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Návod k obsluze



Uspořádání tohoto Návodu k obsluze
(vysvětlivky)

Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil
hledání a čerpání potřebných informací.

Na začátku tohoto návodu najdete obsah, kde jsou všechna popisovaná témata se-
řazená podle pořadí, jak za sebou následují. Na konci návodu najdete abecedně se-
řazený věcný rejstřík.

Směrová označení v textu
Všechny údaje jako „vlevo“, „vpravo“, „vpředu“, „vzadu“ jsou vztaženy ke směru jízdy.

Značky v textu
 Označuje konec odstavce.

 Označuje pokračování odstavce na další straně.

® Označuje registrovanou ochrannou známku.

Poznámky v textu

POZOR

Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané POZOR. Poznámky nadepsané POZOR
Vás upozorňují na vážné nebezpečí nehody, příp. poranění.

UPOZORNĚNÍ

Poznámka nadepsaná Upozornění Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho
vozidla (např. závada na převodovce) nebo na obecné nebezpečí nehody.

Poznámka

Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k pro-
vozu Vašeho vozidla.



Úvod

Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA, vybavené Infotainment navigací Amundsen (dále jen přístrojem),
srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru.
Nová koncepce obsluhy umožňuje provádět nastavení vozidla a ovládat elektronická zařízení centrálně pro-
střednictvím přístroje.

Přečtěte si pečlivě tento návod k obsluze, protože postup v souladu s tímto návodem je předpokladem správ-
ného užívání přístroje.

Mějte prosím na paměti, že tento návod je pouze doplněním informací uvedených v Návodu k obsluze Vašeho
vozidla, a proto ho lze použít jen ve spojení s aktuálním návodem k vozidlu. Podrobný popis některých funkcí
uvedených v tomto návodu naleznete v Návodu k obsluze Vašeho vozidla.

S případnými dotazy ohledně Vašeho přístroje se obraťte na autorizovaného partnera ŠKODA.

Vaše ŠKODA AUTO a.s. (dále jen ŠKODA)
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Úvodní informace (seznámení s přístrojem)

Úvodní informace

Výbava vozidla

V tomto Návodu k obsluze jsou popsány všechny možné součásti výbavy vozidla,
aniž by byly označeny jako mimořádná výbava, modelová varianta nebo výbava ur-
čená pouze pro některé trhy.

Ve Vašem vozidle tak nemusí být všechny součásti výbavy popsané v tomto Ná-
vodu k obsluze.

Rozsah výbavy Vašeho vozidla vyplývá z Vaší smlouvy o koupi vozidla. Pro bližší
informace se obraťte na svého prodejce ŠKODA.

Vyobrazení se mohou v detailech lišit od provedení Vašeho vozidla, jsou chápána
jako obecné informace.

Poznámka

Příliš hlasitá reprodukce může ve vozidle způsobit zvukové rezonance. 

Bezpečnostní pokyny

POZOR

■ V prvé řadě věnujte pozornost řízení! Za řízení vozidla nesete jako řidič pl-
nou odpovědnost. Přístroj používejte jen tak, abyste měli vozidlo za každé do-
pravní situace plně pod kontrolou - nebezpečí nehody!
■ Hlasitost přístroje mějte nastavenou tak, aby bylo vždy slyšet zvukové sig-
nály zvenčí, např. zvukové znamení vozidel s právem přednosti jízdy jako jsou
vozidla policie, zdravotnické záchranné služby a hasičského záchranného sbo-
ru.
■ Příliš hlasitá reprodukce může způsobit poškození sluchu! 

Ochrana komponent

Některé elektronické řídicí jednotky jsou z výroby vybaveny funkcí ochrany kom-
ponent.

Funkce ochrany komponent je vyvinuta jako ochranný mechanismus pro:

› omezení funkčnosti ve výrobě nebo v servisu namontovaných řídicích jednotek
po zástavbě do jiného vozidla (např. po krádeži);

› omezení funkčnosti komponent provozovaných mimo vozidlo;
› umožnění legitimní zástavby nebo výměny řídicích jednotek v případě opravy

v odborném servisu ŠKODA.

Pokud dojde k aktivaci ochrany komponent, zobrazí se na displeji přístroje hlášení
Ochrana komponent: Systém je nyní dostupný jen omezeně. Zapněte zapalová-
ní.

Pokud po zapnutí zapalování nedojde k deaktivaci ochrany komponent, obraťte se
na odborný servis ŠKODA. 

Dotykový displej

Přístroj je vybaven tzv. kapacitním dotykovým displejem, který je možné ovládat
pouze dotykem prstu.

UPOZORNĚNÍ

■ Displej ovládejte lehkým dotykem prstu. Na displej netlačte - nebezpečí poško-
zení!
■ Nezkoušejte použít pro ovládání displeje žádné předměty - nebezpečí poškoze-
ní!
■ Displej nečistějte žádnými rozpouštědly jako benzin nebo terpentýn, která by
mohla povrch displeje poškodit.

Poznámka

■ Displej můžete čistit měkkou látkou a případné otisky prstů smýt čistým alkoho-
lem. Dbejte přitom na to, abyste nepoškodili další části interiéru.
■ Displej nelze ovládat dotykem prstu v rukavici, resp. dotykem nehtu.
■ Nepřelepujte část přístroje pod displejem, mohli byste omezit funkčnost sníma-
čů pro „efekt“ přiblížení. 
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■ K ochraně displeje můžete použít ochrannou fólii pro dotykové displeje, která
neomezí funkčnost dotykového displeje.
■ Jas displeje se automaticky nastavuje podle intenzity osvětlení v interiéru. Auto-
matické nastavení lze upravit ručně » strana 11. 
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Přehled a ovládání přístroje

Přehled přístroje

Obr. 1 Přehled přístroje

Přehled přístroje
  - zapnutí/vypnutí přístroje, nastavení hlasitosti
Volby a potvrzení
RADIO  - nabídka Rádio » strana 16
MEDIA  - nabídka Média » strana 21
PHONE  - nabídka Telefon » strana 26
VOICE  - hlasové ovládání » strana 14
NAV  - nabídka Navigace » strana 33
TRAFFIC  - seznam dopravních hlášení » strana 52
CAR  - nastavení systémů vozidla » strana 53
MENU  - zobrazení nabídek přístroje » strana 9
Dotykový displej » strana 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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11

Poznámka

■ Některé funkce je možné ovládat také tlačítky na multifunkčním volantu » ná-
vod k obsluze vozidla, kapitola Komunikace, resp. tlačítky na páčce multifunkční-
ho přepínače » návod k obsluze vozidla, kapitola Přístroje a kontrolní světla.
■ Některé informace, resp. funkce se zobrazují také na displeji v panelu přístrojů. 

Zapnutí/vypnutí přístroje

› Stiskněte tlačítko   - přístroj se zapne, resp. vypne.

Po zapnutí přístroje se aktivuje zdroj zvuku a režim, který byl před vypnutím přís-
troje aktivní.

Pokud byl před vypnutím přístroje aktivní režim Telefon a není zapnuté zapalování
nebo není zapnutá funkce Bluetooth®, zobrazí se na displeji hlášení » strana 26.
Zapněte zapalování, resp. funkci Bluetooth® » strana 12.

Pokud je přístroj zapnutý a vytáhnete klíč ze zapalování, přístroj se automaticky
vypne. Po zapnutí zapalování se přístroj automaticky zapne.

Přístroj se po zapnutí zapalování automaticky nezapne, pokud byl vypnut tlačít-
kem  .

Pokud je Vaše vozidlo vybaveno systémem KESSY, přístroj se po vypnutí motoru
a otevření dveří řidiče automaticky vypne. Pokud nejprve otevřete dveře řidiče
a následně vypnete motor, přístroj se také vypne.

Přístroj se přibližně po půlhodině automaticky vypne, pokud je vypnuté zapalování
(ochrana akumulátoru vozidla před vybitím). 

Nastavení hlasitosti

Zvýšení hlasitosti
› Otáčejte tlačítkem   doprava.

Snížení hlasitosti
› Otáčejte tlačítkem   doleva.

Poznámka

■ Změna hlasitosti se zobrazí na displeji přístroje.
■ Pokud je ztlumený zvuk, zobrazí se na displeji symbol . 
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Zobrazení na displeji a ovládání přístroje

Obr. 2 
Zobrazení na displeji

Oblasti na displeji, kterými se potvrzuje funkce nebo nabídka, se nazývají „funkční
tlačítka“.

Funkční tlačítka, která jsou bíle nebo zeleně podsvícená jsou aktivní.

Funkční tlačítka, která jsou šedě podsvícená nejsou aktivní.

Stavový řádek
V hlavní nabídce některých režimů se v horní části displeje nachází stavový řádek
s údaji o čase, venkovní teplotě a informacemi aktuálního režimu.

Funkční tlačítka v hlavní nabídce
V hlavní nabídce některých režimů se v dolní části displeje nacházejí funkční tla-
čítka se symboly funkcí nebo nabídek. Po přiblížení prstu k této části displeje se
u symbolů zobrazí také názvy funkčních tlačítek.

Popisek k obrázku
aktuální nabídka
  - návrat do nadřazené nabídky
funkce se „zatrhávacím políčkem“ 
posuvník - poloha v nabídce, posun v nabídce pohybem prstu na posuvníku
položka s „vyskakovacím oknem“ 

Volba nabídky/položky
› pohybem prstu po displeji v požadovaném směru
› otáčením tlačítka 2  » obr. 1 na straně 5

Pokud provádíte volbu otáčením tlačítka 2  je aktuální položka zeleně zvýrazně-
na.

A

B

C

D

E

Potvrzení nabídky/položky
› dotykem prstu na funkční tlačítko
› stisknutím tlačítka 2

Návrat do nadřazené nabídky:

v závislosti na kontextu
› stisknutím  ;
› stisknutím příslušného tlačítka vedle displeje;
› dotykem prstu na displeji mimo vyskakovací okno.

Zapnutí/vypnutí funkce se „zatrhávacím políčkem“
provádí se stisknutím příslušného funkčního tlačítka

› - funkce je zapnutá
› - funkce je vypnutá

Nastavení hodnoty
› provádí se dotykem na funkční tlačítka  /  ,  /  , - / +

› provádí se dotykem nebo pohybem prstu po stupnici

Poznámka

U některých nabídek nebo položek se zobrazuje aktuálně zvolené nastavení, na-
př. Vzdálenost: km, resp. Vzdálenost: mi. 

Příklady popisu informací uvedených v návodu k obsluze

Příklad popisu činnosti
› Stiskněte tlačítko RADIO  →  .

Tato informace znamená, že je třeba nejprve stisknout tlačítko RADIO  na přístroji
a následně funkční tlačítko   na displeji.

Symbol „→“ označuje následující krok.

