rádio v pásmu DAB stiskněte funkční tlačítko .

Vyhledávání stanic a volba frekvence

Vyhledání stanic
› 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
› Pro zobrazení hodnoty aktuálně zvolené frekvence stiskněte v hlavní nabíd-

ce Rádio funkční tlačítko . Pro návrat stiskněte ovladač .
› Pro nastavení požadované hodnoty frekvence stiskněte funkční tlačítko 

a použijte posuvník nebo funkční tlačítka  .

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

› Pro zahájení přehrávání dostupných stanic stiskněte v hlavní nabídce Rádio
funkční tlačítko  → Scan.

› Pro ukončení stiskněte funkční tlačítko .
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Seznam dostupných stanic

Obr. 17 Příklad seznamu dostupných stanic: FM / DAB

› Pro zobrazení seznamu dostupných stanic aktuálně zvoleného rozhlasového
pásma stiskněte v hlavní nabídce Rádio funkční tlačítko .

› Pro přehrávání stiskněte funkční tlačítko požadované stanice.
› Pro řazení (FM) stanic podle jména, skupiny nebo žánru stiskněte funkční tla-

čítko A  » obr. 17 » .

Informační symboly
Symbol Význam

 Stanice, která je uložená na některé z předvoleb

 Aktuálně přehrávaná stanice

 Stanice s dopravním zpravodajstvím

(např.)  Typ vysílaného programu (FM)

(např.)  Typ regionálního vysílání (FM)

 Příjem stanice je nedostupný (DAB)

 Příjem stanice je nejistý (DAB)

 Stanice vysílající obrázky (DAB)

Aktualizace seznamu
V rozhlasovém pásmu FM se aktualizace seznamu stanic provádí automaticky.

V rozhlasovém pásmu AM a DAB se aktualizace provádí manuálně stisknutím
funkčního tlačítka  » obr. 17.

UPOZORNĚNÍ
Pro řazení stanic podle žánru musí být zapnuté funkce RDS a AF. Tyto funkce
je možné zapnout/vypnout v hlavní nabídce Rádio v pásmu FM stisknutím
funkčního tlačítka  → Rozšířená nastavení.

Předvolby oblíbených stanic

Obr. 18 
Předvolby

Pro každé rozhlasové pásmo jsou pro uložení oblíbených stanic A  k dispozici
předvolby rozdělené do tří skupin B  » obr. 18.

› Pro uložení stanice v hlavní nabídce Rádio přidržte požadované funkční tla-
čítko A , dokud se neozve zvukový signál.

› Pro uložení stanice v seznamu stanic přidržte funkční tlačítko požadované
stanice a stiskněte požadované funkční tlačítko předvolby.

Uložením stanice na již obsazenou předvolbu bude tato předvolba přepsána.

Loga stanic

Přístroj má v paměti uložená loga stanic, která automaticky přiřazuje při uklá-
dání stanic do předvoleb oblíbených stanic.

Automatické přiřazení loga stanice
› Pro deaktivaci/aktivaci stiskněte v hlavní nabídce Rádio funkční tlačítko 

→ Rozšířená nastavení → Automatické ukládání loga stanice.

Manuální 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.

Manuální odstranění loga stanice
› V hlavní nabídce Rádio stiskněte funkční tlačítko  → Loga stanic.
› Stiskněte funkční tlačítko předvolby, z kterého chcete logo odstranit.

Aktualizace log stanic
Aktuální informace o dostupném softwaru, jehož součástí jsou i loga stanic,
naleznete na následujících internetových stránkách ŠKODA. 
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Poznámka
■ Podporované jsou následující formáty obrázků: jpg, gif, png, bmp.
■ Rozlišení obrázků doporučujeme do 500x500 pixelů.

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 nabídce Média nebo stanice v rozhlasovém pásmu AM se
dopravní zpravodajství přijímá z naposledy zvolené stanice v rozhlasovém pás-
mu FM.

Nastavení

Nastavení pro všechna rozhlasová pásma

› V hlavní nabídce Rádio stiskněte funkční tlačítko .

■ Zvuk - nastavení zvuku
■ Scan - zahájení přehrání všech dostupných stanic ze seznamu stanic po dobu

asi 5 s
■ Šipky: - upřesnění funkce přepínání stanic (funkční tlačítka  )

■ Předvolby - přepínání mezi stanicemi uloženými v předvolbách stanic
■ Seznam stanic - přepínání mezi všemi dostupnými stanicemi zvoleného roz-

hlasového pásma
■ Dopravní zpravodajství (TP) - zapnutí/vypnutí příjmu dopravního zpravodajství TP
■ Smazat paměť - smazání předvoleb oblíbených stanic
■ Loga stanic - manuální přiřazení/odstranění loga stanice
■ Radiotext - zapnutí/vypnutí zobrazení doprovodného textu rádiového vysílání

(platí pro FM a DAB)
■ Rozšířená nastavení - další nastavení, která se liší podle zvoleného rozhlasového

pásma (platí pro FM a DAB)

Rozšířená nastavení (FM)

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

■ Automatické ukládání loga stanice - automatické uložení loga stanice
■ Region loga stanice - upřesnění regionu log stanic
■ Automatická změna frekvence (AF) - zapnutí/vypnutí vyhledávání alternativních

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

formací stanice)
■ Regionální RDS: - nastavení automatického přepnutí na regionálně příbuznou

stanici se silnějším signálem
■ Pevně - vypnutí automatického přepnutí
■ Automaticky - zapnutí automatického přepnutí

Rozšířená nastavení (DAB)

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

■ Automatické ukládání loga stanice - automatické uložení loga stanice
■ Dopravní hlášení DAB - zapnutí/vypnutí příjmu dopravních hlášení DAB
■ Jiná hlášení DAB - zapnutí/vypnutí příjmu jiných hlášení (např. varování, počasí

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

stanice na jiné frekvenci nebo v jiných skupinách stanic
■ Automatická změna DAB - FM - zapnutí/vypnutí automatického přepínání z DAB do

rozhlasového pásma FM při ztrátě signálu DAB
■ Pásmo L - zapnutí/vypnutí dostupnosti pásma L

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.

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

Pásmo L
Pro DAB vysílání se v různých zemích používají různá rozhlasová pásma. V něk-
terých zemích je DAB vysílání dostupné pouze v tzv. pásmu L.

Pokud v dané zemi DAB vysílání v pásmu L neprobíhá, doporučujeme pásmo
L vypnout. Urychlí se tím vyhledávání stanic.

Média

Obsluha

Hlavní nabídka

Obr. 19 
Média: hlavní nabídka

› Pro zobrazení hlavní nabídky stiskněte  .

Hlavní nabídka » obr. 19
Informace o přehrávaném titulu
Časová osa přehrávání s posuvníkem
Zvolený zdroj zvuku, resp. obrázek alba
Volba zdroje zvuku
V závislosti na typu zdroje zvuku:
▶ Seznam složek/titulů
▶ Multimediální databáze
Nastavení 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

D
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Volba zdroje zvuku

Obr. 20 
Příklady zobrazení volby zdroje
zvuku

› V hlavní nabídce Média stiskněte funkční tlačítko A  » obr. 20 a zvolte poža-
dovaný zdroj zvuku.

› nebo: V seznamu složek/titulů, resp. v multimediální databázi stiskněte
funkční tlačítko  » obr. 21 na straně 23 a zvolte požadovaný zdroj zvuku.

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

Ovládání přehrávání

Funkce Akce

Přehrát/Pauza Stisknutí 

Přehrání aktuálního titulu od jeho za-
čátku

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

Posun prstu po displeji doprava v ob-
lasti A  » obr. 19 na straně 22 (po 3 s

od začátku přehrávání titulu)

Rychlý posun v titulu zpět Přidržení 

Rychlý posun v titulu vpřed Přidržení 

Přehrání předchozího titulu

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

Posun prstu po displeji doprava v ob-
lasti A  » obr. 19 na straně 22 (do 3 s

od začátku přehrávání titulu)

Přehrání následujícího titulu
Stisknutí 

Posun prstu po displeji doleva v ob-
lasti A  » obr. 19 na straně 22

Funkce Akce

Zapnutí/vypnutí náhodného přehrává-
ní aktuálního alba/složky

Stisknutí 

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. 19 na straně 22.

Seznam složek/titulů

Obr. 21 
Seznam složek/titulů

› Pro zobrazení seznamu složek/titulů stiskněte v hlavní nabídce Média funkč-
ní tlačítko  (pokud toto zobrazení aktuálně zvolený zdroj podporuje).

› Pro přehrávání zvolte titul.

Seznam složek/titulů » obr. 21
Zvolený zdroj zvuku / Složky zdroje zvuku (pohyb ve složkách se provádí
stisknutím funkčního tlačítka složky)
Možnosti přehrávání složky/titulu
Zobrazení multimediální databáze (dostupné pouze v zobrazení hlavního
adresáře zdroje)
Výběr zdroje zvuku
Složka
Playlist

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

A

B

C
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Poznámka
■ V seznamu se zobrazuje prvních 1000 položek (titulů, adresářů apod.) s nej-
starším datem vytvoření.
■ Rychlost načtení seznamu složek/titulů je závislá na typu zdroje zvuku, rych-
losti spojení a objemu dat.

Multimediální databáze

Obr. 22 
Multimediální databáze

› Pro zobrazení multimediální databáze » obr. 22 stiskněte v hlavní nabídce
Média funkční tlačítko  (pokud toto zobrazení aktuálně zvolený zdroj pod-
poruje).

Audio soubory budou roztříděny podle svých vlastností do jednotlivých katego-
rií.

› Pro přehrávání zvolte kategorii a následně zvolte titul.

Multimediální databáze » obr. 22
Zvolený zdroj zvuku / Zvolená kategorie / Složky zdroje zvuku (pohyb ve
složkách se provádí stisknutím funkčního tlačítka složky)
Zobrazení seznamu složek/titulů (dostupné pouze v zobrazení obsahu ce-
lého zdroje - zdrojovém adresáři)

Nastavení

› V hlavní nabídce Média stiskněte funkční tlačítko .

■ Zvuk - nastavení zvuku
■ Mix/Opakovat včetně podsložek - zapnutí/vypnutí přehrávání skladeb včetně pod-

složek
■ Bluetooth - nastavení funkce Bluetooth®

■ Bezpečně odebrat: - bezpečné odpojení zdroje zvuku
■ Dopravní zpravodajství (TP) - zapnutí/vypnutí příjmu dopravního zpravodajství

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 23. 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.
■ Během připojování externího zdroje zvuku se na displeji externího zdroje mo-
hou zobrazit informační hlášení. Respektujte tato hlášení a případně je potvrď-
te (např. povolení přenosu dat apod.).

Poznámka
Věnujte pozornost národním právním předpisům týkajícím se autorských práv
platných ve Vaší zemi.

SD karta

Obr. 23 Vložení SD karty : neplatí pro Fabia / platí pro Fabia

Otvor/otvory pro SD kartu/karty se nachází v externím modulu v odkládací
schránce na straně spolujezdce. 

24 Média



Zasunutí SD karty (neplatí pro Fabia)
› Zasuňte SD kartu do otvoru ve směru šipky až „zaklapne“, zkoseným rohem

vpravo » obr. 23 - .

Zasunutí SD karty (platí pro Fabia)
› Zasuňte SD kartu do otvoru ve směru šipky až „zaklapne“, zkoseným rohem

směrem dolů (vozidla s levostranným řízením), resp. směrem nahoru (vozidla
s pravostranným řízením) » obr. 23 - .

Vyjmutí SD karty
› Stiskněte v hlavní nabídce Média funkční tlačítko  → Bezpečně odebrat:

a zvolte požadovanou SD kartu.
› 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.

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: a zvolte požadovaný USB zdroj.
› Vytáhněte zdroj zvuku z příslušného vstupu USB.

Nabíjení USB zdroje zvuku
Pokud je přístroj zapnutý, po připojení USB zdroje zvuku se automaticky zahájí
nabíjení (platí pro zdroje zvuku, které nabíjení pomocí USB konektoru umožňu-
jí).

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 nepříznivě ovlivnit funkci připo-
jeného zdroje zvuku.

Poznámka
Doporučujeme používat propojovací kabely ze sortimentu ŠKODA originálního
příslušenství.

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.

Bluetooth® přehrávač

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

S přístrojem je možné spárovat více zařízení pomocí Bluetooth®, ale pouze jed-
no z nich je možné použít jako Bluetooth® přehrávač.

Připojení Bluetooth® přehrávače
› Spojte přehrávač s přístrojem - postupujte podle stejných pokynů jako pro

spárování přístroje s telefonem » strana 33.

Odpojení Bluetooth® přehrávače
› Ukončete spojení v seznamu spárovaných externích zařízení » strana 33. 
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Automatické pozastavení přehrávání a přerušení spojení
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 USB zdrojem zvuku Apple zařízení, není možné toto zařízení připojit
jako Bluetooth® přehrávač. Přístroj na to upozorní příslušným hlášením na dis-
pleji přístroje.

Pokud zdroj zvuku přehrávající přes Bluetooth® přehrávač připojíte do vstupu
AUX, zvukový výstup se přepne do AUX vstupu připojeného externího zařízení.
Pro další přehrávání přepněte zdroj zvuku na AUX.