Poté může následovat přehled dostupných nabídek, položek nebo funkcí, např.:

■ Zvuk  - nastavení zvuku
■ Hlasitost  - nastavení hlasitosti
■ Basy - Středy - Výšky  - nastavení basů, středů a výšek
■ Balance - fader  - vyvážení hlasitosti vlevo a vpravo, vpředu a vzadu 
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Příklad menu
■ xyz  - první úroveň menu

■ xyz  - druhá úroveň menu
■ xyz  - třetí úroveň menu

■ xyz  - první úroveň menu 

Zadávací obrazovka s klávesnicí pro vyhledávání

Obr. 3 
Zadávací obrazovka záznamu
pro vyhledávání

Zadávací obrazovka s klávesnicí slouží k vyhledávání záznamů v paměti přístroje
(např. telefonního kontaktu, adresy atp.).

Stisknutím funkčního tlačítka se znakem na klávesnici v zadávací obrazovce, se
tento znak objeví v textovém řádku A .

Při zadávání jsou k dispozici pouze znaky, které umožňují smysluplné zadání.
U složených výrazů, jako např. Lorem Ipsum, nezapomeňte také zadat mezeru.
Záznamy není třeba zadávat včetně diakritických znamének.

Vyhledávání nejvhodnějších položek se zadávaným výrazem probíhá už při zadá-
vání znaků. Není tedy třeba zadávat celý název záznamu.

Vedle textového řádku A  se zobrazuje počet odpovídajících položek ve funkčním
tlačítku B .

Číslo od 1-99 zobrazuje počet nalezených schodných záznamů. Pokud je záznamů
více, zobrazí se místo čísla **. Pokud je méně než 6 nalezených záznamů, automa-
ticky se otevře seznam nalezených záznamů.

Popis funkčních tlačítek
Tlačítko Význam

 návrat do nadřazené nabídky


zobrazení nabídky vyhledaných záznamů, údaj o počtu odpoví-
dajících záznamů

Tlačítko Význam

 mazání předchozích znaků v textovém řádku

 přepínaní mezi velkými a malými písmeny


zobrazení nabídky znaků doplňkového jazyka klávesnice » stra-
na 11

123 přepínání na zadávání číslic a zvláštní znaky

 přepínání na zvláštní znaky

ABC přepínání na písmena

 zadávání mezer

OK/ C
potvrzení textu napsaného v zadávacím řádku, resp. stiskem
C  zahájení vyhledávání uloženého záznamu v paměti přístroje 

Zadávací obrazovka s klávesnicí pro ukládání

Obr. 4 
Zadávací obrazovka záznamu
pro ukládání

Způsob zadávání a popis funkčních tlačítek jsou popsány » strana 7, Zadávací ob-
razovka s klávesnicí pro vyhledávání.

Zadávací obrazovka s klávesnicí se používá pro zadávání libovolného textu např.
při zadávání jména.

Pokud je v textovém řádku A  již předvyplněn záznam, je možno tento záznam
ještě před uložením upravit.

› Uložení záznamu do paměti přístroje se provede stisknutím funkčního tlačítka
B .

› Funkční talčítka < / >  slouží pro posun kurzoru v textovém řádku. 
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Zadávací obrazovka s číselnou klávesnicí

Obr. 5 Zadávací obrazovka s číselnou klávesnicí

Zadávací obrazovka s klávesnicí se používá pro zadávaní čísel » obr. 5.

 - zadávací obrazovka v režimu Telefon » strana 28.

 - zadávací obrazovka v režimu Navigace

Popis funkčních tlačítek v režimu Navigace:
Tlačítko Význam

 návrat do nadřazené nabídky

 mazání znaků v textovém řádku

ABC přepínání na písmena » strana 7

§&# přepínání na zvláštní znaky

 zadání křižovatky (křižující silnice)

OK
potvrzení textu napsaného v zadávacím řádku, resp. stiskem
C  zahájení vyhledávání uloženého záznamu v paměti přístroje 
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Nabídky přístroje

Hlavní nabídka

Obr. 6 
Nabídky přístroje: hlavní nabídka

V prvé řadě věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 3.

Všechny volby a potvrzení provádějte tak, jak je popsáno v úvodu tohoto návodu
k obsluze » strana 5.

Volba hlavní nabídky
› Stiskněte tlačítko MENU .

Funkční tlačítka v hlavní nabídce MENU
Tlačítko Význam

 nabídka Rádio » strana 16

 nabídka Média » strana 21

 nastavení zvuku » strana 10

 nastavení přístroje » strana 10

 nastavení systémů vozidla » strana 53

 nabídka Navigace » strana 33

 nabídka Telefon » strana 26 
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Nastavení přístroje

Hlavní nabídka

Obr. 7 
Nastavení přístroje: hlavní na-
bídka

V prvé řadě věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 3.

Všechny volby a potvrzení provádějte tak, jak je popsáno v úvodu tohoto návodu
k obsluze » strana 5.

Volba hlavní nabídky
› Stiskněte tlačítko SETUP .

Nabídky v hlavní nabídce nastavení přístroje
■ Zvuk  - nastavení zvuku » strana 10
■ Displej  - nastavení displeje » strana 11
■ Čas a datum  - nastavení času a datumu » strana 11
■ Jazyk / Language  - výběr jazyku přístroje
■ Klávesnice:  - rozložení kláves pro zadávání textu » strana 11
■ Doplňkové jazyky klávesnice  - možnost zadávání jiných znaků, než které jsou platné,

pro zvolený jazyk
■ Jednotky  - nastavení jednotek » strana 11
■ Hlasové ovládání  - nastavení hlasového ovládání » strana 12
■ Bezpečně odebrat SD kartu 1  - bezpečné vyjmutí SD karty z otvoru 1
■ Bezpečně odebrat SD kartu 2  - bezpečné vyjmutí SD karty z otvoru 2
■ Bezpečně odebrat datový nosič USB  - bezpečné vyjmutí datového nosiče USB
■ Tovární nastavení  - obnovení nastavení z výroby » strana 12
■ Bluetooth  - nastavení funkce Bluetooth® » strana 12
■ Informace o systému  - zobrazení informací o systému

■ Číslo zařízení: - číslo přístroje
■ Hardware: - použitý hardware

■ Softwaru: - verze softwaru
■ Navigační databáze: - verze navigačních dat

■ Copyright Info  - informace o použitých licencích a autorských právech (zobrazují
se pouze v anglickém jazyce) 

Nastavení zvuku

Obr. 8 Nastavení zvuku

› Stiskněte tlačítko SETUP  → Zvuk  nebo stiskněte tlačítko SOUND .

■ Hlasitost  - nastavení hlasitosti
■ Dopravní hlášení  - nastavení úrovně hlasitosti příchozích dopravních hlášení (TP)
■ Navigační hlášení  - nastavení úrovně hlasitosti navigačních hlášení
■ Hlasové ovládání - nastavení úrovně hlasitosti hlasového ovládání
■ Maximální hlasitost při zapnutí  - nastavení maximální úrovně hlasitosti při zapnutí
■ Hlasitost v závisl. na rychlosti  - zvýšení hlasitosti při zvýšení rychlosti jízdy
■ Telefon  - nastavení úrovně hlasitosti telefonu
■ Hlasitost iPodu  - nastavení úrovně hlasitosti připojeného iPodu

■ Tichá  - nízká hlasitost
■ Střední  - střední hlasitost
■ Hlasitá  - vysoká hlasitost

■ Úroveň AUX  - nastavení úrovně hlasitosti zařízení připojeného přes AUX
■ Tichá  - nízká hlasitost
■ Střední  - střední hlasitost
■ Hlasitá  - vysoká hlasitost

■ Bluetooth-Audio  - nastavení úrovně hlasitosti připojeného Bluetooth® zařízení
■ Tichá  - nízká hlasitost
■ Střední  - střední hlasitost
■ Hlasitá  - vysoká hlasitost 
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■ Pokles hlas. audia:  - nastavení snížení hlasitosti během aktivní kontroly vzdále-
nosti při parkování
■ Vypnuto  - vypnuto
■ Slabý  - nízké
■ Střední  - střední
■ Silný  - vysoké

■ Basy - Středy - Výšky  - nastavení basů, středů a výšek
■ Balance - fader  - vyvážení hlasitosti vlevo a vpravo, vpředu a vzadu
■ Potvrzovací tón  - zapnutí/vypnutí zvukového znamení při stisku kláves
■ Žádné navigační hlášení při volání  - vypnutí/zapnutí hlasových navigačních pokynů

během telefonického hovoru (s použitím telefonu připojeného k hands-free)
■ Subwoofer  - nastavení úrovně hlasitosti subwooferu
■ CANTON rozšířená nastavení  - nastavení Cantonu

■ Předvolby nastavení zvuku  - nastavení ekvalizéru
■ Hudba  - hudba
■ Řeč  - řeč

■ Prostorová optimalizace:  - nastavení prostorové optimalizace vnímání zvuku
■ Vypnuto  - nastavení pro celý prostor vozidla
■ vpředu  - optimalizované nastavení pro cestující na předních sedadlech
■ Řidič  - optimalizované nastavení pro řidiče

■ CANTON Surround  - virtuální surround systém (aktivní při přehrávání médií) 

Nastavení displeje

› Stiskněte tlačítko SETUP  → Displej .

■ Vypnout obrazovku (za 10 s)  - zapnutí/vypnutí displeje do tzv. úsporného režimu1)

■ Jas  - nastavení stupně jasu displeje
■ Nejsvětlejší  - nejsvětlejší
■ Světlejší  - světlejší
■ Střední  - střední
■ Tmavší  - tmavší
■ Nejtmavší  - nejtmavší

■ Potvrzovací tón  - zapnutí/vypnutí zvukového znamení při stisku kláves
■ Hodiny v režimu Standby  - zobrazení času a datumu na displeji pokud je zapnuté za-

palování a přístroj je vypnutý 

Nastavení času a data

› Stiskněte tlačítko SETUP  → Čas a datum .

■ Zdroj času:  - nastavení času (manuálně, resp. podle GPS)
■ Čas:  - nastavení času
■ Letní čas  - zapnutí/vypnutí nastavení letního času
■ Časová zóna:  - volba časové zóny
■ Formát času:  - nastavení formátu času (12h, resp. 24h)
■ Datum:  - nastavení datumu
■ Formát data:  - nastavení formátu datumu 

Nastavení klávesnice

› Stiskněte tlačítko SETUP  → Klávesnice .

■ ABC  - řazení kláves podle abecedy
■ QWERTZ  - řazení kláves v systému QWERTZ (podle rozložení na klávesnici) 

Nastavení doplňkových jazyků klávesnice

› Stiskněte tlačítko SETUP  → Doplňkové jazyky klávesnice .

Znaky jazyků zvolených v této nabídce je možné vybrat v zadávací obrazovce
s klávesnicí stisknutím   » strana 7. 

Nastavení jednotek

› Stiskněte tlačítko SETUP  → Jednotky .