Nahrazení Bluetooth® přehrávače
Pokud chcete nahradit Bluetooth® přehrávač, který je s přístrojem zároveň
spojený jako telefon, přístroj na to upozorní příslušným hlášením na displeji.

› Ukončete spojení s aktuálně spojeným Bluetooth® přehrávačem a opakujte
spárování » strana 33, Správa spárovaných externích zařízení.

UPOZORNĚNÍ
Pokud je s přístrojem spojené externí zařízení pomocí Apple CarPlay™ nebo
Android Auto™ není možné vytvořit spojení pomocí Bluetooth®.

WLAN

Platí pro Amundsen (neplatí pro Yeti).

Přístroj umožňuje přehrávat audiosoubory z externího zařízení spojeného
s WLAN přístroje.

› Spojte externí zařízení podporující technologii DLNA (Digital Living Network
Alliance) s WLAN přístroje » strana 39.

› Případně spusťte v připojeném zařízení aplikaci UPnP (Universal Plug and
Play) umožňující přehrávání.

› Zvolte zdroj zvuku  WLAN.

Podporované zdroje zvuku a formáty souborů

Podporované zdroje zvuku

Zdroj Rozhraní Typ Specifikace
Souboro-
vý systém

SD karta SD čtečka Standardní velikost SD; SDHC; SDXC

FAT16
FAT32
exFAT
NTFS

USB
zařízení

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

vyšší
s podporou

USB 2.x

MSC

USB flash disk;
HDD (bez speciál-

ního softwaru);
USB zařízení pod-
porující mód MSC

MTP

Zařízení s operač-
ním systémem
Android nebo

Windows Phone
(mobilní telefon,

tablet)

Apple
Zařízení s operač-

ním systémem
iOS (iPhone, iPod) 
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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

m3u8
asx

WAV wav

Definováno
formátem

(cca
1,5 Mbit/s)

MPEG-1; 2 a 2,5
Layer 3

mp3
320 kbit/s

48 kHz
MPEG-2 a 4

aac; mp4;
m4a

FLAC;
OGG-Vorbis

flac; ogg

Definováno
formátem

(cca
5,5 Mbit/s)

Zdroje zvuku členěné na oddíly standardem GPT (GUID Partition Table) nejsou
přístrojem podporované.

Soubory s ochranou DRM nejsou přístrojem podporované.

Obrázky

Prohlížeč obrázků

Hlavní nabídka

Obr. 24 
Obrázky: hlavní nabídka

› Pro zobrazení hlavní nabídky stiskněte   → .

Hlavní nabídka » obr. 24
Volba zdroje obrázků
Seznam složek/obrázků
Zobrazení předchozího obrázku
Zapnutí slideshow
Vypnutí slideshow
Zobrazení následujícího obrázku
Nastavení nabídky Obrázky
Otočení obrázku o 90° doleva
Otočení obrázku o 90° doprava
Zobrazení výchozí velikosti obrázku (se zachováním poměru stran)
Navigování k GPS souřadnicím (zobrazí se pouze, pokud obrázek GPS sou-
řadnice obsahuje) (platí pro Amundsen) » strana 50

Ovládání prohlížení

Funkce Akce

Posun na následující obrázek
Posun prstu po displeji doleva (při výchozím

zobrazení)

Stisknutí  

A
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Funkce Akce

Posun na předchozí obrázek
Posun prstu po displeji doprava (při výchozím

zobrazení)

Stisknutí 

Zvětšení zobrazení
Položení dvou prstů na displej a jejich vzá-

jemné oddálení

Otočení ovladače  doprava

Zmenšení zobrazení
Položení dvou prstů na displej a jejich vzá-

jemné přiblížení

Otočení ovladače  doleva

Pohyb s obrázkem při zvětše-
ném zobrazení

Posun prstu po displeji v požadovaném smě-
ru

Otočení o 90°

Položení dvou prstů na displej a pohyb ve
směru / proti směru hodinových ručiček (při

výchozím zobrazení)

Stisknutí / 

Maximální přiblížení Dvojí klepnutí prstem na displej

Zobrazení výchozí velikosti ob-
rázku (se zachováním poměru

stran)

Opětovné dvojí klepnutí prstem na displej

Stisknutí ovladače 

Pokud při prohlížení složky dosáhnete posledního, resp. prvního obrázku, na
displeji se zobrazí informační hlášení. Prohlížení bude pokračovat od začátku,
resp. konce.

UPOZORNĚNÍ
Připojená Apple externí zařízení nepodporují prohlížení obrázků na displeji
přístroje.

Podporované zdroje obrázků a formáty souborů

Podporované zdroje obrázků

Zdroj Typ Specifikace
Souborový sys-

tém

SD karta
Standardní veli-

kost
SD; SDHC; SDXC FAT16

VFAT
FAT32
exFAT
NTFS

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

Podporované formáty souborů

Typ kodeku
(formáty souborů)

Přípona souboru
Max. rozlišení
(megapixel)

BMP bmp 4

JP(E)G jpg; jpeg 4; 64

GIF gif 4

PNG png 4

Poznámka
■ Maximální podporovaná velikost obrázku je 20 MB.
■ Zdroje obrázků členěné na oddíly standardem GPT (GUID Partition Table)
nejsou přístrojem podporované.

Nastavení

› V hlavní nabídce Obrázky stiskněte funkční tlačítko .

■ Zobrazení obrázků: - nastavení zobrazení obrázku
■ Úplné - zobrazení maximální velikosti obrázku se zachováním poměru stran
■ Automaticky - roztažení obrázku na celý displej

■ Doba zobrazení: - nastavení doby zobrazení obrázků v slideshow
■ Opakování slideshow - zapnutí/vypnutí opakování slideshow

28 Obrázky



Media Command

Obsluha

Úvod k tématu

Platí pro Amundsen (neplatí pro Yeti).

Funkce Media Command umožňuje na přístroji obsluhovat přehrávání audio-
souborů nebo videa až ve dvou tabletech spojených s přístrojem pomocí
WLAN.

Funkce Media Command umožňuje obsluhovat tablety s operačním systémem
Android nebo iOS a se spuštěnou aplikací ŠKODA Media Command.

Spojení tabletu s přístrojem
› Zapněte hotspot (WLAN) přístroje (stiskněte   →  → WLAN → Mobilní hot-

spot → Mobilní hotspot).
› Zapněte WiFi v tabletu.
› Zvolte hotspot přístroje (případně zadejte heslo pro vytvoření spojení podle

nastavení hotspotu přístroje » strana 39).
› V tabletu spusťte aplikaci ŠKODA Media Command.

UPOZORNĚNÍ
Pokud je s přístrojem pomocí WLAN spojeno více zařízení, hrozí negativní ovliv-
nění kvality WLAN spojení a tím i funkčnosti Media Command.

Hlavní nabídka - jeden připojený tablet

Obr. 25 
Hlavní nabídka: jeden připojený
tablet

› Pro zobrazení hlavní nabídky Media Command stiskněte   → .

Hlavní nabídka » obr. 25
Informace o přehrávaném titulu
Časová osa přehrávání s posuvníkem
Název tabletu
Ovládání přehrávání

Snížení/zvýšení hlasitosti tabletu
Volba zdroje přehrávání
Nastavení WLAN

Hlavní nabídka - dva připojené tablety

Obr. 26 Hlavní nabídka: dva připojené tablety / Ovládání jednoho ze dvou
připojených tabletů

› Pro zobrazení hlavní nabídky Media Command stiskněte   → .
› Pro vstup do ovládání tabletu stiskněte funkční tlačítko  u příslušného

tabletu » obr. 26 - .
› Pro návrat do hlavní nabídky stiskněte funkční tlačítko  » obr. 26 - .

Hlavní nabídka » obr. 26
Název prvního tabletu
Název druhého tabletu
Ovládání přehrávání
Informace o přehrávaném titulu
Časová osa přehrávání s posuvníkem
Název ovládaného tabletu

Snížení/zvýšení hlasitosti tabletu
Volba zdroje přehrávání
Nastavení WLAN 

A

B

C

D

  




A

B

C

D

E

F
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Vstup do ovládání tabletu
Návrat do hlavní nabídky

Výběr zdroje a ovládání přehrávání

Obr. 27 Výběr zdroje / Výběr kategorie

› Pro výběr zdroje přehrávání stiskněte  a zvolte zdrojový tablet » obr. 27 -
.

› Pro přehrávání zvolte kategorii » obr. 27 -  a následně zvolte titul.

Pokud jsou připojené dva tablety, titul se začne přehrávat v obou tabletech
současně.

Přehrávání je možné ovládat pomocí přístroje nebo na každém tabletu a to ne-
závisle na sobě. Tím je možné ve stejnou dobu přehrávat na tabletech různé
tituly.

Ovládání přehrávání

Funkce Akce

Přehrát/Pauza Stisknutí 

Přehrání aktuálního titulu od jeho za-
čátku

Stisknutí 
(po 3 s od začátku přehrávání titulu)

Přehrání předchozího titulu
Stisknutí 

(do 3 s od začátku přehrávání titulu)

Přehrání následujícího titulu Stisknutí 

Posun v titulu je možný dotykem prstu na časové ose B  » obr. 25 na straně
29, resp. E  » obr. 26 na straně 29.





Poznámka
Některé typy tabletů umožňují přehrát audiosoubory nebo videa i z SD karty
zasunuté v tabletu. Přehrávání těchto titulů může být omezené.

Podporované formáty souborů

Typ Formát
Operační systém

Android
Operační systém

iOS

Video

MPEG-4 Part 2  

MPEG-4 Part 10
(H264)

 

XVID  

Audio

MPEG-1; 2 a 2,5
Layer 3 (mp3)

 

AAC  (4,1+) 

M4A  (4,1+) 

OGG  

FLAC  

WAV  (4,1+) 
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Telefon

Úvodní informace

Úvod k tématu

V této kapitole je popsané ovládání telefonu spojeného s přístrojem pomocí
Bluetooth®.

V závislosti na použitém Bluetooth® profilu je možné s přístrojem spojit jeden
telefon, nebo dva telefony zároveň.

Pokud jsou s přístrojem spojené telefony s více SIM kartami, je možné přijímat
hovory pomocí všech SIM karet spojených telefonů.

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

Přístroj umožňuje pracovat s textovými zprávami hlavního telefonu (pokud to
telefon podporuje).

Pokud s přístrojem spojíte externí zařízení pomocí Apple CarPlay™, nebude
možné používat Bluetooth® spojení a nabídka Telefon nebude dostupná.

Pokud s přístrojem spojíte externí zařízení pomocí Android Auto™, spojované
externí zařízení automaticky odpojí připojené telefony a Bluetooth® přehrávač
a spojí se s přístrojem pomocí Bluetooth®. Připojení doplňkového telefonu ne-
bude po dobu spojení pomocí Android Auto™ možné. Pokud funkce Bluetooth®

nebyla v připojovaném externím zařízení zapnutá, při vytváření spojení pomocí
Android Auto™ se automaticky zapne.

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

Možné typy spojení

V závislosti na počtu spojených Bluetooth® zařízení a typu spojení jsou k dispozici následující funkce.

První zařízení (hlavní telefon) Druhé zařízení (doplňkový telefon)

HFP (příchozí/odchozí hovory), SMS,
telefonní kontakty,

Bluetooth® přehrávača)

HFP (příchozí hovory),
Bluetooth® přehrávača)

a) S přístrojem je možné spojit pouze jedno externí zařízení jako Bluetooth® přehrávač.

Hlavní nabídka

Obr. 28 
Telefon: hlavní nabídka

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

› Pro zobrazení stiskněte  .

Pokud se zobrazila jiná, naposledy otevřená nabídka, pro zobrazení hlavní na-
bídky Telefon znovu stiskněte  .

Hlavní nabídka - informace a funkční tlačítka » obr. 28
Název poskytovatele telefonních služeb (pokud je před názvem zobraze-
ný symbol , je aktivní roaming)
Funkční tlačítka oblíbených kontaktů
Vytočení čísla tísňového volání, resp. funkční tlačítko oblíbeného kontak-
tu » strana 35, Správa oblíbených kontaktů
Volba paměťové skupiny oblíbených kontaktů
Zobrazení seznamu spárovaných telefonů (v tlačítku je zobrazený název
hlavního telefonu)
Záměna hlavního a doplňkového telefonu (v tlačítku je zobrazený název
doplňkového telefonu)
Zadání telefonního čísla
Zobrazení seznamu telefonních kontaktů v závislosti na typu spojení
» strana 31, Možné typy spojení
Zobrazení nabídky textových zpráv (SMS) (pokud jsou nějaké nové texto-
vé zprávy, zobrazí se u funkčního tlačítka jejich počet) 

A

B



C
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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
Příchozí SMS
Probíhající přenos dat

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

■ Bluetooth - nastavení Bluetooth® » strana 17
■ Uživatelský profil - nastavení uživatelského profilu

■ Správa oblíbených - nastavení funkčních tlačítek oblíbených kontaktů
■ Číslo hlas.schránky: - zadání telefonního čísla hlasové schránky
■ Seřadit podle: - řazení seznamu telefonních kontaktů

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

■ Importovat kontakty: - import telefonních kontaktů
■ Vybrat vyzváněcí tón - volba vyzváněcího tónu
■ Upozornění: nezapomeňte mobilní telefon - zapnutí/vypnutí varování před zapo-

menutím telefonu ve vozidle (pokud byl telefon s přístrojem spojený)
■ Zobrazit obrázky pro kontakty - zapnutí/vypnutí zobrazování obrázků přiřaze-

ných ke kontaktům
■ Konference - zapnutí/vypnutí funkce konferenčních 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, je nutné obě zařízení vzájemně
spárovat pomocí Bluetooth®.

Postup spárování je závislý na počtu již spojených telefonů » strana 31, Možné
typy spojení.

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

Obr. 29 
Kompatibilita telefonů na inter-
netových stránkách ŠKODA

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 přístrojem není spojené externí zařízení pomocí Apple CarPlay™.

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, povolení textových zpráv nebo spojení Bluetooth®

přehrávače atp.). 
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Načtením QR-kódu » obr. 29 pomocí příslušné aplikace v externím zařízení (na-
př. telefon, tablet) nebo zadáním následující adresy do webového prohlížeče je
možné zobrazit informace o kompatibilitě telefonů a dostupné aktualizace Blu-
etooth® přístroje.

http://go.skoda.eu/compatibility

Postup spárování a spojení

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

Telefon se s přístrojem spojí nebo pouze spáruje v závislosti na počtu již spoje-
ných externích zařízení.

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

fon.
› nebo: Pokud je s přístrojem spojený telefon stiskněte v hlavní nabídce Tele-

fon  → Hledat telefon.
› V seznamu vyhledaných Bluetooth® externích zařízení zvolte požadovaný te-

lefon.
› Potvrďte (případně zadejte a potvrďte) 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).

Možné typy spojení telefonů » strana 31.

Správa spárovaných externích zařízení

Obr. 30 Seznam spárovaných externích zařízení / Bluetooth® profily

› 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. 30 - .

Symbol
Barva

symbolu
Funkce


šedá Externí zařízení je možné spojit jako telefon

zelená Externí zařízení je spojené jako telefon


šedá

Externí zařízení je možné spojit jako Bluetooth® pře-
hrávač

bílá 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. 30

- .

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

ní.
▶Zvolte požadovaný profil v seznamu dostupných Bluetooth® profilů » obr. 30

- .

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
Pro zapnutí/vypnutí možnosti připojení Bluetooth® přehrávače stiskněte 
→  → Bluetooth → Bluetooth audio (A2DP/AVRCP).

Telefonní funkce

Zadání a vytočení telefonního čísla

Obr. 31 Numerická klávesnice / Úprava telefonního čísla

Zadání a vytočení telefonního čísla
› V hlavní nabídce Telefon stiskněte funkční tlačítko .
› Zadejte telefonní číslo pomocí numerické klávesnice » obr. 31 - .
› 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

 Smazat vše








Vytočení čísla informační služby (informace o produktech a službách
ŠKODA)
Vytočení čísla hlasové schránky
Smazání posledního zadaného čísla
Zobrazení funkčních tlačítek  /  pro pohyb kurzoru v zadávacím řádku
» obr. 31 - 

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.

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
1  » obr. 31 kontakty obsahující posloupnost písmen DA, FA, EB apod.

Hlasová schránka
Pokud přístroj číslo hlasové schránky neimportoval nebo není zadané, je mož-
né ho zadat nebo změnit následujícím způsobem.

▶V hlavní nabídce Telefon stiskněte funkční tlačítko  → Uživatelský profil →
Číslo hlas.schránky:.

▶Pro vytočení čísla hlasové schránky stiskněte funkční tlačítko .

Seznam telefonních kontaktů

Obr. 32 Seznam telefonních kontaktů / Detaily kontaktu 
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› V hlavní nabídce Telefon stiskněte funkční tlačítko , zobrazí se seznam te-
lefonních kontaktů » obr. 32 - .

Pokud je s přístrojem spojen hlavní telefon, jsou telefonní kontakty použity
z tohoto telefonu.

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. 32 - 
Přečtení jména kontaktu generovaným hlasem přístroje
Vytočení čísla v detailu kontaktu
Otevření nabídky pro odeslání textové zprávy (SMS)
Úprava telefonního čísla kontaktu před vytočením
Zahájení navigování k adrese kontaktu (platí pro Amundsen)

Import seznamu
Po prvním spojení hlavního 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 volných míst pro importo-
vané telefonní kontakty. Každý kontakt může obsahovat max. 5 telefonních čí-
sel.

Pro 4 naposledy spojené telefony se do paměti přístroje importuje maximálně
1000 obrázků přiřazených ke kontaktům.

Počet importovaných kontaktů je možné zjistit v položce  → Uživatelský profil
→ Importovat kontakty:.

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

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

Aktualizaci je možné provést také manuálně následujícím způsobem.

▶V hlavní nabídce Telefon stiskněte  → Uživatelský profil → Importovat kontakty:.

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

A

B





C







Správa oblíbených kontaktů

Obr. 33 
Oblíbené kontakty

Vytočení oblíbeného kontaktu
Funkční tlačítka oblíbených kontaktů umožňují okamžité vytočení telefonního
čísla kontaktu.

Oblíbené kontakty jsou k dispozici ve dvou paměťových skupinách.

› Pro změnu paměťové skupiny stiskněte funkční tlačítko B  » obr. 33.
› Pro vytočení stiskněte obsazené funkční tlačítko A  » obr. 33.

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

A  » obr. 33.
› Zvolte požadovaný kontakt (případně jedno z telefonních čísel kontaktu).

Změna přiřazeného oblíbeného kontaktu
› V hlavní nabídce Telefon přidržte požadované funkční tlačítko A  » obr. 33.
› 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 
Smazat vše a potvrzením smazání.
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Seznam volání

Obr. 34 Seznam volání / Detail kontaktu

› V hlavní nabídce Telefon stiskněte funkční tlačítko , zobrazí se seznam vo-
lání » obr. 34 - .

Seznam volání je možné zobrazit i během telefonního hovoru.

Funkční tlačítka a symboly
Volba zobrazení podle typů volání
▶ Vše - seznam všech volání
▶ Nepřijaté hovory - seznam zmeškaných hovorů
▶ Volaná čísla - seznam volaných čísel
▶ Přijaté hovory - seznam přijatých hovorů
Vytočení čísla v seznamu volání
Zobrazení detailu kontaktu » obr. 34 - 
Vytočení čísla v detailu kontaktu
Úprava telefonního čísla před vytočením (číslo není přiřazeno k žádnému
telefonnímu kontaktu)
Přijatý hovor
Odchozí hovor
Zmeškaný hovor

A

B



C









Telefonní hovor

Obr. 35 Příchozí hovor / Probíhající hovor

Obr. 36 Další příchozí hovor / Přijatý další hovor

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

Ukončení vytáčení / Odmítnutí příchozího hovoru / Ukončení hovoru
Přijetí příchozího hovoru / Návrat do přidrženého hovoru
Vypnutí/zapnutí vyzvánění
Přidržení hovoru
Vypnutí/zapnutí mikrofonu
Vytvoření konference
Zobrazení detailu volajícího (pokud je kontakt uložený v seznamu)

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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Poznámka
Pokud přijmete příchozí hovor prostřednictvím doplňkového telefonu a volající
je v seznamu kontaktů importovaném z hlavního telefonu, zobrazí se detaily
volajícího.

Konference

Obr. 37 Konference / Detaily konference

Konference je společný telefonní hovor minimálně tří a maximálně šesti účast-
níků.

Zahájení konference / Spojení dalšího účastníka
› Při probíhajícím hovoru/konferenci uskutečněte další hovor.
› nebo: Přijměte nový příchozí hovor stisknutím funkčního tlačítka .
› Pro zahájení konference, resp. pro návrat do konference stiskněte funkční

tlačítko .

Probíhající konference
Během probíhajícího konferenčního hovoru se na displeji zobrazuje délka ho-
voru a je možné v závislosti na kontextu zvolit následující funkce.

Přidržení konference - dočasné opuštění konference (konference na po-
zadí pokračuje)
Návrat do přidržené konference
Vypnutí/zapnutí mikrofonu
Ukončení konference
Zobrazení detailu konference

Detaily konference
▶Během probíhající konference stiskněte funkční tlačítko .











Zobrazí se seznam ostatních účastníků konference a je možné v závislosti na
typu telefonu zvolit následující funkce.

Zobrazení detailu účastníka
Hovor s účastníkem mimo konferenci
Ukončení hovoru s účastníkem konference

Textové zprávy (SMS)

Hlavní nabídka

Obr. 38 
Hlavní nabídka textových zpráv

› V hlavní nabídce Telefon stiskněte funkční tlačítko , zobrazí se nabídka tex-
tových zpráv » obr. 38.

Otevření seznamu krátkých zpráv pro rychlou odpověď (tzv. šablon)
Nová zpráva - vytvoření a odeslání zprávy
Přijaté zprávy - otevření seznamu přijatých zpráv
Odeslané - otevření seznamu odeslaných zpráv
Zprávy k odeslání - otevření seznamu neodeslaných zpráv
Koncepty - otevření seznamu konceptů (rozpracovaných zpráv)
Smazané - otevření seznamu smazaných zpráv







1
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Nová textová zpráva

Obr. 39 Napsání textové zprávy / Náhled textové zprávy

Obr. 40 Seznam kontaktů / Seznam příjemců

Napsání a odeslání zprávy
› V hlavní nabídce textových zpráv stiskněte funkční tlačítko  » obr. 38 na

straně 37.
› Napište zprávu a stiskněte funkční tlačítko  » obr. 39 - , zobrazí se náhled

textové zprávy » obr. 39 - .
› Stiskněte funkční tlačítko .
› Zadejte příjemce zprávy ze zobrazeného seznamu kontaktů » obr. 39 - .
› Stiskněte funkční tlačítko  » obr. 39 - , zpráva se odešle.

Během psaní textové zprávy se ve funkčním tlačítku  zobrazuje počet napsa-
ných znaků » obr. 39 - .

Maximální počet zadaných znaků jedné zprávy je 440. Pokud jedna zpráva ob-
sahuje více něž 70 znaků včetně mezer, bude rozdělena na více zpráv.

Náhled textové zprávy
Po otevření náhledu zprávy » obr. 39 -  můžete zvolit následující funkce.

Přečtení textu generovaným hlasem přístroje
Uložení textu jako koncept
Otevření seznamu šablon s možností nahrazení napsaného textu zvolenou
šablonou
Otevření seznamu kontaktů

Pokud v náhledu zprávy stisknete oblast s napsaným textem, je možné zprávu
upravit.

Seznam kontaktů
Po otevření seznamu kontaktů můžete zvolit následující funkce » obr. 40 - .

Přidání kontaktu do seznamu příjemců
Vyhledání kontaktu
Zadání telefonního čísla
Návrat do náhledu zprávy

Po výběru čísla kontaktu nebo zadání telefonního čísla se na displeji zobrazí
seznam příjemců » obr. 40 - .

Seznam příjemců
Můžete zvolit následující funkce stisknutím některého funkčního tlačítka
» obr. 40 - .

Zobrazení seznamu kontaktů s možností přidání/odebrání dalších příjemců
zprávy (pro návrat do seznamu příjemců » obr. 40 -  stiskněte funkční
tlačítko )
Odstranění zvoleného kontaktu ze seznamu příjemců
Odeslání zprávy
Návrat do náhledu zprávy

Přijatá textová zpráva

Pokud přišla nová zpráva, zobrazí se u funkčního tlačítka  počet nových zpráv
a zároveň se ve stavovém řádku zobrazí symbol .

› Pro otevření seznamu přijatých zpráv stiskněte   →  → .
› Zvolte zprávu.

Zobrazí se obsah zprávy a následující nabídka. 











1
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Přečtení textu generovaným hlasem přístroje
Zobrazení nabídky dalších možností
▶ Odpovědět šablonou - odpověď pomocí šablony
▶ Zobrazit čísla - rozpoznání telefonních čísel ve zprávě včetně čísla kontak-

tu (rozpoznaná čísla je možné přímo vytočit, příp. upravit před vytoče-
ním, nebo na ně odeslat zprávu)

Přeposlání zprávy s možností zprávu ještě před odesláním upravit
Odpověď odesílateli pomocí zprávy









Hotspot (WLAN) a datové spojení

Hotspot (WLAN)

Úvod k tématu

Platí pro Amundsen (neplatí pro Yeti).

WLAN je možné použít pro připojení k internetu, pro přehrávání audiosouborů
v nabídce Média nebo pro ovládání přístroje pomocí aplikace v externím zaříze-
ní (např. ŠKODA Media Command).

Podmínkou pro fungování WLAN je zapnuté zapalování. Po zapnutí zapalování
se obnoví naposledy použité spojení WLAN.

K hotspotu přístroje je možné připojit až 8 externích zařízení a zároveň přístroj
spojit s hotspotem jiného externího zařízení.

Spojení externího zařízení s hotspotem (WLAN) přístroje

Zapnutí/vypnutí hotspotu přístroje
› Stiskněte   →  → WLAN → Mobilní hotspot → Mobilní hotspot.