■ Vzdálenost:  - jednotky vzdálenosti
■ km  - kilometry
■ mi  - míle 

1) Pokud nedojde během 10 sekud k aktivaci displeje buď přiblížením k displeji nebo dotykem na displej
nebo tlačítkem nabídek 2  » obr. 1 na straně 5, bude zobrazen pouze černý displej. Displej uvedete do
aktivního režimu přiblížením k displeji nebo dotykem na displej nebo stisknutím tlačítka nabídek 2 .

11Nastavení přístroje



■ Rychlost:  - jednotky rychlosti
■ km/h  - kilometry za hodinu
■ mph  - míle za hodinu

■ Teplota:  - jednotky teploty
■ °C  - stupně Celsia
■ °F  - stupně Fahrenheita

■ Objem:  - jednotky objemu
■ l  - litry
■ gal (US)  - galony (US)
■ gal (UK)  - galony (UK)

■ Spotřeba:  - jednotky spotřeby
■ l/100km  - litrů na 100 kilometrů
■ km/l  - kilometrů na litr
■ mpg (US)  - mil na galon (US)
■ mpg (UK)  - mil na galon (UK)

■ Spotřeba plynu:  - jednotky spotřeby plynu
■ kg/100km  - kilogramů na 100 kilometrů
■ km/kg  - kilometrů na kilogram
■ m3/100 km  - metrů krychlových na 100 kilometrů
■ km/m3  - kilometrů na metr krychlový

■ Tlak:  - jednotky tlaku v pneumatikách
■ kPa  - kilopascaly
■ bar  - bary
■ psi  - libry na čtverečný palec 

Nastavení hlasového ovládání

› Stiskněte tlačítko SETUP  → Hlasové ovládání .

■ Styl dialogu:  - nastavení stylu dialogu
■ Dlouhý  - dlouhý dialog (systém přehrává nezkrácená zvuková hlášení)
■ Krátký  - krátký dialog (systém některá zvuková hlášení zkrátí nebo je nahradí

akustickým signálem)
■ Zobrazit možné příkazy  - zapnutí/vypnutí zobrazení nabídky základních hlasových

příkazů při zapnutí hlasového ovládání
■ Počáteční tón hlasového ovládání  - zapnutí/vypnutí zvukové signalizace při zapnutí

hlasového ovládání

■ Koncový tón hlasového ovládání  - zapnutí/vypnutí zvukové signalizace při vypnutí
hlasového ovládání

■ Zadávací tón v hlasovém dialogu  - zapnutí/vypnutí zvukové signalizace možnosti za-
dání hlasového příkazu 

Obnovení nastavení z výroby

› Stiskněte tlačítko SETUP  → Tovární nastavení .

■ Obnovit výrobní nastavení  - obnovení všech nastavení z výroby
■ Zvuk  - obnovení nastavení zvuku
■ Rádio  - obnovení nastavení rádia
■ Vozidlo  - obnovení nastavení systémů vozidla
■ Telefon  - obnovení nastavení telefonu
■ Média  - obnovení nastavení médií
■ Hlasové ovládání  - obnovení nastavení hlasového ovládání
■ Navigace  - obnovení nastavení navigace
■ Bluetooth  - obnovení nastavení funkce Bluetooth®

■ Systém  - obnovení nastavení systému 

Nastavení Bluetooth®

› Stiskněte tlačítko SETUP  → Bluetooth .

■ Bluetooth  - zapnutí/vypnutí funkce Bluetooth®

■ Viditelnost:  - zapnutí/vypnutí viditelnosti jednotky Bluetooth® pro okolní zařízení
■ Viditelný  - trvalé zapnutí viditelnosti
■ Neviditelný  - vypnutí viditelnosti
■ Při startování  - zapnutí viditelnosti na dobu 5 min po zapnutí zapalování, nebo

do doby, než rychlost vozidla překročí rychlost 5 km/h
■ Jméno:  - otevření zadávací obrazovky s klávesnicí - změna jména jednotky

hands-free
■ Spárovaná zařízení  - zobrazení seznamu spárovaných Bluetooth® zařízení, připoje-

ní, resp. smazání spárovaného zařízení, smazání seznamu spárovaných zařízení
■ Smaz. vše  - smazání všech spárovaných Bluetooth® zařízení
■   - smazání spárovaného Bluetooth® zařízení 
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■ Hledat zařízení  - vyhledávání dostupných externích zařízení s aktivovanou funkcí
Bluetooth® a zapnutou viditelností

■ Bluetooth-Audio (A2DP/AVRCP)  - zapnutí/vypnutí možnosti připojení Bluetooth® pro-
filu A2DP a AVRCP1) 

1) A2DP a AVRCP jsou Bluetooth® profily podporující multimediální funkce.
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Hlasové ovládání přístroje

Úvodní informace

Hlasové ovládání je možné využít pouze v režimu Telefon nebo Navigace. Nasta-
vení hlasového ovládání » strana 12.

Doba, po kterou je systém připravený přijímat a provádět hlasové příkazy, se na-
zývá dialog. Systém reaguje zvukovým zpětným hlášením a případně Vás provádí
jednotlivými funkcemi.

Mikrofon pro hlasové ovládání je umístěný ve stropním panelu a je nasměrován na
řidiče i spolujezdce. Proto může zařízení ovládat řidič i spolujezdec.

Symboly v režimu hlasového ovládání
Symbol Význam

 Systém přehrává zvukové hlášení.

 Systém čeká na hlasový příkaz.

 Pozastavené zadávání hlasového příkazu.

Krátkým stisknutím tlačítka VOICE  nebo   na multifunkčním volantu během zvu-
kového hlášení se hlášení ukončí a je očekáván hlasový příkaz. Není nutné čekat
na přehrání celého hlášení a zadávání se tím urychlí. 

Zapnutí/vypnutí

Zapnutí hlasového ovládání
› Krátkým stisknutím tlačítka VOICE  na přístroji.
› Krátkým stisknutím tlačítka   na multifunkčním volantu.

Vypnutí hlasového ovládání
› Dlouhým nebo dvojím stisknutím tlačítka VOICE  na přístroji.
› Dlouhým nebo dvojím stisknutím tlačítka   na multifunkčním volantu.
› Dotykem prstu na displeji (kromě funkčního tlačítka  ).
› Stisknutím některého z tlačítek na přístroji (kromě krátkého stisknutí tlačítka

VOICE ).
› Vyslovením příkazu Zrušit hlasové ovládání. 

Ovládání

Hlasové příkazy
Po zapnutí hlasového ovládání se na displeji zobrazí nabídka základních hlasových
příkazů pro daný režim. Zobrazování nabídky je možné vypnout/zapnout » strana
12.

Vyslovujte hlasové příkazy pouze pokud je na displeji přístroje, resp. na informač-
ním displeji zobrazený symbol .

Možnost vyslovení hlasového příkazu může být signalizována také pomocí zvuko-
vé signalizace. Zvukovou signalizaci je možné zapnout/vypnout » strana 12.

Po vyslovení hlasového příkazu Nápověda získáte nabídku možných hlasových
příkazů. Po zopakování příkazu Nápověda se v některých případech přehraje další
část nápovědy.

Po vyslovení hlasového příkazu Zahájit úvod se přehraje jedna ze sedmi částí ná-
vodu k hlasovému ovládání.

Hlasovým příkazem je možné zapnout funkci zeleně zvýrazněných funkčních tlačí-
tek (ovládání způsobem „Řekni, co vidíš“). Např. funkční tlačítko Volat číslo  je mož-
né zapnout hlasovým příkazem Volat číslo.

Možnost nového zadání hlasového příkazu
Pokud např. vyslovíte špatný hlasový příkaz a je ještě zobrazen symbol , je mož-
né znovu spustit zadávání hlasového příkazu.

Nové zadání hlasového příkazu je možné provést některým z následujících způso-
bů:
› stisknutím tlačítka VOICE  na přístroji;
› stisknutím tlačítka   na multifunkčním volantu.

Znovu se zobrazí symbol  a je možné vyslovit nový hlasový příkaz.

Přerušení zadávání hlasového příkazu
Zadávání hlasového příkazu lze v některých nabídkách přerušit otočením tlačítka
2  » obr. 1 na straně 5.

V takovém případě se symbol  na displeji přístroje, resp. na informačním displeji
změní na .

Obnovení zadávání hlasového příkazu

Obnovení zadávání je možné provést některým z následujících způsobů:
› stisknutím funkčnho tlačítka  ;
› stisknutím tlačítka VOICE  na přístroji;
› stisknutím tlačítka   na multifunkčním volantu. 
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Nerozeznání hlasového příkazu
Pokud systém nerozezná hlasový příkaz, odpoví hlášením „Zopakujte zadání.“
a umožní nové zadání.

Po 2. nerozeznaném hlasovém příkazu systém přehraje nápovědu a umožní nové
zadání.

Po 3. nerozeznaném hlasovém příkazu systém odpoví hlášením „Hlasové ovládání
zrušeno.“ a dialog se ukončí.

Optimální srozumitelnost příkazů závisí na několika faktorech.
› Mluvte normální intenzitou hlasu bez přízvuku a nadměrných pomlk.
› Vyvarujte se špatné výslovnosti.
› Zavřete dveře, okna a střešní okno, zamezíte tak rušivým vlivům okolí na sys-

tém.
› Při vyšší rychlosti doporučujeme mluvit hlasitěji, aby příkaz nebyl přehlušen zvý-

šenou hladinou okolního zvuku.
› Během dialogu omezte vedlejší zvuky ve vozidle, např. současně hovořící cestu-

jící. 

15Hlasové ovládání přístroje



Audio

Rádio

Hlavní nabídka

Obr. 9 
Rádio: hlavní nabídka

V prvé řadě věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 3.

Všechny volby a potvrzení provádějte tak, jak je popsáno v úvodu tohoto návodu
k obsluze » strana 5.

Volba hlavní nabídky
› Stiskněte tlačítko RADIO .

Popisek k obrázku

A zvolená rozhlasová stanice

B funkční tlačítka pro volbu rozhlasové stanice uložené v paměti stanic

C funkční tlačítka pro posun v nabídce uložených rozhlasových stanic

D funkční tlačítko volby frekvenčního pásma
 volba rozhlasové stanice ze seznamu stanic
 ruční ladění stanic funkčními tlačítky   a   nebo posuvníkem
 nastavení rádia

Symboly na displeji
Symbol Význam

 Zvuk je zcela ztlumen

 Rozhlasová stanice s dopravním vysíláním

Symbol Význam

  Rozhlasová stanice bez dopravního vysílání


Rozhlasová stanice ze seznamu stanic je rozhlasovou stanicí ulože-
nou v paměti stanic

 Zvolená rozhlasová stanice

  Funkce RDS je vypnuta 

Informační displej

Nabídka režimu Audio se otevře po potvrzení Audio z hlavní nabídky přístroje zob-
razené na informačním displeji sdruženého panelu přístrojů.

Obsluha této nabídky se provádí » návod k obsluze vozidla, kapitola Informační
displej.

Zobrazující se informace:
■ aktuálního frekvenčního pásma rádiové stanice;
■ aktuálně přehrávané stanice z dostupných rozhlasových stanic daného frek-

venčního pásma, pokud jich je dostupných méně jak 5;
■ pokud je dostupných víc něž 5 stanic zobrazí se seznam dostupných rozhlasový-

ch stanic s možností volby;
■ zprávy dopravního vysílání TP. 

Obsluha

Volba frekvenčního pásma
› Stiskněte tlačítko RADIO  → D  nebo opakovaně stiskněte tlačítko RADIO .

FM  - frekvenční pásmo FM

AM  - frekvenční pásmo AM

DAB  - digitální rozhlasové vysílání » strana 18

Ladění rozhlasových stanic
› Stiskněte tlačítko RADIO  →  .

Uložení rozhlasové stanice do paměti stanic
› Nalaďte požadovanou rozhlasovou stanici.
› Dlouze stiskněte příslušné funkční tlačítko B  » obr. 9 na straně 16, dokud se

neozve zvukový signál 
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nebo

› Dlouze stiskněte požadovanou stanici v seznamu stanic.

Zobrazí se nabídka funkčních tlačítek B .

› Stiskněte příslušné funkční tlačítko B .

Automatické uložení rozhlasových stanic do paměti stanic
Systém umožňuje uložit 15 rozhlasových stanic s nejsilnějším signálem.

› Podržte stisknuté tlačítko RADIO , dokud se nezobrazí hlášení Automatické uk-
ládání....

Pokud jsou v paměti stanic uloženy nějaké rozhlasové stanice, budou nahrazeny
nově uloženými stanicemi.

Volba uložené rozhlasové stanice v paměti stanic
V každém frekvenčním pásmu (AM, FM, DAB) je k dispozici vždy 15 paměťových mí-
st.

› Stiskněte tlačítko RADIO  → funkční tlačítko požadované rozhlasové stanice
» obr. 9 na straně 16.

Volba rozhlasové stanice ze seznamu stanic
› Stiskněte tlačítko RADIO  →   nebo  /   a zvolte požadovanou rozhlasovou

stanici.

  - aktualizace seznamu stanic (pouze ve frekvenčním pásmu AM)

Pokud není seznam stanic k dispozici, začne přístroj automaticky vyhledávat roz-
hlasové stanice. 

Nastavení

› Stiskněte tlačítko RADIO  →  .

■ Zvuk  - nastavení zvuku » strana 10, Nastavení zvuku
■ Scan  - přehrání všech dostupných rozhlasových stanic ze seznamu stanic, vždy

po dobu asi 5 s. Opakovaným stisknutím dojde k ukončení automatického pře-
hrávání na právě přehrávané rozhlasové stanici.

■ Šipky:  - upřesnění funkce přepínání stanic v režimu Rádio
■ Předvolby  - přepínání pouze uložených rozhlasových stanic
■ Seznam stanic  - přepínání všech dostupných rozhlasových stanic zvoleného

frekvenčního pásma
■ Dopravní zpravodajství (TP)  - zapnutí/vypnutí příjmu dopravního vysílání
■ Předvolby  - vymazání paměti stanic

■   - smazání jedné stanice
■  Smazat vše  - smazání všech uložených stanic

■ Loga stanic  - vložení loga rozhlasové stanice z SD karty nebo datového nosiče
USB1)

■ Radiotext  - zapnutí/vypnutí zobrazení doprovodného textu rádiového vysílání
■ Rozšíř. nastavení  - nastavení alternativní frekvence a RDS

■ Alternativní frekvence (AF)  - zapnutí/vypnutí vyhledávání alternativních frekvencí
poslouchané rozhlasové stanice

■ Radio-Data-System (RDS)  - zapnutí/vypnutí funkce RDS
■ Regionální RDS:  - zapnutí/vypnutí automatického sledování regionálně příbuz-

ných stanic
■ Pevně  - zvolená regionální rozhlasová stanice bude držena trvale. Při ztrátě

signálu je nutné ručně přeladit na jinou regionální stanici.
■ Automaticky  - automatická volba rozhlasové stanice s aktuálně nejlepším pří-

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

RDS (Radio Data System)
Funkce RDS slouží k přenosu identifikace programu a umožňuje kromě jiného ta-
ké automatické vyhledávání téže rozhlasové stanice na jiné frekvenci. Pokud je
dostatečně kvalitní příjem, zobrazuje se u rádiových stanic s možností RDS, místo
frekvence stanice její jméno.

V zemích, kde není funkce RDS dostatečně podporována doporučujeme funkce
RDS a AF vypnout. Zapnuté funkce RDS a AF mohou mít negativní vliv na funkcio-
nalitu rádia.

AF (alternativní frekvence)
Funkce AF zajišťuje, aby byla zvolená rozhlasová stanice automaticky přijímána na
frekvenci s nejlepším příjmem.

DAB (Digital Audio Broadcasting)
DAB je digitální rozhlasové vysílání využívající formáty DAB, DAB+ nebo DMB.
Umožňuje vysílat více rozhlasových stanic v jedné skupině na stejné frekvenci. 

1) Podporovány jsou následující formáty obrázků: jpg, jpeg, png, bmp., tiff, gif.
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Navíc umožňuje přenos různých doplňkových dat a informací (např. zprávy, sport,
počasí, varování apod.). 

Zapnutí/vypnutí dopravního vysílání

Podle výbavy:

› Stiskněte tlačítko TP .
› Stiskněte tlačítko RADIO  →   → Dopravní zpravodajství (TP) .

Připravenost přijímat dopravní vysílání je symbolizována na displeji písmeny .

Během reprodukce v režimu Média je na pozadí stále přijímaná naposledy zvolená
rozhlasová stanice, pokud je tato stanicí podporující dopravní hlášení. Pokud byla
naladěna stanice, která nepodporuje TP, pak je na pozadí automaticky přeladěno
na nejvhodnější TP stanici, aby bylo stále možno přijímat dopravní hlášení v Mé-
diích.

Stejně se bude chovat rádio při zvoleném frekvenčním pásmu AM. Pokud není na-
lezena žádná rozhlasová stanice s podporou dopravních hlášení, např. z důvodu
rušení rádiového příjmu, zobrazí se místo TP, no TP.

Poznámka

TP (Traffic - Program identification) - Identifikace dopravního vysílání - přijímaná
rozhlasová stanice vysílá TP signál (dopravní vysílání). 

Digitální rozhlasové vysílání DAB

Hlavní nabídka

Obr. 10 DAB: hlavní nabídka

V prvé řadě věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 3.

Všechny volby a potvrzení provádějte tak, jak je popsáno v úvodu tohoto návodu
k obsluze » strana 5.

Volba hlavní nabídky
› Stiskněte tlačítko RADIO  → DAB .

Popisek k obrázku
zvolená DAB rozhlasová stanice
funkční tlačítka pro volbu DAB rozhlasové stanice uložené v paměti stanic
funkční tlačítka pro posun v nabídce uložených DAB rozhlasových stanic

Symboly na displeji
Symbol Význam

 Zvuk je zcela ztlumen


Rozhlasová stanice ze seznamu stanic je rozhlasovou stanicí ulože-
nou v paměti stanic

 Zvolená DAB rozhlasová stanice

 Signál DAB je nedostupný

 DAB rozhlasová stanice se zobrazením obrázků (slideshow) 

A

B

C
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Poznámka

V oblastech bez pokrytí signálem DAB se po přepnutí do režimu DAB zobrazí sym-
bol . 

Obsluha

Ladění rozhlasových stanic
› Stiskněte tlačítko RADIO  →  .

Uložení rozhlasové stanice do paměti stanic
› Nalaďte požadovanou rozhlasovou stanici nebo dlouze stiskněte požadovanou

stanici v seznamu stanic → podržte příslušné funkční tlačítko B  » obr. 10 na
straně 18, dokud se neozve zvukový signál.

Volba uložené rozhlasové stanice v paměti stanic
V každém frekvenčním pásmu (AM, FM, DAB) je k dispozici vždy 15 paměťových mí-
st.

› Stiskněte tlačítko RADIO  → funkční tlačítko požadované rozhlasové stanice.

Volba rozhlasové stanice ze seznamu stanic
› Stiskněte tlačítko RADIO  →   nebo  /   a zvolte požadovanou rozhlasovou

stanici.

  - aktualizace seznamu stanic

Pokud není seznam stanic k dispozici, začne přístroj automaticky vyhledávat roz-
hlasové stanice.

Příklad přehledu DAB rozhlasových stanic
■ XYZ  - skupina DAB rozhlasových stanic

■ XYZ  - DAB rozhlasová stanice XYZ
■ XYZ   - DAB rozhlasová stanice XYZ, jejíž příjem není momentálně možný
■ XYZ (FM)  - DAB rozhlasová stanice XYZ, jejíž příjem je momentálně možný pou-

ze ve frekvenčním pásmu FM
■ XYZ (DAB)  - DAB rozhlasová stanice XYZ, jejíž příjem je momentálně možný

pouze v jiné skupině DAB rozhlasových stanic 

Informace o stanici

Obr. 11 
Informace o stanici

› Stiskněte tlačítko RADIO  → DAB  →  .

■ Předvolby  - zobrazení pouze uložených DAB rozhlasových stanic
■ Info o stanici  - zobrazení informací o DAB rozhlasové stanici (např. název stanice,

skupina nebo typ programu), radiotextu a obrázků1)

■ Radiotext  - zobrazení doprovodného textu
■ Slideshow  - zobrazení obrázků 

Nastavení

› Stiskněte tlačítko RADIO  →   → Rozšíř. nastavení .

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

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

rozhlasové stanice v jiných skupinách
■ Automatická změna DAB - FM  - zapnutí/vypnutí automatického přepínání z DAB do

frekvenčního pásma FM při ztrátě signálu DAB
■ Pásmo L  - zapnutí/vypnutí automatického vyhledávání DAB rozhlasových stanic

v L-pásmu

Sledování programu DAB
Pokud je některá DAB rozhlasová stanice součástí více skupin, bude při špatném
signálu automaticky vyhledána stejná stanice s lepším signálem v jiné skupině. 

1) Pokud stisknete displej v oblasti zobrazení informací o DAB rozhlasové stanici, zobrazí se na displeji
pouze tyto informace. Pokud stisknete displej v oblasti zobrazeného obrázku, zobrazí se na displeji
pouze obrázky.
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Automatická změna DAB - FM
Při špatném příjmu signálu DAB přístroj zkouší vyhledat pro právě přehrávanou
stanici DAB odpovídající stanici ve frekvenčním pásmu FM.

Předpokladem pro automatickou změnu mezi DAB a frekvenčním pásmem FM je
shodný identifikační kód rozhlasové stanice.

Pokud je stanice přijímána ve frekvenčním pásmu FM, zobrazuje se za názvem
stanice označení (FM). Pokud je signál DAB opět dostupný, automaticky dojde ke
změně z FM na DAB a označení (FM) zmizí.