Nastavení hotspotu přístroje
▶Stiskněte   →  → WLAN → Mobilní hotspot → Nastavení hotspotu.
▶Nastavte požadované položky z následující nabídky.

■ Úroveň bezpečnosti: - nastavení zabezpečení spojení
■ Síťový klíč - zadání přístupového hesla
■ SSID: ... - jméno hotspotu přístroje
■ Neposílat jméno sítě (SSID) - zapnutí/vypnutí viditelnosti hotspotu přístroje

▶Pro uložení nastavených parametrů hotspotu přístroje stiskněte funkční tla-
čítko Uložit.

Vytvoření spojení
▶V externím zařízení zapněte WiFi a vyhledejte dostupné hotspoty.
▶Zvolte hotspot přístroje (případně zadejte požadované heslo).
▶Potvrďte vytvoření spojení.

Vytvoření zabezpečeného spojení pomocí WPS
▶V přístroji zapněte WLAN.
▶Stiskněte   →  → WLAN → WLAN → Rychlé spojení WPS (tlačítko WPS).
▶V externím zařízení zapněte možnost připojení k hotspotu přístroje pomocí

WPS.
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Spojení přístroje s hotspotem (WLAN) externího zařízení

Obr. 41 
Seznam dostupných WLAN

› Pro zapnutí/vypnutí WLAN přístroje stiskněte   →  → WLAN → WLAN →
WLAN.

Zobrazení dostupných hotspotů
▶Stiskněte   →  → WLAN → WLAN1).

Pokud je zapnutá funkce WLAN, zobrazí se seznam dostupných hotspotů s ná-
sledujícími informacemi a funkčními tlačítky » obr. 41.

Vyhledání dostupných hotspotů
Zapnutí/vypnutí WLAN přístroje
Automatické vytvoření zabezpečeného spojení s hotspotem pomocí
WPS
Manuální vyhledání hotspotu a vytvoření spojení
Funkční tlačítka dostupných hotspotů
Ukončení spojení s aktuálně spojeným hotspotem vymazáním přístupo-
vého hesla z paměti přístroje (funkční tlačítko se zobrazuje pouze u vy-
tvořených spojení)
Aktuální spojení
Síla WiFi hotspotu externího zařízení

Vytvoření spojení
▶V přístroji zapněte WLAN.
▶Zobrazte seznam dostupných hotspotů, případně aktualizujte seznam stisk-

nutím funkčního tlačítka Hledat.
▶Zvolte požadovaný hotspot.
▶Pokud je přístup k hotspotu zabezpečený heslem, zadejte požadované heslo.
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Manuální vyhledání a vytvoření spojení
▶V přístroji zapněte WLAN.
▶Zobrazte seznam dostupných hotspotů.
▶Stiskněte funkční tlačítko Manuální nastavení a nastavte potřebné parametry

hotspotu.
▶Stiskněte funkční tlačítko Spojit.
▶Pokud jsou položky pro vyhledání nastaveny správně a hotspot je dostupný,

vytvoří se spojení.

Vytvoření zabezpečeného spojení pomocí WPS
▶V přístroji zapněte WLAN.
▶V externím zařízení zapněte možnost připojení k externímu zařízení pomocí

WPS.
▶Stiskněte   →  → WLAN → Mobilní hotspot → Rychlé spojení WPS (tlačítko WPS).

Ukončení spojení s hotspotem
▶U požadovaného hotspotu (WLAN) stiskněte   →  → WLAN → WLAN →

Smazat.

Datové spojení

Pomocí datového spojení je možné přístroj připojit k internetu.

› Spojte přístroj s hotspotem externího zařízení s aktivovanými datovými
službami » strana 40, Spojení přístroje s hotspotem (WLAN) externího zaříze-
ní.

1) Pokud je přístroj spojený s hotspotem externího zařízení, zobrazuje se v tomto funkčním tlačítku jeho
název.

40 Hotspot (WLAN) a datové spojení



SmartLink

Úvodní informace

Úvod k tématu

Obr. 42 
Informace o SmartLink na inter-
netových stránkách ŠKODA

Načtením QR-kódu » obr. 42 pomocí příslušné aplikace v externím zařízení ne-
bo zadáním následující adresy do webového prohlížeče se zobrazí internetová
stránka s informacemi o komunikačním systému SmartLink.

http://go.skoda.eu/connectivity-smartlink

SmartLink umožňuje na displeji přístroje zobrazovat a obsluhovat certifikované
aplikace jednoho externího zařízení připojeného pomocí USB.

SmartLink podporuje následující komunikační systémy.

▶Android Auto™

▶Apple CarPlay™

▶MirrorLink®

Pomocí aplikací v připojeném externím zařízení je možné např. navigovat, tele-
fonovat, nebo poslouchat hudbu.

Z bezpečnostních důvodů je možné některé aplikace během jízdy obsluhovat
v omezené míře nebo vůbec.

V závislosti na typu připojeného externího zařízení je možné některé aplikace
obsluhovat hlasem, pomocí displeje přístroje, pomocí ovládacích prvků přístroje
nebo pomocí tlačítek na multifunkčním volantu.

Hlasové ovládání připojeného externího zařízení je možné aktivovat přidržením
tlačítka   nebo přidržením tlačítka  na multifunkčním volantu.

UPOZORNĚNÍ
■ V závislosti na typu připojeného externího zařízení a intenzitě jeho používání
nemusí být dobíjecí proud dostatečný k nabití baterie připojeného zařízení.
■ Pro vytvoření spojení je nutné mít v přístroji správně nastavený datum a čas.
Pokud je zdrojem nastavení data a času signál GPS, může být v případě špat-
ného příjmu signálu GPS problém s vytvořením spojení.

Poznámka
■ Během připojování se na displeji přístroje i telefonu mohou zobrazit infor-
mační hlášení. Respektujte tato hlášení a případně je potvrďte (např. povolení
datového přenosu, povolení importu kontaktů, povolení textových zpráv).
■ Doporučujeme používat propojovací kabely ze sortimentu ŠKODA originální-
ho příslušenství.
■ U některých připojených externích zařízení je pro bezproblémovou funkci
SmartLink nutné mít po celou dobu „odemknuté“ připojené externí zařízení.

Hlavní nabídka

Obr. 43 Hlavní nabídka: žádné spojení / příklad aktivního spojení

› Pro zobrazení hlavní nabídky SmartLink stiskněte   → .

Hlavní nabídka - funkční tlačítka » obr. 43
Aktivní spojení
Zobrazení informací o SmartLink
Ukončení spojení (zobrazí se pokud existuje aktivní spojení)
Nastavení nabídky SmartLink » strana 42 

A
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Vytvoření spojení
▶Připojte externí zařízení pomocí připojovacího kabelu do USB vstupu » Návod

k obsluze vozidla.
▶V hlavní nabídce SmartLink zvolte připojené externí zařízení a případně typ

komunikačního systému » obr. 43 - .

Návrat do hlavní nabídky aktivního spojení z jiné nabídky přístroje
(např. z nabídky Rádio)

▶Stiskněte   → aktivní spojení ( / / ).

Ukončení spojení
▶Pro ukončení spojení stiskněte v hlavní nabídce SmartLink funkční tlačítko 

» obr. 43 - .
▶nebo Odpojte kabel z USB vstupu.

Pokud bylo spojení ukončené stisknutím funkčního tlačítka  v hlavní nabídce
SmartLink, bude nutné při opětovném připojení externího zařízení vytvořit no-
vé spojení.

Pokud bylo spojení ukončené odpojením kabelu z USB vstupu, při opětovném
připojení externího zařízení se zobrazí hlavní nabídka posledního aktivního
spojení.

Nastavení

› V hlavní nabídce SmartLink stiskněte funkční tlačítko .

■ Aktivovat datový přenos pro aplikace ŠKODA - zapnutí/vypnutí datového přenosu při-
pojeného externího zařízení pro aplikace ŠKODA

■ MirrorLink® - nastavení komunikačního systému MirrorLink®

■ Orientace obrazovky: - nastavení zobrazování obrazovky
■ Formát na šířku - zobrazování na šířku
■ Formát na výšku - zobrazování na výšku

■ Otočit o 180 stupňů - zapnutí/vypnutí otočení obrazu o 180°
■ Povolení MirrorLink® notifikací - zapnutí/vypnutí zobrazování hlášení MirrorLink®

aplikací na displeji přístroje

Android Auto™

Úvod k tématu

Spojení Android Auto™ je možné vytvořit při splnění následujících podmínek.

Zapnuté zapalování.
Zapnutý přístroj.
Zapnuté připojované externí zařízení.

Některé aplikace vyžadují zapnuté datové spojení v připojeném externím zaří-
zení.

Pokud s přístrojem spojíte externí zařízení pomocí Android Auto™, odpojí se
všechny aktuálně spojené telefony a Bluetooth® přehrávač. Připojované exter-
ní zařízení automaticky vytvoří telefonní nové spojení pomocí Bluetooth® jako
hlavní telefon. Připojení doplňkového telefonu nebude po dobu spojení možné.

Externí zařízení spojené pomocí Android Auto™ není možné používat jako zdroj
zvuku v nabídce Média.

Pokud probíhá navigování pomocí přístroje, zahájením navigování v aplikaci
Android Auto™ je možné, že navigování pomocí přístroje bude ukončeno. Toto
platí i v opačném případě.

Seznam externích zařízení, podporovaných regionů a aplikací podporujících
spojení Android Auto™ naleznete na internetových stránkách společnosti Goo-
gle™. Mimo podporované regiony není funkčnost zaručena.

Hlavní nabídka

Obr. 44 
Android Auto™: hlavní nabídka

Hlavní nabídka - funkční tlačítka a informace v oblasti A
Navigační aplikace
Telefonní aplikace
Přehled spuštěných aplikací, telefonních hovorů, přijatých textových zpráv,
úkolů v pracovním adresáři, počasí atp.
Hudební aplikace
Seznam ŠKODA aplikací 
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Spuštění aplikace
▶Pro spuštění aplikace stiskněte funkční tlačítko požadované aplikace.

Pokud je u funkčního tlačítka v oblasti A  zobrazený symbol , opětovným
stisknutím tohoto funkčního tlačítka se zobrazí seznam dalších aplikací.

Apple CarPlay™

Úvod k tématu

Spojení Apple CarPlay™ je možné vytvořit při splnění následujících podmínek.

Zapnuté zapalování.
Zapnutý přístroj.
Zapnuté připojované externí zařízení.
Zapnuté datové spojení v připojovaném externím zařízení.
Zapnuté hlasové ovládání v připojovaném externím zařízení.

Pokud s přístrojem spojíte externí zařízení pomocí Apple CarPlay™ není možné
používat Bluetooth® spojení a nabídka Telefon nebude dostupná.

Externí zařízení spojené pomocí Apple CarPlay™ není možné používat jako
zdroj zvuku v nabídce Média.

Pokud probíhá navigování pomocí přístroje, zahájením navigování v aplikaci
Apple CarPlay™ je možné, že navigování pomocí přístroje bude ukončeno. Toto
platí i v opačném případě.

Seznam externích zařízení, podporovaných regionů a aplikací podporujících
spojení Apple CarPlay™ naleznete na internetových stránkách společnosti Ap-
ple™. Mimo podporované regiony není funkčnost zaručena.

Hlavní nabídka

Obr. 45 
Apple CarPlay™: hlavní nabídka











Hlavní nabídka - funkční tlačítka a informace
Seznam dostupných aplikací
Další stránky s aplikacemi (zobrazení další stránky posunutím prstu po ob-
razovce do strany nebo otočením ovladače )
V závislosti na následujícím způsobu ovládání:
▶ Stisknutí - návrat do hlavní nabídky Apple CarPlay™

▶ Přidržení - zapnutí hlasového ovládání

Spuštění aplikace
▶V hlavní nabídce Apple CarPlay™ zvolte požadovanou aplikaci v oblasti

A  » obr. 45.

MirrorLink®

Úvod k tématu

Obr. 46 
Informace o MirrorLink® na inter-
netových stránkách ŠKODA

Spojení MirrorLink® je možné vytvořit při splnění následujících podmínek.

Zapnuté zapalování.
Zapnutý přístroj.
Zapnuté připojované externí zařízení.

Některé aplikace vyžadují zapnuté datové spojení v připojeném externím zaří-
zení.

Pokud chcete používat nabídku Telefon, je nutné ještě před vytvořením spoje-
ní MirrorLink® spojit telefon s přístrojem pomocí Bluetooth®.

Externí zařízení spojené pomocí MirrorLink® není možné používat jako zdroj
zvuku v nabídce Média.

Pokud probíhá navigování pomocí přístroje, zahájením navigování v aplikaci
MirrorLink® se navigovaní pomocí přístroje neukončí. 
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Načtením QR-kódu » obr. 46 pomocí příslušné aplikace v externím zařízení ne-
bo zadáním následující adresy do webového prohlížeče se zobrazí internetová
stránka s informacemi o podporovaných aplikacích MirrorLink®.

http://go.skoda.eu/connectivity

Hlavní nabídka

Obr. 47 
MirrorLink®: hlavní nabídka

Hlavní nabídka - funkční tlačítka a informace
Návrat do hlavní nabídky SmartLink
Zobrazení seznamu spuštěných aplikací s možností jejich ukončení
Zobrazení naposledy zobrazené aplikace (pokud je nějaká aplikace spuště-
ná) / Zobrazení obsahu displeje připojeného externího zařízení
Nastavení funkce SmartLink » strana 42
Seznam aplikací
Další stránky s aplikacemi (posunutím prstu po displeji do strany se zobrazí
další stránky s aplikacemi)
Aplikace není certifikovaná pro ovládání za jízdy

Obsluha

Obr. 48 
Příklad spuštěné aplikace
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Spuštění aplikace
▶V hlavní nabídce MirrorLink® zvolte požadovanou aplikaci v oblasti

A  » obr. 47 na straně 44.