Pokud není možné kvůli špatnému signálu stanici DAB najít ani ve frekvenčním
pásmu FM, zvuk autorádia se vypne.

Pokud je automatická změna stanice nežádoucí (např. při krátkodobých ztrátách
signálu při průjezdech tunely), je možné tuto funkci vypnout » strana 19. 
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Média

Hlavní nabídky

Obr. 12 
Média: hlavní nabídka

V prvé řadě věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 3.

Všechny volby a potvrzení provádějte tak, jak je popsáno v úvodu tohoto návodu
k obsluze » strana 5.

Volba hlavní nabídky
› Stiskněte tlačítko MEDIA .

Popisek k obrázku

A informace o zvolené skladbě (např. jméno interpreta, název skladby)

B zvolený zdroj zvuku/zobrazení obrázku alba (cover art) pokud je součástí
přehrávaného souboru nebo složky

C zobrazení hrací doby a zbývající doby přehrávání

D volba zdroje zvuku
 výběr skladby, resp. adresáře ze seznamu
 nastavení médií

Podporované typy souborů

Typ souboru Podporované formáty

Audio kodek
mp3, wav, avi, wma, asf, aac, m4a, m4b, m4p, mp4, m4v,
3GP, ogg, oga, ogx, ogv, ogm

Obrázky jpg, jpeg, png, bmp, tiff, gif

Podmínky pro funkčnost médií

■ Názvy souborů nesmějí mít více než 256 znaků. Adresářová struktura je omeze-
na na 8 úrovní podadresářů.

■ Paměťová SD karta nesmí obsahovat více než 5 000 adresářů a 15 000 souborů.
Adresář přitom nesmí obsahovat více než 6 000 souborů.

■ Pokud jsou jméno interpreta, název alba a titul přehrávaného souboru uloženy
jako tzv. ID3 tag, je možno je zobrazit. Jestliže není ID3 tag k dispozici, zobrazuje
se název adresáře nebo jméno souboru.

■ Soubory WMA (Windows Media Audio) lze přehrávat pouze tehdy, pokud nejsou
chráněny autorskými právy prostřednictvím DRM (Digital Rights Management).
Takové WMA soubory přístroj nepodporuje.

Symboly na displeji
Symbol Význam

 Zvuk je zcela ztlumen

 Bluetooth® zařízení 

Informační displej

Nabídka režimu Audio se otevře po potvrzení Audio z hlavní nabídky přístroje zob-
razené na informačním displeji sdruženého panelu přístrojů.

Obsluha této nabídky se provádí » návod k obsluze vozidla, kapitola Informační
displej.

Zobrazující se informace
■ aktuální zdroj zvuku
■ aktuálně přehrávané skladby 

Volba zdroje zvuku

› Stiskněte tlačítko MEDIA  → Zdroj .

■  CD  - přepnutí na vložené CD
■  USB  - přepnutí na připojený datový nosič přes vstup USB
■  AUX  - přepnutí na připojený externí zdroj zvuku přes vstup AUX
■  iPod  - přepnutí na připojený iPod (iPhone, iPad) přes vstup MEDIA IN
■  Karta SD 1  - přepnutí na zasunutou paměťovou kartu SD 1
■  Karta SD 2  - přepnutí na zasunutou paměťovou kartu SD 2
■  BT-Audio  - přepnutí na připojený externí zdroj zvuku přes Bluetooth

Další informace k externím zdrojům zvuku » strana 24. 

21Média



Ovládání zdrojů zvuku

Popis funkčních tlačítek

Tlačítko Akce Funkce

/ Stisknutí

Reprodukce/pauza: reprodukce bude na ak-
tuálním místě přerušena a symbol se změní
na  - po dalším stisknutí bude reprodukce
z téhož místa opět pokračovat

 Krátké stisknutía) Přehrávání předchozí skladby od jejího za-
čátku

 Krátké stisknutía) Přehrávání aktuální skladby od jejího začát-
ku

 Dlouhé stisknutíb) Rychlý posun skladby v opačném směru pře-
hrávání

 Krátké stisknutí
Přehrávání následující skladby od jejího za-
čátku

 Dlouhé stisknutíb) Rychlý posun skladby ve směru přehrávání

 Stisknutí Zapnutí/vypnutí opakování složky

 Stisknutí Zapnutí/vypnutí opakování skladby

 Stisknutí
Zapnutí/vypnutí přehrávání v náhodném po-
řadí

 Stisknutí
Automatické přehrávání skladeb po dobu 10
sc)

a) Do 5 s po začátku přehrávání skladby.
b) Čím déle je tlačítko stisknuto, tím rychlejší je posun.
c) Funkci Scan lze také aktivovat/deaktivovat stisknutím tlačítka 2  » obr. 1 na straně 5. 

Prohlížeč seznamu skladeb/složek

Obr. 13 
Prohlížeč seznamu skladeb/slo-
žek

› Stiskněte tlačítko MEDIA  →  .

Popisek k obrázku
zobrazení adresářové struktury, funkční tlačítka nadřazených adresářů
funkční tlačítka pro ovládání zdroje zvuku
aktuálně přehrávaná skladba 

Nastavení médií

› Stiskněte tlačítko MEDIA  →  .

■ Zvuk  - nastavení zvuku » strana 10, Nastavení zvuku
■ Mix/Opakovat včetně podsložek  - zapnutí/vypnutí přehrávání skladeb v režimu Mix/

Opakování včetně podsložek v aktuální složce
■ Bluetooth  - nastavení funkce Bluetooth® » strana 12
■ Dopravní zpravodajství (TP)  - zapnutí/vypnutí příjmu dopravního vysílání
■ Externí zařízení AUX  - aktivace/deaktivace vstupu externího zdroje zvuku AUX 

A

B

C
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CD

Obr. 14 Otvor pro CD

Otvor pro CD se náchází v odkládací schránce na straně spolujezdce.

Vložení/vyjmutí CD
› CD zasuňte do otvoru potištěnou stranou nahoru, dokud ho přístroj sám nepře-

vezme a nevsune dál. Reprodukce se zahájí automaticky.
› Stiskněte tlačítko   - CD se vysune.

Pokud vysunuté CD nevyjmete, zasune se z bezpečnostních důvodů po asi 10 s
zpět do přístroje. Přitom ale nedojde k přepnutí zdroje na CD.

Podmínky pro funkčnost
› V interní CD mechanice je možno přehrávat pouze audio CD (CD-DA) a datová CD

(CD-R, CD-RW) standardní velikosti. Nelze vkládat mini CD (∅ 8 cm).
› CD-ROM, CD-R, CD-RW s kapacitou 650 MB a 700 MB.
› CD musejí odpovídat standardu ISO 9660 Level 1 nebo Level 2 a souborovému

systému Joliet (single session a multisession).
› MP3-CD nesmí obsahovat více než 50 adresářů a 500 souborů
› Názvy souborů nesmějí mít více než 256 znaků. Adresářová struktura je omeze-

na na 8 úrovní podadresářů.

POZOR

Přehrávač CD je laserový produkt třídy 1. Pokud byste přehrávač CD otevřeli,
hrozí nebezpečí poranění neviditelným laserovým zářením.

UPOZORNĚNÍ

■ Nikdy nevkládejte do interní mechaniky disky DVD - nebezpečí poškození přís-
troje.
■ Do interní mechaniky nikdy nevkládejte disky s označením - „Nevkládat do me-
chaniky bez výsuvného podkladu“ nebo „Eco Disc“.
■ Pokus o zasunutí dalšího CD ve chvíli, kdy se přístroj snaží již vložené CD vysu-
nout, by mohl vést ke zničení mechaniky přístroje. Po stisknutí tlačítka   trvá ně-
kolik sekund, než je CD vysunuto. Během této doby je otvor pro vložení CD ote-
vřen. Před vložením nového CD vyčkejte, až se již vložené CD vysune.
■ Pokud je CD mechanicky poškozené, nečitelné nebo špatně vložené, objeví se
na displeji hlášení Chyba: CD. Zkontrolujte CD a vložte je správně do mechaniky.
Pokud se znovu objeví Chyba: CD zkuste jiné CD a popř. se obraťte na odborný
servis ŠKODA.
■ Pokud je teplota uvnitř přístroje příliš vysoká, nelze do přístroje zasunout CD.
Přístroj se přepne do posledního aktivního režimu.
■ Nepoužívejte nikdy tekutiny jako je benzin, ředidlo na barvy nebo čisticí prostře-
dek na klasické hudební desky, protože byste mohli poškodit povrch CD!
■ Nevystavujte CD nikdy přímému slunečnímu záření!
■ CD popisujte jen k tomu určeným popisovačem.
■ Nepolepujte CD!
■ Důsledkem chladu nebo po dešti se může vytvořit v přístroji vlhký povlak (kon-
denzát). Tento povlak může způsobit přeskakování nahrávky nebo přehrání zcela
znemožnit. V těchto případech musíte počkat, až se kondenzát odpaří.

Poznámka

■ Na špatných silnicích a při silných vibracích může dojít k tomu, že nahrávka
přeskakuje.
■ Pokud je CD znečištěné, nečistěte ho nikdy kruhovými pohyby, ale od středu ke
kraji měkkou látkou, která nepouští chloupky. Velmi znečištěné CD doporučujeme
omýt běžným čisticím prostředkem na CD a nechat ho oschnout.
■ Může se stát, že CD s ochranou proti kopírování a CD-R a CD-RW, která jste si
sami vypálili, nebude možno přehrát nebo jejich přehrání bude omezené.
■ Přehrávač CD neobsahuje součásti, které byste museli udržovat nebo mohli
opravovat. V případě poruchy přehrávače CD se obraťte na odborný servis ŠKODA. 
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Paměťová karta

Obr. 15 Otvor pro SD

Otvory pro paměťové karty se nacházejí v odkládací schránce na straně spolujezd-
ce.

Zasunutí paměťové karty
› Zasuňte paměťovou kartu do otvoru useknutým rohem vpravo vpředu až „za-

klapne“. Reprodukce se zahájí automaticky.

Vyjmutí paměťové karty
Podle výbavy:

› Stiskněte tlačítko SETUP  → Bezpečně odebrat SD kartu 1  nebo
Bezpečně odebrat SD kartu 2 .

› Stiskněte tlačítko MENU  →   → Bezpečně odebrat SD kartu 1  nebo
Bezpečně odebrat SD kartu 2 .

› Zatlačte na zasunutou paměťovou kartu. Paměťová karta „vyskočí“ do polohy,
ze které ji můžete bezpečně vyjmout.

Prázdná paměťová karta nebo nečitelná data
Pokud zasunete paměťovou kartu, která je prázdná nebo neobsahuje čitelná data,
přístroj se po pokusu o spuštění nepřepne do režimu paměťové karty.

Požadavky na paměťovou kartu
Do otvoru pro paměťovou kartu je možno zasunout paměťovou kartu o rozměrech
32 mm x 24 mm x 2,1 mm nebo 1,4 mm.

Podporované formáty:
› SD (Secure Digital Memory Cards) - max. velikosti 2GB;
› SDHC (Secure Digital High-Capacity Memory Cards) - max. velikost 32 GB;
› SDXC (Secure Digital Extended Capacity) - zaručená max. velikost 128 GB).

Vzhledem k odlišným požadavkům na kvalitu paměťových karet ze strany výrobců
nelze vždy zaručit jejich přehrávání. Některé soubory na paměťových kartách pří-
padně celé paměťové karty nebude možno přehrát nebo bude jejich přehrání
omezené.

UPOZORNĚNÍ

Paměťová karta nesmí obsahovat více než 5 000 adresářů a 15 000 souborů. Ad-
resář přitom nesmí obsahovat více než 6 000 souborů. 

Externí zdroje zvuku

Úvodní informace

Informace o umístění externích zvuků » Návod k obsluze vozidla, kapitola Komu-
nikace.

Přizpůsobení hlasitosti reprodukce externího zdroje zvuku
Hlasitost reprodukce externího zdroje zvuku lze změnit otočením tlačítka  .

V závislosti na připojeném zdroji zvuku lze také změnit nastavení výstupu hlasi-
tosti na tomto zdroji.

Podmínky pro úspěšné připojení
› Připojena mohou být pouze USB zařízení specifikace 2.0.
› Verze alokační tabulky souborů FAT (File Allocation Table) připojeného zařízení

musí být ve formátu FAT16, FAT32 nebo exFAT.
› Při přehrávání ze zařízení, na kterém je složitá struktura adresářů nebo velký

objem dat, může docházet k časovému zpoždění při načítání hudebních dat.

POZOR

■ Externí zvukový zdroj neodkládejte v žádném případě na přístrojovou desku.
Mohl by při náhlém jízdním manévru vletět do prostoru pro cestující a zranit je.
■ Externí zvukový zdroj nesmíte v žádném případě pokládat do blízkosti airba-
gů. Mohl by být při aktivaci airbagu vymrštěn do prostoru pro cestující a zranit
je.
■ Externí zvukový zdroj nesmíte během jízdy držet v ruce nebo na kolenou.
Mohl by při náhlém jízdním manévru vletět do prostoru pro cestující a zranit je.
■ Připojovací kabel externího zvukového zdroje vždy veďte tak, aby vás při
jízdě neomezoval. 
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UPOZORNĚNÍ

Vstup AUX se smí používat pouze pro zvukové zdroje!

Poznámka

■ Pokud je přes vstup AUX připojený externí zdroj zvuku, který je napájen exter-
ním napájecím adaptérem, může se stát, že zvuk bude rušen. Záleží na kvalitě
použitého adaptéru.
■ Popis ovládání externího zdroje zvuku si přečtěte v návodu k obsluze od
příslušného výrobce. 

Vstup AUX

Externí zvukové zdroje připojené do vstupu AUX nelze ovládat přes Váš přístroj.

Do vstupu AUX se používá standardní kolíkový konektor 3,5 mm. Pokud nemá ex-
terní zdroj zvuku tento konektor, je nutné použít adaptér. 

Vstup USB

Externí zvukové zdroje připojené do vstupu USB lze ovládat přes Váš přístroj.

Podle výbavy postupujte před odebráním USB takto:

› stiskněte tlačítko SETUP  → Bezpečně odebrat datový nosič USB .

nebo

› stiskněte tlačítko MENU  →   → Bezpečně odebrat datový nosič USB . 

Připojení externího zdroje zvuku přes Bluetooth®

Pokud to připojené Bluetooth® zařízení umožňuje, lze ho ovládat přes Váš přístroj.

Pro aktivaci této funkce je nutné, aby byl externí zdroj zvuku spárován s Vaším
přístrojem. Postup je identický se spárováním mobilního telefonu » strana 27. 

Vstup MEDIA IN

Externí zvukové zdroje, jako např. iPod, iPad nebo iPhone, připojené do vstupu
MEDIA IN lze ovládat přes Váš přístroj.

Pro připojení použijte speciální adaptér ze sortimentu ŠKODA originálního
příslušenství.

Třídění skladeb z připojeného zařízení
› Video (pouze v případě použití adaptéru s červeným označením) - Playlisty vi-

deo, Filmy, Hudební videa, TV-show, Video podcasty, Vypůjčené filmy.
› Hudba - Playlisty, Interpreti, Alba, Tituly, Podcasty, Žánry, Skladatelé, Audiokni-

hy.

Nastavení videa
› Stiskněte tlačítko MEDIA  →   → Video (iPod) .

■ Displej  - nastavení jasu, kontrastu a barevné hloubky přehrávaného videa
■ Formát:  - nastavení poměru stran obrazu
■ Norma AV:  - volba televizní normy

■ Automaticky  - automatická volba normy
■ PAL  - zvolení normy PAL
■ NTSC  - zvolení normy NTSC 
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Telefon

Telefon

Úvodní informace

Nabídka Telefon je k dispozici pouze pokud je zapnuté zapalování a funkce Blue-
tooth®.

Aby bylo možno spojit mobilní telefon s hands-free, je třeba obě zařízení vzájem-
ně spárovat » strana 27.

Pokud je automatické spojení nastavené a povolené začne se přístroj po zapnutí
automaticky spojovat1) s naposledy připojeným mobilním telefonem. Další infor-
mace » strana 27. 

Hlavní nabídka

Obr. 16 
Telefon: hlavní nabídka

V prvé řadě věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 3.

Všechny volby a potvrzení provádějte tak, jak je popsáno v úvodu tohoto návodu
k obsluze » strana 5.

Volba hlavní nabídky
› Stiskněte tlačítko PHONE .

Možná chybová hlášení

Hlášení Akce

Pro funkce Bluetooth zapněte zapalo-
vání

Zapněte zapalování.

Zapněte Bluetooth. Zapněte funkci Bluetooth® » strana 12.

Žádné spárované zařízení Bluetooth
Spárujte s hands-free mobilní telefon
» strana 27.

Popisek k obrázku

A název mobilního operátora

B název připojeného mobilního telefonu / funkční tlačítko hledání mobilního
telefonu resp. seznam spárovaných mobilních telefonů

C rychlá volba oblíbených telefonních čísel » strana 28
 přímé zadání telefonního čísla » strana 28
 zobrazení telefonního seznamu » strana 29
 zobrazení seznamu volání (pokud existují aktuálně zmeškané hovory, zobra-

zí se zde symbol  s údajem o počtu zmeškaných hovorů) » strana 29
 nastavení režimu Telefon » strana 30

Symboly na displeji

Symbol Význam

 Stav nabití baterie mobilního telefonua)

 Síla signálua)

 Roaming (před názvem mobilního operátora)a)

 Zmeškaný hovor

 Probíhající hovor

a) Tuto funkci podporují pouze některé mobilní telefony. 

1) Pokud je zapnuté zapalování a funkce Bluetooth®.
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Spojení mobilního telefonu s hands-free

Úvodní informace

Jednotka hands-free se na připojovaném Bluetooth® zařízení zobrazuje jako
SKODA BT wxyz. Na pozici wxyz se zobrazí poslední čtyři symboly VIN kódu vozi-
dla. Název jednotky hands-free je možné změnit » strana 12.

Podmínky pro úspěšné spárování
› Zapnuté zapalování.
› Zapnutá funkce a viditelnost Bluetooth® jednotky hands-free » strana 12 a mo-

bilního telefonu » návod k obsluze mobilního telefonu.

Automatické spojení
Pokud je automatické spojení nastavené a povolené začne se přístroj po zapnutí
automaticky spojovat1) s naposledy připojeným mobilním telefonem. Pokud ke
spojení nedojde, pokusí se systém postupně spojit s dalšími dříve připojenými te-
lefony.

Během automatického spojování se zobrazí nabídka funkčních tlačítek:

■   - zobrazení seznamu mobilních telefonů, se kterými se systém snaží automa-
ticky spojit, s možností zvolit spojení s některým ze zobrazených telefonů

■ Hledat telefon  - vyhledání mobilního telefonu » strana 27

Ukončení spojení
› Vytažením klíče ze spínací skříňky (u vozidel vybavených systémem KESSY při

vypnutí zapalování a otevření dveří řidiče).
› Odpojením hands-free nebo vypnutím Bluetooth® v mobilním telefonu.
› Vypnutím Bluetooth® v přístroji » strana 12.
› Odpojením nebo smazáním spárovaného zařízení ze seznamu spárovaných zaří-

zení » strana 12.

Možné symboly v seznamu nalezených, resp. spárovaných zařízení
Symbol Význam


Zařízení podporující hands-free funkcionalitu (Bluetooth® profil
HFP)a)

 Zařízení spojené s hands-free pomocí Bluetooth® profilu HFPa)

Symbol Význam

 Bluetooth® přehrávač (Bluetooth® profily A2DP a AVRCP)b)


Bluetooth® přehrávač spojený s přístrojem pomocí Bluetooth® pro-
filů A2DP a AVRCPb)

a) HFP je Bluetooth® profil podporující hands-free funkcionalitu.
b) A2DP a AVRCP jsou Bluetooth® profily podporující multimediální funkce.

Poznámka

Maximální počet spárovaných zařízení je 20. Pokud je tento maximální počet do-
sažen, spárováním nového zařízení se automaticky smaže nejdéle nepoužívané
spárované zařízení. 

Postup spárování z hands-free

› Stiskněte tlačítko PHONE .

Pokud byl telefon dříve spárován a nedojde k automatickému spojení zkontrolujte
na svém mobilní telefonu zapnutou funkci a viditelnost Bluetooth®.

Zkontrolujte zda je Bluetooth® zařízení v seznamu spárovaných zařízení stisknu-
tím funkčního tlačítka B  » obr. 16 na straně 26.

Pokud není s hands-free spárovaný žádný mobilní telefon, zobrazí se na displeji
hlášení Vyhledejte a připojte mobilní telefon.

Pokud je s hands-free spojen mobilní telefon stiskněte funkční tlačítko
B  » obr. 16 na straně 26.

› Stiskněte Hledat telefon .

Po ukončení vyhledávání se na displeji zobrazí hlášení Hledání zařízení ukončeno.

› Po ukončení nebo i během vyhledávání stiskněte Výsledky .

Zobrazí se seznam vyhledaných Bluetooth® zařízení (pokud tlačítko Výsledky  ne-
stisknete, zobrazí se seznam automaticky po 25 s).

› Zvolte požadovaný mobilní telefon.
› Na mobilním telefonu potvrďte žádost o připojení.

Následně v závislosti na typu mobilního telefonu: 

1) Pokud je zapnuté zapalování a funkce Bluetooth®.
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› do mobilního telefonu zadejte během 30 s PIN kód zobrazený na displeji přístro-
je

nebo

› na přístroji a v mobilním telefonu potvrďte během 30 s PIN kód zobrazený na
displeji mobilního telefonu.