Aplikace se spustí a zobrazí se následující funkční tlačítka.

Zobrazení funkčních tlačítek dole/nahoře
Návrat do hlavní nabídky MirrorLink®

Skrytí/zobrazení funkčních tlačítek
▶Stiskněte ovladač .

Zobrazení spuštěné aplikace
▶V hlavní nabídce spojení MirrorLink® stiskněte funkční tlačítko  » obr. 47 na

straně 44, zobrazí se naposledy zobrazená aplikace.

Pokud chcete zobrazit jinou aplikaci, stiskněte v hlavní nabídce spojení
MirrorLink® funkční tlačítko požadované aplikace A  » obr. 47 na straně 44.

Ukončení spuštěné aplikace
▶Stiskněte funkční tlačítko  → .
▶Stiskněte funkční tlačítko požadované aplikace se symbolem .

Stisknutím funkčního tlačítka Zavřít vše se ukončí všechny spuštěné aplikace.

Problémy s funkcí

Pokud se vyskytly problémy se spojením MirrorLink®, může se na displeji zobra-
zit některé z následujících hlášení.

■ Závada: přenos - odpojte a znovu připojte externí zařízení
■ MirrorLink®-Audio je nedostupný. - odpojte a znovu připojte externí zařízení.
■ MirrorLink® je s tímto mobilním zařízením dostupný jen omezeně. - připojené zařízení ne-

ní možné používat během jízdy
■ Mobilní zařízení je zablokováno. Abyste mohli používat MirrorLink®, mobilní zařízení odblokuj-

te - „odemkněte“ připojené externí zařízení
■ Aplikaci nelze spustit nebo není funkční. - odpojte a znovu připojte externí zařízení
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Navigace

Úvodní informace

Postup práce s navigací

Platí pro Amundsen.

Navigování zahájíte následujícím způsobem.

› Vyhledejte/zadejte nový cíl nebo zvolte některý z uložených cílů.
› V podrobnostech cíle potvrďte zahájení výpočtu trasy, případně nastavte pa-

rametry trasy.
› Zvolte preferovaný typ trasy, pokud je to přístrojem požadováno.

Vypočítá se trasa a zahájí se navigování.

Přístroj naviguje pomocí grafických a hlasových navigačních pokynů.

Během navigování je možné do trasy vložit další cíle nebo trasu upravit.

Pokud je dostupné dopravní zpravodajství, přístroj umožňuje informace o do-
pravních omezeních posoudit a případně navrhne objízdnou trasu.

Pokud se odchýlíte z vypočítané trasy, přístroj automaticky trasu přepočítá.

Satelitní signál GPS

Přístroj používá k navigování satelitní signál GPS (Global Positioning System).

Mimo dosah satelitního signálu GPS (např. v hustém porostu, v tunelech, v pod-
zemních garážích) provádí přístroj navigování v omezené míře pomocí snímačů
vozidla.

Přístroj umožňuje v doplňkovém okně Poloha » obr. 50 na straně 46 zobrazit
následující informace o aktuální zeměpisné poloze vozidla a satelitním signálu.

Zeměpisná délka
Zeměpisná šířka
Nadmořská výška
Počet přijímaných/dostupných satelitů

Pokud satelitní signál GPS není dostupný, žádné hodnoty se nezobrazují.









Navigační data

Zdroj navigačních dat
Navigační data jsou uložená na originální SD kartě.

Aby navigace fungovala, musí být originální SD karta s navigačními daty zasu-
nutá do příslušného otvoru » strana 24, SD karta.

Pokud dojde k poškození nebo ztrátě originální SD karty, můžete novou origi-
nální SD kartu zakoupit ze sortimentu ŠKODA originálního příslušenství.

S neoriginální SD kartou navigace nebude fungovat.

Zjištění verze navigačních dat
› V hlavní nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Informace o verzi.

Aktualizace navigačních dat
Navigační data doporučujeme pravidelně aktualizovat (např. z důvodu výstavby
nových silnic, změny dopravního značení).

Informace o aktualizaci navigačních dat zjistíte u partnera ŠKODA nebo na ná-
sledujících internetových stránkách ŠKODA.

http://go.skoda.eu/infotainment

Hlavní nabídka

Obr. 49 
Navigace: hlavní nabídka

› Pro zobrazení stiskněte  .
› Pokud se nezobrazí hlavní nabídka Navigace, stiskněte znovu  .

Popis funkčních tlačítek A  » obr. 49
V závislosti na kontextu:
Neprobíhá navigování - Vyhledání/zadání nového cíle
Probíhá navigování - Zobrazí se následující nabídka 
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▶ Itinerář - zobrazení itineráře trasy » strana 55
▶ Zácpa vpředu - manuální nastavení dopravního omezení » strana 57
▶ Zadat cíl - vyhledání/zadání nového cíle / vloženého cíle » strana 46
▶ Zastavit navádění k cíli - ukončení navigování
Zobrazí se následující nabídka
▶ Uložit polohu - uložení aktuální polohy vozidla jako vlajkový cíl » strana

49
▶ Trasy - zobrazení seznamu uložených tras » strana 56
▶ Cíle - zobrazení seznamu uložených cílů » strana 48
▶ Poslední cíle - zobrazení seznamu posledních cílů, ke kterým bylo navigo-

váno » strana 48
▶ Adresa domů - navigování na adresu domů » strana 49
Vyhledání zvláštních cílů v kategoriích ,  a 
Nastavení zobrazení mapy » strana 51

Ovládání přehrávání Média/Rádio
Nastavení Navigace

Doplňkové okno

Obr. 50 
Doplňkové okno

› Pro zapnutí/vypnutí stiskněte v hlavní nabídce Navigace funkční tlačítko 
→ Doplň. okno.

› Pro volbu obsahu doplňkového okna A  » obr. 50 stiskněte funkční tlačítko
 a zvolte v závislosti na kontextu některou z následujících nabídek.

■ Audio - ovládání přehrávání Rádio/Média
■ Kompas - zobrazení aktuální polohy vozidla vůči světovým stranám
■ Nejčast. trasy - zobrazení tří nejčastěji projížděných tras (pokud neprobíhá navi-

gování) » strana 55
■ Manévr - zobrazení grafických navigačních pokynů (pokud probíhá navigování)
■ Poloha - zobrazení zeměpisných souřadnic aktuální polohy vozidla











Hledání a zadání cíle

Hledání cíle / zvláštního cíle

Obr. 51 Hledání cíle: hlavní nabídka / Seznam nalezených cílů

Funkce umožňuje fulltextové vyhledávání cílů nebo zvláštních cílů (POI) pomocí
klíčových slov.

Zobrazení hlavní nabídky
› Neprobíhá navigování - v hlavní nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko
.

› Probíhá navigování - v hlavní nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko 
→ Zadat cíl.

› Pokud se nezobrazí nabídka hledání cíle » obr. 51 - , stiskněte funkční tla-
čítko  → Hledat.

Vyhledání cíle
Do zadávacího řádku je možné přímo zadat název nebo kategorii zvláštního cí-
le (POI) nebo název obce, ulice nebo popisné/směrovací číslo.

Přístroj při zadávání zobrazuje v oblasti D  » obr. 51 -  cíle nejlépe odpovídají-
cí zadaným znakům.

Pokud potřebujete navigovat např. na parkoviště nebo restauraci v blízkosti
zvoleného cíle stiskněte v podrobnostech zvoleného cíle funkční tlačítko
V blízkosti. Následně vyhledejte a zvolte požadovaný cíl.

Popis funkčních tlačítek A  » obr. 51
Volba vyhledávání
 - Hledání cíle nebo zvláštního cíle (POI) podle názvu 

A
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 - Hledání zvláštního cíle podél trasy (funkční pokud probíhá navigování)
 - Hledání cíle v blízkosti zadaného cíle (po volbě v podrobnostech cíle
» strana 53)
Zadávací řádek
V závislosti na tom, zda v zadávacím řádku je nebo není nějaký znak se
zobrazí následující nabídka
 - Zobrazení mapy s vyhledanými cíli podle zadaných znaků » obr. 51 - 
 - Volba způsobu vyhledání/zadání cíle (není zadaný žádný znak)
▶ Hledat - hledání cíle / zvláštního cíle
▶ Adresa - zadání cíle adresou » strana 47, Zadání cíle adresou
▶ V mapě - zadání cíle bodem v mapě nebo pomocí GPS souřadnic » strana

48, Zadání cíle v mapě a souřadnicemi GPS
Seznam posledních cílů (není zadaný žádný znak) » strana 48 / Seznam
vyhledaných cílů
Alfanumerická klávesnice

Seznam nalezených cílů
▶Pro zobrazení seznamu » obr. 51 -  stiskněte funkční tlačítko .

V seznamu nalezených cílů se zobrazí maximálně 6 cílů označených písmeny.
V mapě pak budou tyto cíle zobrazené symbolem  a písmenem shodným s pís-
menem v seznamu nalezených cílů.

Pokud je nalezených cílů více, otočením ovladače  nebo posunutím posuvní-
ku se zobrazí další část seznamu.

Zadání cíle adresou

Obr. 52 Zadání cíle adresou: hlavní nabídka / Seznam nalezených obcí

Zobrazení hlavní nabídky
› Neprobíhá navigování - v hlavní nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko
.

B

C

D

E

› Probíhá navigování - v hlavní nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko 
→ Zadat cíl.

› Pokud se nezobrazí nabídka zadání cíle adresou » obr. 52 - , stiskněte
funkční tlačítko  → Adresa.

Zadání cíle
› Postupně zadejte a potvrďte adresu cíle.

Při zadávání se v zadávacím řádku v závislosti na kontextu zobrazují návrhy
názvů (např. název obce, název ulice). Přednostně se nabízejí již dříve zadané
názvy.

Polohu navrhovaného cíle, který je v zadávacím řádku v závorce, je možné zob-
razit na mapě stisknutím funkčního tlačítka Mapa.

Seznam nalezených obcí
Při zadávání názvu obce se může automaticky zobrazit mapa se seznamem na-
lezených obcí se shodným názvem » obr. 52 - .

Seznam nalezených obcí je také možné zobrazit při zadávání adresy stisknutím
funkčního tlačítka .

V seznamu nalezených obcí se zobrazí maximálně 6 obcí označených písmeny.
V mapě pak budou tyto obce zobrazené symbolem  a písmenem shodným
s písmenem v seznamu nalezených obcí.

Pokud je nalezených obcí více, otočením ovladače  nebo posunutím posuvní-
ku se zobrazí další část seznamu.

Poznámka
■ Při zadávání názvu ulice je možné místo ulice stisknutím funkčního tlačítka
Centrum zvolit za cíl centrum zadané obce.
■ Po zadání názvu ulice je možné zadat číslo domu nebo křižovatku pomocí ná-
zvu/čísla křižující ulice.
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Zadání cíle v mapě a souřadnicemi GPS

Obr. 53 Zadání cíle bodem: v mapě / souřadnicemi GPS

Zobrazení mapy
› Neprobíhá navigování - v hlavní nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko
.

› Probíhá navigování - v hlavní nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko 
→ Zadat cíl.

› Následně stiskněte funkční tlačítko  a zvolte položku V mapě.

Zadání cíle bodem
› Při zadávání cíle v mapě můžete manuálně měnit zobrazené měřítko mapy

» strana 52, Manuální změna měřítka.
› Dotykem na displeji posuňte požadovaný cíl do zaměřovacího kříže » obr. 53 -
.

› Potvrďte zadání cíle stisknutím funkčního tlačítka .

Zadání cíle pomocí souřadnic GPS
› Stiskněte funkční tlačítko požadované hodnoty souřadnice GPS pro zeměpis-

nou šířku  a zeměpisnou délku  » obr. 53 - .
› Nastavte požadovanou hodnotu a potvrďte zadání cíle stisknutím funkčního

tlačítka .

Pokud jsou v navigačních datech přístroje dostupné informace o zadaném bo-
du, zobrazí se místo souřadnic GPS (např. adresa A  » obr. 53).

Vyhledání čerpací stanice, restaurace nebo parkoviště

Přístroj umožňuje rychlé vyhledání kategorií zvláštních cílů čerpací stanice, re-
staurace nebo parkoviště.

› V hlavní nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko .

› Stiskněte funkční tlačítko požadované kategorie.

Zobrazí se seznam až 200 nejbližších zvláštních cílů zvolené kategorie v okru-
hu 200 km od aktuální polohy vozidla.

› Zvolte požadovaný zvláštní cíl.

Pokud jsou zvolené nějaké čerpací stanice v položce  → Tankování paliva →
Zvolit preferovanou čerpací stanici, zobrazí se při vyhledávání čerpacích stanic na
prvních třech místech tyto preferované čerpací stanice.