Pokud mobilní telefon podporuje Bluetooth® profily A2DP a AVRCP, může se na
displeji mobilního telefonu zobrazit žádost o připojení telefonu jako Bluetooth®

přehrávače.

Pokud se vyhledávání nezdařilo, zkontrolujte, zda jsou splněny podmínky pro
úspěšné spárování » strana 27 a celý postup zopakujte.

Během vyhledávání se zobrazí nabídka funkčních tlačítek:

 přerušení vyhledávání
Nápověda zobrazení nápovědy

Výsledky
zobrazení průběžných výsledků vyhledávání s možností volby něk-
terého z již nalezených Bluetooth® zařízení 

Postup spárování z mobilního telefonu

Při párování z mobilního telefonu se řiďte návodem k obsluze mobilního telefonu.

› V mobilním telefonu nechte vyhledat dostupná Bluetooth® zařízení.
› V seznamu nalezených Bluetooth® zařízení vyberte jednotku hands-free.

V závislosti na typu mobilního telefonu:

› v mobilním telefonu zadejte a potvrďte minimálně čtyřmístný PIN kód;
› během 30 s potvrďte shodný PIN kód na displeji přístroje

nebo

› během 30 s potvrďte na displeji přístroje i v mobilním telefonu zobrazený PIN
kód.

Proces párování můžete kdykoliv ukončit stisknutím Zrušit . 

Spojení s jiným spárovaným mobilním telefonem

› V hlavní nabídce Telefon stiskněte funkční tlačítko B  » obr. 16 na straně 26.
› Zvolte spárovaný mobilní telefon, který chcete s hands-free spojit.
› Spojení potvrďte stisknutím Nahradit . 

Rychlá volba telefonního čísla

Funkční tlačítka rychlé volby C  » obr. 16 na straně 26 umožnují okamžité vytočení
předem přiřazených telefonních čísel.

K dispozici je pět funkčních tlačítek.

Přiřazení telefonního čísla
› Stiskněte neobsazené funkční tlačítko rychlé volby C  » obr. 16 na straně 26.

Otevře se telefonní seznam.

› Stiskněte požadovaný kontakt, případně jedno z telefonních čísel kontaktu.

Přiřazení je možné provést také v nastavení režimu Telefon » strana 30.

Vytáčení přiřazeného telefonního čísla
› Stiskněte požadované funkční tlačítko rychlé volby C  » obr. 16 na straně 26.

Změna přiřazeného telefonního čísla
› Stiskněte dlouze požadované funkční tlačítko rychlé volby C  » obr. 16 na straně

26.

Otevře se telefonní seznam.

› Stiskněte požadovaný kontakt, případně jedno z telefonních čísel kontaktu.

Změnu je možné provést také v nastavení režimu Telefon » strana 30.

Odebrání telefonního čísla
› Stiskněte   → Uživatelský profil  → Správa oblíbených .
› Stiskněte obsazené funkční tlačítko rychlé volby. 

Přímé zadání telefonního čísla

Obr. 17 
Přímé zadání telefonního čísla 
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› Stiskněte tlačítko PHONE  →  .

Zobrazí se zadávací obrazovka telefonního čísla » obr. 17.

 mazání čísla
 vytočení zadaného telefonního číslaa)


vložení předvolbyb), pokud je zapnuta možnost přidání a předvolba je zadána
v nastavení telefonu » strana 30

a) Pokud není zadané telefonní číslo, zobrazí se po stisknutí tlačítka   poslední volané číslo.
b) Pokud je zapnuta možnost přidání předvolby, ale předvolba není v nastavení telefonu zadána, zobrazí

se v zadávacím poli po stisknutí tlačítka   poslední volané číslo.

Zadávací obrazovka funguje zároveň jako alfanumerická klávesnice pro vyhledání
kontaktu v telefonním seznamu.

Pokud se např. zadají číslice 32, zobrazí se kontakty obsahující posloupnost pís-
men DA, FA, EB apod.

Kterýkoliv z nabízených kontaktů je možné vytočit stisknutím příslušného funkč-
ního tlačítka kontaktu. 

Telefonní seznam

› Stiskněte tlačítko PHONE  →  .

V seznamu je k dispozici 2000 volných míst pro telefonní kontakty. Každý kontakt
může obsahovat až 5 telefonních čísel.

Nahrání a aktualizace telefonního seznamu
Po prvním spojení mobilního telefonu s hands-free začne systém nahrávat tele-
fonní seznam z telefonu a ze SIM karty1) do paměti řídicí jednotky.

Pokud telefonní seznam stahovaný z mobilního telefonu dosáhne počtu 2000
kontaktů, nahrávání se ukončí a na displeji se zobrazí hlášení Kontakty nebyly
úplně naimportovány. K dispozici budou pouze již nahrané kontakty.

Při každém dalším spojení mobilního telefonu s hands-free již proběhne pouze
aktualizace telefonního seznamu.

Během aktualizace je k dispozici telefonní seznam uložený po poslední dokonče-
né aktualizaci. Nově uložená telefonní čísla se zobrazí až po ukončení aktualizace.

Pokud při nahrávání telefonního seznamu došlo k chybě, zobrazí se na displeji
hlášení Import neúspěšný. Zopakujte znovu a zkontrolujte, zda zařízení BT
umožňuje spojení.

Aktualizaci je možné spustit manuálně zvolením funkce v nastavení režimu Tele-
fon » strana 30.

Hledání kontaktu
Stisknutím Hledat  otevřete zadávací obrazovku s klávesnicí pro vyhledávání zá-
znamu v telefonním seznamu » strana 7.

Volání kontaktu
Stisknutím funkčního tlačítka požadovaného kontaktu zahájíte vytáčení telefon-
ního čísla.

Pokud kontakt obsahuje více telefonních čísel, zobrazí se po stisknutí funkčního
tlačítka kontaktu nabídka telefonních čísel.

Detaily kontaktu
Stisknutím   zobrazíte detaily kontaktu. 

Seznamy volání

Obr. 18 
Seznamy volání

› Stiskněte tlačítko PHONE  →  .

Zobrazí se seznam volání » obr. 18.

funkční tlačítko pro výběr zobrazení
› Vše  - seznam všech volání
› Nepřij. hovory  - seznam zmeškaných hovorů 

A

1) U některých mobilních telefonů není nahrávání kontaktů ze SIM karty podporováno.
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› Volaná čísla  - seznam volaných čísel
› Přijaté hovory  - seznam přijatých hovorů
vytočení čísla s definovanou předvolbou » strana 30, Nastavení režimu Te-
lefon
zobrazení zadávací obrazovky telefonního čísla pro úpravu před voláním
zobrazení detailů telefonního kontaktu

Stisknutím funkčního tlačítka některého ze zobrazených kontaktů nebo telefon-
ních čísel zahájíte vytáčení. 

Nastavení režimu Telefon

› Stiskněte tlačítko PHONE  →  .

Nabídka nastavení v režimu Telefon
■ Volba telefonu  - vyhledání dostupných telefonů / seznam spárovaných telefonů /

volba telefonu
■ Hledat telefon  - vyhledání dostupných telefonů

■ Bluetooth  - nastavení Bluetooth® » strana 12
■ Uživatelský profil  - nastavení uživatelského profilu1)

■ Správa oblíbených  - nastavení funkčních tlačítek rychlé volby telefonního kon-
taktu, možnost přidání a smazání kontaktu

■ Číslo hlas. schránky:  - zapnutí/vypnutí možnosti použití hlasové schránky
■ Zde zadat  - zadání telefonního čísla hlasové schránky
■ Předvolba:  - zapnutí/vypnutí možnosti přidání předvolby k telefonnímu číslu. Po

zapnutí této funkce se v některých nabídkách zobrazí tlačítko přidání předvol-
by 

■ Zde zadat  - zadání předvolby telefonního čísla
■ Seřadit podle:  - řazení telefonního seznamu

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

■ Znovu importovat kontakty  - spuštění aktualizace telefonního seznamu, údaj o po-
čtu naimportovaných kontaktů a kontaktů uložených v telefonu

■ Smazat ostatní uživatelské profily  - smazání ostatních uživatelských profilů (kon-
takty, nastavení řazení telefonních hovorů, seznamy volání, kontakty přiřaze-
né tlačítkům rychlé volby)

B

C

D

■ Změnit pořadí seznamů volání  - řazení telefonních hovorů v seznamu volání od nej-
novějšího resp.nejstaršího volání

■ Pozor: nezapomeňte mobilní telefon  - zapnutí/vypnutí upozornění na připojený tele-
fon při vypnutí zapalování a vytažení klíče ze zapalování (u vozidel vybavených
systémem KESSY při vypnutí zapalování a otevření dveří řidiče)

■ Vybrat vyzváněcí tón  - volba vyzváněcího tónu v případě, že připojený mobilní tele-
fon nepodporuje funkci in-band ringing2)

■ Zobrazit obrázky pro kontakty  - zapnutí/vypnutí zobrazení obrázku přiřazeného v te-
lefonu ke kontaktu3) 

Telefonní hovor

Telefonní hovor

Odchozí hovor
Během vytáčení telefonního čísla se na displeji zobrazuje telefonní číslo volaného
nebo název kontaktu.

Stisknutím   je možné ukončit vytáčení.

Příchozí hovor
Během vyzvánění příchozího hovoru se na displeji zobrazuje telefonní číslo volají-
cího nebo název kontaktu.

Je možné zvolit následující funkce:

■   - přijmutí příchozího hovoru
■   - ztlumení vyzvánění
■   - odmítnutí příchozího hovoru
■ obrázek volajícího - zobrazení detailu volajícího

Probíhající hovor
Během probíhajícího hovoru se na displeji zobrazuje telefonní číslo nebo název
kontaktu a délka hovoru.

V závislosti na kontextu je možné zvolit následující funkce:

■   - přidržení hovoru
■   - vypnutí mikrofonu 

1) V paměti systému jsou uloženy uživatelské profily čtyř naposledy používaných mobilních telefonů.
2) Funkce in-band ringing umožňuje využít pro vyzvánění vyzváněcí tón mobilního telefonu.
3) Tuto funkci podporují pouze některé mobilní telefony.
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■   - zapnutí mikrofonu
■   - ukončení hovoru
■ obrázek volajícího, resp. volaného - zobrazení detailu volajícího, resp. volaného 

Konference

Konference je společný telefonní hovor minimálně tří a maximálně šesti účastní-
ků.

Zahájení konference / připojení dalšího účastníka
› Při probíhajícím hovoru, resp. konferenci uskutečněte další hovor.
› U nového hovoru stiskněte  .