Poslední cíle (automaticky uložené cíle)

Seznam posledních cílů
› V hlavní nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Poslední cíle.

Podrobnosti posledního cíle
› V hlavní nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  .

Pokud neprobíhá navigování, zobrazí se podrobnosti posledního cíle, ke které-
mu bylo navigováno. Pokud probíhá navigování, zobrazí se podrobnosti finální-
ho cíle trasy.

Poslední cíle v nabídce hledání cíle / zvláštního cíle
V nabídce hledání cíle v oblasti D  » obr. 51 na straně 46 se zobrazuje zkrácený
seznam posledních cílů.

Funkční tlačítka v seznamu posledních cílů
- vyhledání cíle podle názvu (funkční tlačítko se zobrazí, pokud existuje
více než 5 položek)
- zobrazení podrobností cíle » strana 53

Paměť cílů (manuálně uložené cíle)

Obr. 54 Seznam uložených cílů / Volba kategorií uložených cílů 

Hledat
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Seznam uložených cílů
› V hlavní nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Cíle.
› Stiskněte funkční tlačítko  » obr. 54 -  a zvolte některou z následujících

kategorií uložených cílů » obr. 54 - .

Všechny uložené cíle
▶  - Vlajkový cíl (poloha vozidla v okamžiku uložení)
▶  - Uložený cíl (manuálně uložený cíl / importovaný cíl ve formátu vCard)
▶  - Oblíbený cíl (cíl s přidanou vlastností oblíbeného cíle)
Oblíbené cíle (poloha oblíbeného cíle se na mapě zobrazuje symbolem ).
Adresy telefonních kontaktů spojeného telefonu.

Funkční tlačítka v seznamu uložených cílů
- vyhledání cíle podle názvu (funkční tlačítko se zobrazí, pokud existuje
více než 5 položek)
- zobrazení podrobností cíle » strana 53

Uložení cíle
▶V hlavní nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Poslední cíle.
▶Stiskněte funkční tlačítko  u požadovaného cíle, zobrazí se podrobnosti cíle.
▶Stiskněte funkční tlačítko Uložit.
▶Případně cíl přejmenujte a potvrďte uložení.

Uložení „vlajkového cíle“ (aktuální polohy vozidla)
▶V hlavní nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Uložit polohu.
▶Následným stisknutím funkčního tlačítka Přejmenovat je možné vlajkový cíl

přejmenovat a uložit jako cíl do paměti cílů.

Uložením dalšího vlajkového cíle se naposledy uložený vlajkový cíl přepíše. Pro
zachování stávajícího vlajkového cíle, tento cíl uložte do paměti přístroje.

Uložení/zrušení cíle jako oblíbený cíl
Jako oblíbený cíl není možné uložit adresu kontaktu, vCard cíl nebo cíl obrázku.

▶V hlavní nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Cíle.
▶Stiskněte funkční tlačítko  a zvolte požadovaný seznam cílů.
▶Zobrazte podrobnosti cíle stisknutím funkčního tlačítka  u požadovaného cí-

le.
▶Stiskněte funkční tlačítko Upravit.
▶Stiskněte funkční tlačítko Oblíbený.

Smazání cíle
▶V hlavní nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Cíle.
▶Stiskněte funkční tlačítko  a zvolte požadovaný seznam cílů.
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▶Zobrazte podrobnosti cíle stisknutím funkčního tlačítka  u požadovaného cí-
le.

▶Stiskněte funkční tlačítko Upravit.
▶Stiskněte funkční tlačítko Smazat a potvrďte smazání.

Adresa domů

Zadání adresy domů
Pokud adresa domů není zadaná, postupujte následujícím způsobem.

› V hlavní nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Adresa domů.
› Zadejte adresu domů pomocí aktuální polohy vozidla nebo zadáním adresy.

Změna adresy domů
› V hlavní nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Správa paměti → Za-

dání adresy domů.
› Stiskněte funkční tlačítko Upravit.
› Adresu domů upravte, resp. zadejte pomocí aktuální polohy vozidla nebo za-

dáním adresy.

Smazání adresy domů
› V hlavní nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Správa paměti →

Smazat uživatelská data → Adresa domů.
› Stiskněte funkční tlačítko Smazat a potvrďte smazání.

Import vlastních cílů

Úvod k tématu

Obr. 55 
Aplikace MyDestination na inter-
netových stránkách ŠKODA

V této kapitole jsou popsané cíle, které je možné importovat do paměti přístro-
je.

Vlastní cíle si můžete vytvořit pomocí ŠKODA aplikace „MyDestination“. 
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Načtením QR-kódu » obr. 55 pomocí příslušné aplikace v externím zařízení (na-
př. telefon, tablet) nebo zadáním následující adresy do webového prohlížeče se
zobrazí bližší informace k aplikaci „MyDestination“.

http://go.skoda.eu/my-destination

Vlastní cíl ve formátu vCard

Do paměti přístroje je možné importovat vlastní cíl ve formátu vCard (*.vcf)
z SD karty nebo z USB zdroje.

Import
› Vložte do externího modulu, resp. do přístroje (platí pro Yeti) SD kartu, resp.

připojte USB zdroj se souborem vlastního cíle.
› V hlavní nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Správa paměti → Im-

portovat cíle (SD/USB).
› Zvolte zdroj a potvrďte import.

Navigování k cíli
› V hlavní nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Cíle →  → .
› Vyhledejte a zvolte požadovaný importovaný cíl.

Smazání vlastního cíle
› V hlavní nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Cíle →  → .
› Stiskněte funkční tlačítko  u požadovaného vlastního cíle.
› V podrobnostech cíle stiskněte funkční tlačítko Upravit → Smazat a potvrďte

smazání.

Vlastní kategorie zvláštních cílů (Moje zvláštní cíle POI)

Import/Aktualizace
› Vložte do externího modulu, resp. do přístroje (platí pro Yeti) SD kartu s kate-

goriemi zvláštních cílů.
› V hlavní nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Aktualizovat moje

zvláštní cíle (SD/USB) → Aktualizovat.
› Zvolte zdroj a potvrďte import.

Pokud již existuje v paměti přístroje kategorie vlastních zvláštních cílů se shod-
ným názvem, při importu dojde k jejímu přepsání.

Zobrazení cílů vlastní kategorie v mapě
› V hlavní nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Mapa → Zvolit kate-

gorie zvláštních cílů → Moje zvláštní cíle (Personal POI).

Smazání všech vlastních kategorií zvláštních cílů
› V hlavní nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Správa paměti →

Smazat moje zvláštní cíle.
› Stiskněte funkční tlačítko Smazat a potvrďte smazání.

Obrázek s GPS souřadnicemi

Přístroj umožňuje navigování k GPS souřadnicím uloženým v obrázku.

Obrázek získáte z externího zařízení, které při vytvoření obrázku ukládá GPS
souřadnice, nebo ho můžete vytvořit a importovat v aplikaci „MyDestination“.

› Stiskněte   → Obrázky.
› Zvolte připojený zdroj a otevřete obrázek s GPS souřadnicemi.
› Stiskněte na obrázku funkční tlačítko , otevře se nabídka s možností zahá-

jení navigování.

Mapa

Popis mapy

Obr. 56 
Popis mapy

Na mapě se mohou zobrazit následující informace a funkční tlačítka.
Poloha vozidla
Trasa
Funkční tlačítka práce s mapou
Funkční tlačítko zvláštního cíle
Funkční tlačítko seznamu zvláštních cílů
Funkční tlačítko pro zobrazení dopravního omezení
Informace o maximální povolené rychlosti
Poloha cíle
Poloha vloženého cíle 

A

B

C

D

E

F

G
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Poloha cíle Adresa domů
Poloha oblíbeného cíle

Informace ve stavovém řádku
Název ulice / Číslo silnice aktuální polohy vozidla
Vzdálenost do cíle
Vzdálenost do vloženého cíle
Předpokládaná doba jízdy do cíle
Předpokládaná doba jízdy do vloženého cíle
Předpokládaný čas příjezdu do cíle / vloženého cíle

Stisknutí bodu v mapě

Obr. 57 
Nabídka po stisknutí bodu v ma-
pě

Stisknutím mapy v hlavní nabídce Navigace se zobrazí symbol  a nabídka
s následujícími položkami (v závislosti na kontextu) » obr. 57.

Zobrazení detailů zvoleného bodu (např. adresy)
Zobrazení detailů zvláštního cíle / Zobrazení seznamu zvláštních cílů
Zahájení navigování ke zvolenému bodu
Přidání zvoleného bodu jako následujícího cíle do trasy probíhajícího navi-
gování
Zahájení navigování k oblíbenému cíli
Zahájení navigování na adresu domů
Vyhledání cíle v okolí zvoleného bodu » strana 46
Nastavení počátečního bodu pro režim demo (pokud je režim demo zapnu-
tý) » strana 54

Zobrazení zvláštních cílů v mapě
▶Pro zapnutí/vypnutí zobrazování stiskněte v hlavní nabídce Navigace funkční

tlačítko  → Zvláštní cíle.

















A

B











C

▶Pro volbu zobrazovaných zvláštních cílů stiskněte v hlavní nabídce Navigace
funkční tlačítko  → Mapa → Zvolit kategorie zvláštních cílů a zvolte požadované
kategorie (maximálně 10).

Možnosti zobrazení mapy

Obr. 58 
Možnosti zobrazení mapy

› V hlavní nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko .

Zobrazí se následující nabídka funkčních tlačítek » obr. 58.
2D - dvojrozměrné zobrazení mapy
3D - trojrozměrné zobrazení mapy
Zobrazení trasy od aktuální polohy vozidla až k cíli
Zobrazení polohy cíle, resp. příštího vloženého cíle v mapě (v závislosti na
nastavení položky  → Rozšířená nastavení → Stavový řádek:)
Automatické zobrazení mapy v denním/nočním režimu (v závislosti na za-
pnutých světlech vozidla)
Zobrazení mapy v denním režimu
Zobrazení mapy v nočním režimu
Zapnutí/vypnutí zobrazení doplňkového okna » strana 46
Zapnutí/vypnutí zobrazení zvolených kategorií zvláštních cílů » strana 51,
Stisknutí bodu v mapě

Pokud je měřítko mapy v zobrazení 2D, resp. 3D menší než 10 km (5 mil), mapa
se automaticky zobrazí jako 2D a zorientuje se směrem k severu. Pokud měřít-
ko zvětšíte nad tuto hodnotu, mapa se zobrazí v původním zobrazení.

Měřítko mapy

Měřítko mapy je možné měnit manuálně nebo zapnout automatickou změnu
měřítka. 









A

B

C

D

E
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Symboly funkčních tlačítek měřítka
V mapě v oblasti C  » obr. 56 na straně 50 se v závislosti na kontextu zobrazují
následující funkční tlačítka a informace.

 Velikost manuálně nastaveného měřítka mapy

 Velikost automaticky nastaveného měřítka mapy

 Zapnutí/vypnutí automatické změny měřítka

 Náhled mapy ve zmenšeném měřítku

 Aktuální nadmořská výška

Manuální změna měřítka
Velikost měřítka mapy můžete změnit některým z následujících způsobů.

▶Otočte ovladačem .
▶Dotkněte se dvěma prsty displeje a vzájemně je přibližte, resp. oddalte.

Zapnutí automatické změny měřítka
▶V hlavní nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → .

Funkční tlačítko  se zvýrazní zeleně.

Automatické měřítko je aktivní, pouze pokud je mapa vycentrovaná na polohu
vozidla (není zobrazeno funkční tlačítko , resp. ).

Pokud je automatické měřítko aktivní, mění se měřítko mapy automaticky v zá-
vislosti na typu projížděné komunikace (dálnice - malé měřítko mapy / obec -
velké měřítko mapy) a blížícím se manévru.

Vypnutí automatické změny měřítka
▶V hlavní nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → .

Funkční tlačítko  se zvýrazní bíle.

K vypnutí dojde také, pokud posunete mapu, nebo manuálně změníte měřítko
mapy.

Náhled mapy ve zmenšeném měřítku
▶V hlavní nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → , resp.  → .

Měřítko mapy se na několik sekund zmenší a následně se vrátí na původní
hodnotu.

Změna orientace mapy

Změnit orientaci mapy je možné při splnění následujících podmínek.

Mapa je ve 2D zobrazení.
Mapa je vycentrovaná (není zobrazeno funkční tlačítko / ).
Měřítko mapy je max. 10 km.

Pokud je měřítko mapy větší než 10 km, mapa se automaticky zorientuje smě-
rem k severu.

Změnit orientaci mapy je možné ve 2D zobrazení, pokud je mapa vycentrovaná
(není zobrazeno funkční tlačítko , resp. ).

Pokud je měřítko mapy větší než 10 km, mapa se automaticky zorientuje smě-
rem k severu.

› Pro změnu orientace mapy stiskněte v hlavní nabídce Navigace funkční tla-
čítko 1) v oblasti C  » obr. 56 na straně 50.

Mapa orientovaná k severu
Otáčí se  určující polohu vozidla, mapa a symbol severky 1) se neotáčí.

Mapa orientovaná podle směru jízdy
Otáčí se mapa a symbol severky 1), symbol  určující polohu vozidla se neotá-
čí.

Vycentrování mapy

Posunutou mapu je možné vycentrovat na polohu vozidla, cíle nebo trasy.

V mapě v oblasti C  » obr. 56 na straně 50 se v závislosti na zobrazení mapy
zobrazují následující funkční tlačítka.

 Vycentrování na polohu vozidla (v zobrazení mapy 2D nebo 3D)


Vycentrování na polohu cíle (v zobrazení polohy cíle)

Vycentrování a zobrazení celé trasy (v zobrazení trasy)

Zobrazení dopravních značek

Přístroj umožňuje během navigování zobrazit na displeji přístroje dopravní
značky uložené v navigačních datech nebo rozpoznané přední kamerou
F  » obr. 56 na straně 50. 







1) Písmeno v symbolu je závislé na nastavení jazyka přístroje.
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› Pro zapnutí/vypnutí zobrazení dopravních značek stiskněte v hlavní nabídce
Navigace funkční tlačítko  → Mapa → Zobrazit dopravní značky.

Navigování k cíli

Úvod k tématu

Zahájením navigování na jeden cíl vznikne trasa. Do trasy je možné přidávat
další vložené cíle.

Navigování je realizováno následujícím způsobem
▶Grafickými navigačními pokyny zobrazenými na displeji přístroje a na displeji

v panelu přístrojů.
▶Hlasovými navigačními pokyny.

Přístroj se pokouší stále navigovat i tehdy, pokud jsou navigační data neúplná,
nebo pro danou oblast zcela chybí.

Pokud nebudete respektovat navigační pokyn a z trasy uhnete, trasa se přepo-
čítá.

UPOZORNĚNÍ
Vydaná navigační hlášení se mohou lišit od aktuální situace (např. z důvodu ne-
aktuálních navigačních dat).

Podrobnosti cíle

Obr. 59 
Podrobnosti cíle

V podrobnostech cíle » obr. 59 se zobrazují následující položky a informace.

Oblast s funkčními tlačítky
Detailní informace o cíli
Poloha cíle v mapě

A

B

C

Zobrazení podrobnosti cíle
Podrobnosti cíle je možné zobrazit některým z následujících způsobů.

▶Při zadání cíle
▶Stisknutím funkčního tlačítka  v seznamu cílů
▶Stisknutím   v hlavní nabídce Navigace (zobrazí se podrobnosti posledního

cíle, ke kterému je nebo bylo navigováno)

Funkční tlačítka
Funkční tlačítka v oblasti A  mohou mít v závislosti na kontextu následující
funkce.

▶Zahájení/ukončení navigování k cíli
▶Vyhledání blízkého cíle » strana 46
▶Nastavení parametrů trasy
▶Uložení cíle
▶Úprava cíle (cíl je možné smazat, přejmenovat nebo uložit jako oblíbený cíl)
▶Vytočení telefonního čísla zvláštního cíle (pokud je s přístrojem spojený tele-

fon » strana 32, Spárování a spojení)

Výpočet trasy

Obr. 60 
Alternativní trasy

Trasa se vypočítá na základě nastavení parametrů trasy. Parametry je možné
nastavit  → Parametry trasy.

Alternativní trasy
Pokud je zapnutá volba alternativních tras, zobrazí se po výpočtu nové trasy
následující nabídka » obr. 60. 

53Navigace



  - ekonomická trasa s nejkratší možnou dobou jízdy a s nejkratší mož-
nou vzdáleností - trasa je zvýrazněná zeleně
  - nejrychlejší trasa k cíli, i když trasa může být delší - trasa je zvýrazně-
ná červeně
  - nejkratší trasa k cíli, i když může být trasa časově delší - trasa je zvý-
razněná oranžově

Již vypočítanou alternativní trasu je možné zvolit ještě před dokončením výpo-
čtu zbylých tras.

Zvolením některého typu trasy se zahájí navigování k cíli.

Pokud do 30 s po výpočtu všech tras nezvolíte trasu, automaticky se zahájí na-
vigování podle nastaveného preferovaného typu trasy.

Výpočet trasy pro jízdu s přívěsem

Pro jízdu s přívěsem, resp. jiným příslušenstvím zapojeným do zásuvky tažného
zařízení doporučujeme zapnout rozpoznání přívěsu, případně nastavit maxi-
mální rychlost pro jízdu s přívěsem.

› Pro výpočet trasy s přívěsem stiskněte v hlavní nabídce Navigace  → Para-
metry trasy → .

Režim Demo

Režim Demo je simulace jízdy k zadanému cíli. Funkce umožňuje projet vypočí-
tanou trasu „nanečisto“.

Pokud je režim Demo zapnutý, zobrazí se před zahájením navigování nabídka
navigování v režimu Demo nebo v normálním režimu.

› Pro zapnutí/vypnutí stiskněte v hlavní nabídce Navigace funkční tlačítko 
→ Rozšířená nastavení → Režim Demo.

Pokud je režim Demo zapnutý, je možné nastavit počáteční bod trasy.

› V hlavní nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Rozšířená nastavení
→ Nastavení počátečního bodu režimu demo.

› Nastavte počáteční bod zadáním adresy nebo aktuální polohou vozidla.
› Počáteční bod režimu Demo je možné také nastavit, pokud je režim demo za-

pnutý, stisknutím požadovaného bodu v mapě a zvolením položky Start rež. de-
mo » strana 51, Stisknutí bodu v mapě.

A

B

C

Grafické navigační pokyny

Obr. 61 Navigační pokyny / Detail navigačního pokynu

Grafické navigační pokyny se zobrazují v doplňkovém okně Manévr a na displeji
v panelu přístrojů.

V doplňkovém okně Manévr se zobrazují následující navigační pokyny » obr. 61.

Název ulice / číslo silnice aktuální polohy vozidla
Navigační pokyny s názvy ulic / čísly silnic, se vzdáleností a dobou jízdy
k místu manévru
Detail navigačního pokynu (zobrazí se v blízkosti manévru)
Doporučení jízdních pruhů

Přístroj v doplňkovém okně Manévr také upozorňuje na dopravní omezení získa-
ná z dopravních zpráv TMC a na dálnicích na parkoviště, čerpací stanice nebo
restaurace.

Rychlostní limity
Pokud je zapnutá funkce  → Rozšířená nastavení → Pokyn: překročena státní hranice,
zobrazí se při překročení státní hranice rychlostní limity pro danou zemi.

Tyto limity je možné zobrazit stisknutím funkčního tlačítka  → Maximální rych-
losti v hlavní nabídce Navigace.

Hlasové navigační pokyny

Přístroj vydává při navigování hlasové pokyny.

Hlasové pokyny jsou generované přístrojem a není možné vždy zaručit úplnou
srozumitelnost pokynu (např. názvy ulic nebo měst).

Poslední hlasový navigační pokyn si můžete nechat zopakovat stisknutím ovla-
dače . 

A

B

C

D
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Okamžik navigačního pokynu závisí na typu projížděné komunikace a na rych-
losti, kterou jedete (např. na dálnicích se ozve první pokyn asi 2000 m/6000 ft
před manévrem).

Typ hlasových navigačních pokynů je možné nastavit  → Navigační hlášení.

Nejčastější trasy

Přístroj automaticky ukládá až tři nejčastěji projížděné trasy.

Zahájit navigování na některou z uložených tras je možné, pokud neprobíhá
navigování, nebo pokud probíhá navigování na některou z těchto tras.

› Pro volbu trasy stiskněte v doplňkovém okně Nejčast. trasy → Zobrazit v mapě.
› Zvolte požadovanou trasu.

Zvolená trasa se vypočítá a zahájí se navigování.

Zobrazení nabídky v doplňkovém okně je možné zapnout/vypnout v hlavní na-
bídce Navigace stisknutím funkčního tlačítka  → Parametry trasy → Nejčast. tra-
sy.

Uložené nejčastější trasy je možné smazat v hlavní nabídce Navigace stisknu-
tím funkčního tlačítka  → Správa paměti → Smazat uživatelská data → Nejčastější
trasy.

Ukončení navigování

Navigování je možné ukončit některým z následujících způsobů.

› Dosažením konečného cíle trasy.
› V hlavní nabídce Navigace stisknutím funkčního tlačítka  → Zastavit navádění

k cíli.
› Vypnutím zapalování na dobu delší než 120 min.

Přerušení navigování

Pokud vypnete a opětovně zapnete zapalování, navigování bude pokračovat
v závislosti na době přerušení některým z následujících způsobů.

▶Do 15 min - navigování bude pokračovat po vypočítané trase.
▶Od 15 min do 120 min - na displeji se zobrazí Pokračovat v navádění k cíli?, po po-

tvrzení bude navigování pokračovat po vypočítané trase.
▶Po 120 min - navigování bude ukončeno.

Trasa

Itinerář trasy

Obr. 62 Itinerář: jeden cíl trasy / více cílů trasy

Během navigování je možné zobrazit itinerář (informace o aktuální trase).

› V hlavní nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Itinerář.

Jeden cíl trasy
V itineráři trasy se u cíle zobrazí následující informace » obr. 62 - .

Oblast s funkčními tlačítky
Informace o cíli

Předpokládaný čas příjezdu do cíle / Zbývající doba jízdy do cíle1)

Zbývající vzdálenost do cíle
Typ zvolené trasy (ekonomická, nejrychlejší, nejkratší)
Aktuální poloha vozidla (adresa / souřadnice GPS)

Zobrazení času příjezdu nebo zbývající doby jízdy je možné nastavit následují-
cím způsobem.

▶V hlavní nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Rozšířená nastavení
→ Zobrazení času:.

Více cílů trasy
V itineráři trasy se u jednotlivých cílů zobrazí následující informace » obr. 62 -
.

Oblast s funkčními tlačítky
Vložený cíl (s pořadovým číslem) 

A

B





C

D

A



1) Pokud čas příjezdu do konečného cíle, resp. zbývající čas jízdy překročí 24 h, zobrazí se v symbolu .
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Konečný cíl
Předpokládaný čas příjezdu do cíle / vloženého cíle
Vzdálenost do cíle / vloženého cíle
Zaměňování cílů
Smazání cíle
Pokračování v navigování od zvoleného cíle (přeskočení předešlých vlože-
ných cílů)
Zobrazení podrobností cíle » strana 53

Přidání cíle do trasy
▶V oblasti A  stiskněte funkční tlačítko Zadat cíl a zadejte nový cíl.
▶nebo: V oblasti A  stiskněte funkční tlačítko Cíle a zvolte cíl v seznamu ulože-

ných cílů.

Každý další cíl se do seznamu vloží jako první následující cíl trasy.

Zaměňování cílů
▶Přidržte příslušné funkční tlačítko  a přesuňte cíl na požadovanou pozici.

U cílů, které již byly na trase dosaženy, se pod názvem cíle zobrazuje informace
Cíl dosažen. Tyto cíle již není možné zaměňovat.

Uložení trasy
▶V oblasti A  stiskněte funkční tlačítko Uložit.
▶Uložte upravenou trasu jako novou, nebo nahraďte stávající uloženou trasu.

Ukončení navigování
▶V oblasti A  stiskněte funkční tlačítko Zastavit.

Správa tras

› V hlavní nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Trasy.

Nová trasa
▶Stiskněte funkční tlačítko Nová trasa.

Vložte cíl trasy některým z následujících způsobů.
▶Stiskněte funkční tlačítko Zadat cíl a zadejte nový cíl.
▶nebo: Stiskněte funkční tlačítko Cíle a zvolte cíl v seznamu uložených cílů.
▶Pro uložení vytvořené trasy stiskněte funkční tlačítko Uložit.
▶Pro zahájení navigování stiskněte funkční tlačítko Zahájit.

Správa trasy
▶Zvolte požadovanou uloženou trasu a následně některou z následujících po-

ložek.















- smazání uložené trasy
- úprava trasy
- vypočítání trasy a zahájení navigování

Dopravní zprávy

Seznam dopravních zpráv

Obr. 63 
Seznam dopravních zpráv

Přístroj umožňuje přijímat dopravní zprávy TMC (Traffic Message Channel) ob-
sahující informace o dopravních omezeních.

› Pro zobrazení seznamu dopravních zpráv stiskněte  , resp.  .

V seznamu dopravních zpráv a na mapě se zobrazí maximálně 6 zpráv označe-
ných symbolem dopravního omezení a písmenem A  » obr. 63.

Pokud je dopravních zpráv více, otočením ovladače  nebo posunutím posuv-
níku se zobrazí další část seznamu.

Pokud je v seznamu dopravních zpráv přeškrtnutý symbol , přístroj není
v dosahu žádného poskytovatele dopravních zpráv.

Přístroj na dopravní zprávy na trase upozorní příslušným navigačním hlášením.

Možnosti zobrazení
▶Neprobíhá navigování - zobrazují se všechny dopravní zprávy.
▶Probíhá navigování - po stisknutí funkčního tlačítka B  » obr. 63 je možné ze

zobrazené nabídky zvolit všechny zprávy, nebo jen zprávy na trase.

Dopravní zpráva může obsahovat některé z následujících informací.

▶Symbol dopravního omezení
▶Číslo silnice s dopravním omezením
▶Název místa dopravního omezení
▶Popis dopravního omezení 

Smazat
Upravit
Zahájit
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Aktualizace
Přijímání dopravních zpráv je stále zapnuté a není možné ho vypnout.

Přístroj přijímá dopravní zprávy na pozadí průběžně a pravidelně aktualizuje
seznam dopravních zpráv

Manuálně je možné seznam dopravních zpráv aktualizovat stisknutím  ,
resp.  .

Detail dopravní zprávy

Obr. 64 
Detail dopravní zprávy

› Pro zobrazení zvolte v seznamu dopravních zpráv požadovanou dopravní
zprávu.

› nebo: V mapě stiskněte symbol dopravního omezení.

Zobrazí se následující informace a funkční tlačítka » obr. 64.

Mapa s místem dopravního omezení
Popis dopravního omezení
Čas přijetí a informace o poskytovateli dopravní zprávy
Symbol dopravního omezení
Délka dopravního omezení

Barevné rozlišení závažnosti dopravního omezení
Symbol dopravního omezení (např. , , ) je umístěný na začátku omezení
a délka omezení se v mapě zobrazí vpravo podél trasy.

V závislosti na kontextu se symbol dopravního omezení zobrazuje některým
z následujících způsobů.

Neprobíhá navigování
▶Červený - všechna dopravní omezení

A

B

C

D

E

Probíhá navigování
▶Šedý - dopravní omezení neleží na trase
▶Červený - dopravní omezení leží na trase, přístroj trasu nepřepočítá a trasa

povede dál přes dopravní omezení
▶Oranžový - dopravní omezení leží na trase, přístroj trasu přepočítá a navrhne

objízdnou trasu

Dynamická trasa

Přístroj umožňuje během navigování vyhodnotit přijaté dopravní zprávy a v pří-
padě, že jsou splněny následující podmínky, vypočítá objízdnou trasu a upozor-
ní na to příslušným hlasovým hlášením.

Funkce dynamické trasy je zapnutá.
Dopravní omezení obsažené v dopravní zprávě se nalézá na trase.
Přístroj vyhodnotí dopravní omezení jako závažné.

› Pro zapnutí/vypnutí stiskněte v hlavní nabídce Navigace funkční tlačítko 
→ Parametry trasy → Dynamická trasa.

Manuální zadání/odstranění dopravního omezení na trase

V případě zjištění dopravního omezení (např. kolony) během navigování, je
možné toto dopravní omezení zadat do trasy manuálně.

Po zadání přístroj trasu přepočítá a případně nabídne objízdnou trasu.

Zadání dopravního omezení
› V hlavní nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Zácpa vpředu.
› Nastavte délku dopravního omezení.

Dopravní omezení se v mapě zobrazí červeně vpravo podél trasy.

Odstranění dopravního omezení
Dopravní omezení se odstraní z trasy po ukončení navigování nebo je možné
ho odstranit manuálně následujícím způsobem.

› V hlavní nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Odstranit „zácpu“.

Nastavení

Parametry trasy

› V hlavní nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Parametry trasy. 
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■ Nabídnout 3 alternativní trasy - zapnutí/vypnutí nabídky alternativních tras (eko-
nomická, rychlá, krátká)

■ Trasa: - nastavení preferované trasy
■ Nejčastější trasy - zapnutí/vypnutí zobrazení nabídky nejčastějších tras v doplň-

kovém okně
■ Dynamická trasa - zapnutí/vypnutí dynamické změny trasy na základě doprav-

ních zpráv TMC
■ Bez dálnic - zapnutí/vypnutí nepoužití dálnic pro výpočet trasy
■ Bez trajektů a autovlaků - zapnutí/vypnutí nepoužití trajektů a autovlaků pro

výpočet trasy
■ Bez placených úseků - zapnutí/vypnutí nepoužití placených úseků silnic pro

výpočet trasy
■ Bez tunelů - zapnutí/vypnutí nepoužití zpoplatněných tunelů pro výpočet

trasy
■ Bez silnic s vinětou - zapnutí/vypnutí nepoužití silnic vyžadujících dálniční

známku pro výpočet trasy
■ Dostupné viněty - volba zemí, pro které vlastníte platnou dálniční známku (silni-

ce vyžadující dálniční známku budou použity pro výpočet trasy)
■ Uvažovat přívěs - zapnutí/vypnutí uvažování přívěsu pro výpočet trasy » stra-

na 54

Mapa

› V hlavní nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Mapa.

■ Zobrazit dopravní značky - zapnutí/vypnutí zobrazení dopravních značek
■ Doporučení jízdního pruhu - zapnutí/vypnutí zobrazení doporučených jízdních pru-

hů
■ Zobrazit oblíbené - zapnutí/vypnutí zobrazení oblíbených cílů
■ Zobrazit zvláštní cíle - zapnutí/vypnutí zobrazení zvláštních cílů

■ Zvolit kategorie zvláštních cílů - volba kategorií zobrazených zvláštních cílů
■ Zobrazit loga u zvláštních cílů - zapnutí/vypnutí dostupných firemních log u zob-

razených zvláštních cílů

Správa paměti

› V hlavní nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Správa paměti.

■ Seřadit kontakty: - nastavení řazení telefonního seznamu
■ Podle příjmení - řazení podle příjmení kontaktu
■ Podle jména - řazení podle jména kontaktu

■ Zadání adresy domů - zadání adresy domů

■ Smazat moje zvláštní cíle - smazání vlastních kategorií zvláštních cílů (Personal
POI)

■ Aktualizovat moje zvláštní cíle (SD/USB) - import/aktualizace vlastních kategorií
zvláštních cílů (Personal POI)

■ Importovat cíle (SD/USB) - import cílů ve formátu vCard
■ Smazat uživatelská data - smazání uživatelských dat (stisknutím funkčního tlačít-

ka Smazat a potvrzením smazání)
■ Poslední cíle - smazání posledních cílů
■ Paměť cílů - smazání uložených cílů
■ Trasy - smazání uložených tras
■ Moje zvláštní cíle (Personal POI) - smazání vlastních zvláštních cílů
■ Zadané obce - smazání historie obcí, které již byly zadané pomocí adresy
■ Adresa domů - smazání uložené adresy domů
■ Vlajkový cíl - smazání vlajkového cíle
■ Nejčastější trasy - smazání nejčastěji projížděných tras

Navigační hlášení

› V hlavní nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Navigační hlášení.

■ Hlasitost - nastavení hlasitosti navigačních hlášení
■ Ztišení entertainmentu (nav. hlášení) - nastavení ztišení hlasitosti audia (např. zvu-

ku rádia) během navigačních hlášení
■ Navigační hlášení: - nastavení způsobu navigačních hlášení

■ Podrobná - všechna navigační hlášení
■ Zkrácená - zestručněná navigační hlášení
■ Pouze při omez. - pouze navigační hlášení při změně trasy

■ Žádné navigační hlášení při volání - zapnutí/vypnutí přehrávání navigačních hlášení
během telefonního hovoru

Tankování paliva

› V hlavní nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Tankování paliva.

■ Zvolit preferovanou čerpací stanici - volba preferovaných značek čerpacích stanic
(preferované čerpací stanice se při vyhledávání zobrazí v seznamu na prvních
třech místech)

■ Výstraha nedostatku paliva - zapnutí/vypnutí zobrazení varovného hlášení s mož-
ností vyhledání nejbližší čerpací stanice, pokud zásoba paliva klesne do ob-
lasti rezervy
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Rozšířená nastavení

› V hlavní nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Rozšířená nastavení.

■ Zobrazení času: - volba zobrazení času ve stavovém řádku
■ - předpokládaný čas příjezdu do cíle
■ - předpokládaná doba jízdy k cíli

■ Stavový řádek: - volba typu cíle, pro který bude ve stavovém řádku zobrazená
vzdálenost a čas (volba také ovlivňuje, který typ cíle se zobrazí na mapě po
zvolení  → )
■ - cíl trasy
■ - příští vložený cíl

■ Pokyn: překročena státní hranice - zapnutí/vypnutí zobrazení rychlostních limitů
pro danou zemi při překročení státní hranice

■ Režim Demo - zapnutí/vypnutí navigování v režimu Demo
■ Nastavení počátečního bodu režimu demo - zadání počátečního bodu navigování

v režimu Demo zadáním adresy nebo aktuální polohou vozidla
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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. 65 
Funkční tlačítka v hlavní nabídce

› Stiskněte  , zobrazí se hlavní nabídka s následujícími funkčními tlačítky
» obr. 65.

Výběr z následujících položek
▶ Jízdní data
▶ DriveGreen
▶ Stav vozidla

Ovládání přehrávání - Rádio/Média
Nastavení systémů vozidla







Jízdní data

Obr. 66 
Jízdní data

› Stiskněte   →  → Jízdní data.

Zobrazení na displeji » obr. 66
Ujetá vzdálenost
Doba jízdy
Průměrná rychlost
Průměrná spotřeba
Bodové hodnocení jízdy (funkce DriveGreen)
Zobrazení dojezdu (pokud je předpokládaný dojezd menší než 300 km, za-
čne se vozidlo postupně přibližovat k symbolu )
Přibližný dojezd

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.

A

B

C

D

E

F

G
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Stav vozidla

Obr. 67 
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. 67

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

  aktivace/deaktivace upozornění na zprávy systému START-STOP
v jiném zobrazení displeje

Systémy ESC a ASR

› Stiskněte   →  → Systém ESC:.

■ Aktivovaný - aktivace všech součástí systému ESC
■ ASR vypnuto - deaktivace systému ASR

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

Světla

› Stiskněte   →  → Světla.

■ Asistent světel - nastavení vnějšího osvětlení
■ Doba zapnutí: - nastavení citlivosti snímače, který řídí automatické zapíná-

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

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

■ Denní jízdní světla - aktivace/deaktivace denního svícení
■ Komfortní blikání - aktivace/deaktivace komfortního blikání

■ Osvětlení interiéru - nastavení osvětlení interiéru
■ Osvětlení přístrojů/spínačů - nastavení intenzity podsvícení přístrojů/spínačů
■ Osvětlení prostoru nohou - nastavení intenzity osvětlení prostoru pro nohy

■ Funkce „Coming/Leaving home“ - nastavení funkce COMING HOME / LEAVING
HOME
■ Funkce „Coming home“ - nastavení doby, po kterou mají světla po opuštění vo-

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

vozidla svítit (0-30 s; 0 - funkce je deaktivovaná)

Asistenční systémy

› Stiskněte   →  → Asistence řidiče.

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

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

■ Poslední zvolená vzdálenost - zapnutí/vypnutí naposledy zvolené úrovně odstu-
pu 
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■ 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 (systém sledování okolí) - nastavení asistentu pro sledování od-
stupu od vozidel jedoucích před Vámi
■ Aktivní - aktivace/deaktivace asistentu
■ Předběžné varování - aktivace/deaktivace předběžného varování
■ Zobrazit výstrahu vzdálenosti - aktivace/deaktivace zobrazení výstrahy vzdále-

nosti
■ Rozpoznávání únavy - aktivace/deaktivace funkce rozpoznání únavy

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 předních senzorů - nastavení hlasitosti zvukové signalizace při rozpo-

znání překážky vpředu
■ Výška tónu předních senzorů - nastavení výšky tónu zvukové signalizace při roz-

poznání překážky vpředu
■ Hlasitost zadních senzorů - nastavení hlasitosti zvukové signalizace při rozpo-

znání překážky vzadu
■ Výška tónu zadních senzorů - nastavení výšky tónu zvukové signalizace při roz-

poznání překážky vzadu
■ Ztišení Entertainmentu - snížení hlasitosti audia (např. zvuku rádia) během akti-

vované pomoci při parkování

Stěrače

› Stiskněte   →  → Stěrače.

■ Stěrače - nastavení stěračů
■ Automatické stírání za deště - aktivace/deaktivace automatického stírání čelní-

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

skla

Otevírání a zavírání

› Stiskněte   →  → Otevírání a zavírání.

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

■ Všechny dveře - všechny dveře
■ Jednotlivé dveře - dveře řidiče, nebo dveře spolujezdce (při odemknutí sní-

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

odemknutí snímačem v klice dveří spolujezdce)
■ Automatické zamykání - aktivace/deaktivace automatického zamykání po roz-

jezdu

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

■ Ø spotřeba - zapnutí/vypnutí zobrazení průměrné spotřeby pohonných hmot
■ Doba jízdy - zapnutí/vypnutí zobrazení doby jízdy
■ Ujetá vzdálenost - zapnutí/vypnutí zobrazení ujeté vzdálenosti
■ Ø 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 jízdní data „od startu“ - vynulování paměti pro jednotlivou jízdu na dis-

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

přístroje a na displeji v panelu přístrojů

Nastavení času, data a jednotek

› Stiskněte   → Čas a datum.
› Stiskněte   → Jednotky.

Servis

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

lídky
■ Servis výměny oleje za ... nebo ... dny - 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.

■ Obnovit všechna nastavení/data
■ Všechna nastavení - obnovení nastavení všech položek

■ Obnovit jednotlivá nastavení/data
■ Světla - obnovení nabídky Světla
■ Asistence řidiče - obnovení nabídky Asistence řidiče
■ Parkování a manévrování - obnovení nabídky Parkování a manévrování
■ 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

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

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