Probíhající konference

V závislosti na kontextu je možné zvolit následující funkce:
■   - přidržení konference - dočasné opuštění konference (konference na pozadí

pokračuje)
■   - návrat do přidržené konference
■   - vypnutí mikrofonu
■   - zapnutí mikrofonu
■   - ukončení konference
■ obrázek konference - zobrazení detailu konference

Detaily konference
Během probíhající konference stiskněte obrázek konference, zobrazí se seznam
ostatních účastníků konference.

V závislosti na typu mobilního telefonu je možné zvolit následující funkce:

■ účastník - zobrazení detailu účastníka
■   - hovor s účastníkem mimo konferenci
■   - ukončení hovoru s účastníkem konference 

Informační displej

Multifunkční volant

Obr. 19 Multifunkční volant: ovládací tlačítka

Aby obsluha telefonu co možná nejméně odváděla pozornost řidiče od sledování
silničního provozu, jsou na volantu umístěna tlačítka pro jednoduché ovládání zá-
kladních funkcí telefonu.

Tlačítka ovládají pouze funkce zobrazované na informačním displeji ve sdruženém
panelu přístrojů.

Tlačítka ovládají funkce režimu, ve kterém se telefon právě nachází.

Pokud jsou rozsvícena obrysová světla, budou podsvícena i tlačítka na multifunkč-
ním volantu.

Tlačítko 1

Akce Funkce

Krátké stisknutí Ztlumení zvuku (MUTE)

Otáčení nahoru Zvýšení hlasitosti

Otáčení dolů Snížení hlasitosti 

31Telefon



Tlačítko 2

Akce Funkce

Krátké stisknutí
Zapnutí hlasového ovládání, ukončení zvukového hlášení,
možnost nového zadání hlasového příkazu

Dvojité krátké
stisknutí

Vypnutí hlasového ovládání

Dlouhé stisknutí Vypnutí hlasového ovládání

Tlačítko 3

Akce Funkce

Krátké stisknutí
Přijmutí hovoru, ukončení hovoru, vstup do hlavního menu
telefonu, seznam volání, volání zvoleného kontaktu

Dlouhé stisknutí Odmítnutí hovoru, opakování posledního hovoru (redial)

Tlačítko 4

Akce Funkce

Krátké stisknutí Potvrzení zvolené položky

Otáčení nahoru Zobrazení seznamu volání, předchozí položka

Otáčení dolů Zobrazení seznamu volání, následující položka

Tlačítko 5

Akce Funkce

Krátké stisknutí Opuštění menu telefonu 

Funkce telefonních hovorů na informačním displeji

V závislosti na kontextu je možné na informačním displeji zvolit následující funk-
ce.

Příchozí hovor

■  Přijmout - přijmutí hovoru
■  Odmít. - odmítnutí hovoru
■  Ignorovat - ztlumení vyzvánění

Odchozí hovor

■  Ukončit - ukončení volání

Probíhající hovor

■  Konec - ukončení hovoru
■  Přidržet - přidržení hovoru
■  Přijmout - návrat k přidrženému hovoru
■  Vyp.mikro - vypnutí mikrofonu
■  Zap.mikro - zapnutí mikrofonu
■  Přepnout - přepnutí mezi dvěma probíhajícími hovory

Konference

■  Přidržet - přidržení konference
■  Přijmout - návrat k přidrženému hovoru
■  Vyp.mikro - vypnutí mikrofonu
■  Zap.mikro - zapnutí mikrofonu
■  Konec - ukončení hovoru
■  Přepnout - přepnutí mezi dvěma probíhajícími hovory
■ Konfer. - přidání účastníka do konference

Symboly na informačním displeji
Symbol Význam

 Stav nabití baterie mobilního telefonua)

 Síla signálua)


Zmeškané hovory (pokud je zmeškaných hovorů více, zobrazí se
u symbolu informace o počtu zmeškaných hovorů)

 Systém očekává hlasový příkaz

 Je pozastaveno zadávání hlasového příkazu

 Systém přehrává hlasový příkaz

a) Tuto funkci podporují pouze některé mobilní telefony.

Seznam volání
Na informačním displeji je možné zobrazit a používat pouze seznam volání.

Pokud seznam volání neobsahuje žádnou položku, zobrazí se na informačním dis-
pleji hlášení Žádné záznamy.

V seznamu volání se u jednotlivých položek zobrazují následující symboly.

Symbol Význam

 Příchozí hovor

 Odchozí hovor

 Zmeškaný hovor 
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Navigace

Navigace

Úvod k navigaci

Úvod

V prvé řadě věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 3.

Všechny volby a potvrzení provádějte tak, jak je popsáno v úvodu tohoto návodu
k obsluze » strana 5.

Přístroj používá k navigování satelitní systém GPS (Global Positioning System).
Pomocí satelitního signálu je udávána aktuální poloha vozidla.

Pokud je přístroj mimo dosah satelitního signálu GPS (např. v hustém porostu,
v tunelech, v podzemních garážích atp.), přístroj provádí navigování v omezené
míře pomocí snímačů ve vozidle.

Navigování je realizováno:
› grafickými pokyny zobrazovanými na displeji přístroje a na informačním displeji;
› hlasovými pokyny.

Navigační přístroj můžete ovládat:
› na přístroji pomocí tlačítek » strana 35;
› na displeji přístroje pomocí funkčních tlačítek » strana 35;
› prostřednictvím hlasového ovládání » strana 34;
› prostřednictvím informačního displeje » strana 34.

POZOR

■ Přístroj při navigování nepočítá např. se semafory, dopravními značkami
STOP a Dej přednost v jízdě, zákazy parkování, stání a zastavení, se zúžením
vozovky nebo s omezením rychlosti.
■ Rychlost jízdy přizpůsobujte dopravní situaci, stavu vozovky a povětrnost-
ním podmínkám.

POZOR (pokračování)

■ Vydané navigační pokyny se mohou lišit od aktuální situace, např. z důvodu
prací na silnici nebo neaktuálních navigačních dat.
■ Hlasitost zvukového výstupu by měla být nastavena tak, aby bylo vždy slyšet
zvukové signály zvenčí, např. zvukové znamení vozidel s právem přednosti
jízdy jako jsou vozidla policie, zdravotnické záchranné služby a hasičského zá-
chranného sboru.

UPOZORNĚNÍ

V některých zemích nelze některé funkce přístroje od určité rychlosti vozidla zvo-
lit. Nejedná se o závadu, ale odpovídá to národním právním předpisům. 

Navigační data

Obr. 20 Otvor pro paměťovou SD kartu

Zdroj navigačních dat
Paměťovou SD kartu s navigačními daty jste obdrželi spolu s přístrojem.

Aby navigační přístroj správně fungoval, musí být karta po celou dobu navigování
zasunuta do otvoru označeného SD2 » obr. 20.

Zasunutí paměťové karty » strana 24.

Aktualizace dat
Navigační data podléhají neustálým změnám (např. nové silnice, přejmenování ulic
a přečíslování domů), a proto po určitém čase nejsou již aktuální. Z tohoto důvodu
může být navigování k cíli nepřesné nebo chybné.

Navigační data pravidelně aktualizujte. 
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Bližší informace o aktualizaci dat naleznete na webových stránkách ŠKODA nebo
u autorizovaného partnera ŠKODA.

Zjištění verze navigačních dat mapových podkladů lze provést v nastavení naviga-
ce NAV  →   → Informace o verzi .

Poškození nebo ztráta karty
Pokud dojde k poškození nebo ztrátě paměťové SD karty s navigačními daty, mů-
žete novou kartu zakoupit ze sortimentu ŠKODA originálního příslušenství. Navi-
gační data lze nahrát jen na tuto originální kartu. 

Ovládání

Hlasové ovládání

Popis hlasového ovládání » strana 14.

V této kapitole jsou uvedeny pouze hlasové příkazy, které nejsou uvedeny v ná-
povědě nebo nejdou jednoznačně ovládat způsobem „Řekni, co vidíš“.

Popis funkce následujících symbolů » strana 37.

Hlasové příkazy funkcí v nabídce   v nastavení zobrazení mapy
› - mapa dvě dé
› - mapa tři dé
›  - mapa cíle
› - přehledová mapa
› Den / noc - den noc

Hlasové příkazy symbolů ovládající zobrazení mapy
›  - orientační zoom
› - mapa polohy
› - autozoom
› - měřítko - vyslovením příkazu a číselné hodnoty se mapa zobrazí v požado-

vané měřítku (lze vyslovovat jen hodnoty, které jsou dostupné při manuální
změně měřítka, např. měřítko pět kilometrů)

Hlasové příkazy bez symbolů
› zvětšit zoom, resp. změnšit zoom - zvětšení, resp. zmenšení měřítka obrazovky
› zobrazit dopravní značky v mapě, resp. vypnout dopravní značky v mapě - zob-

razení, resp. skrytí dopravních značek na displeji přístroje » strana 38
› zapnout doporučení jízdního pruhu, resp. vypnout doporučení jízdního pruhu -

zobrazení, resp. skrytí doporučených jízních pruhů na displeji přístroje » strana
49

› zobrazit oblíbené cíle, resp. vypnout oblíbené cíle - zobrazení, resp. skrytí sym-
bolu oblíbených cílů v mapě

› zapnout dynamické navádění, resp. vypnout dynamické navádění - zapnutí,
resp. vypnutí navigování pomocí dopravních hlášení TMC

› zapnout navigační hlášení, resp. vypnout navigační hlášení - zapnutí, resp. vy-
pnutí hlasových navigačních pokynů manévru

› vzdálenost k cíli - hlasový výstup informace vzdálenosti do cíle
› čas příjezdu - hlasový výstup informace času příjezdu do cíle
› doba jízdy - hlasový výstup informace doby jízdy do cíle 

Informační displej

› V hlavní nabídce zobrazené na informačním displeji sdruženého panelu přístrojů
zvolte položku  Navigace.

Probíhá navigování
Zobrazí se grafické navigační pokyny a další informace o trase a cíli.

Neprobíhá navigování
Zobrazí se obrázek kompasu s vozidlem znázorňující aktuální polohu vozidla vůči
světovým stranám.

Otočením tlačítka 5  na multifunkčním volantu » návod k obsluze vozidla, kapito-
la Multimédia se zobrazí nabídka Poslední cíle.

V nabídce Poslední cíle se nachází položka Adresa domů a seznam posledních cí-
lů.

Pokud zvolíte některou z položek, zobrazí se název cíle a následující nabídka:

■ OK - zahájení navigování
■ Zrušit - návrat do nabídky Navigace zobrazují obrázek kompasu s vozidlem

Pokud zvolíte položku Adresa domů a adresa domů není definována, zobrazí se
hlášení: Zadejte v Infotainmentu adresu domů. 
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Hlavní nabídka

Obr. 21 
Hlavní nabídka režimu Navigace

› Stiskněte NAV .

Otevře se naposledy zvolená nabídka režimu Navigace.

Pokud se otevře jiná nabídka než hlavní » obr. 22 na straně 37, lze hlavní nabíd-
ku otevřít opětovným stisknutím NAV .

Funkční tlačítka režimu Navigace:

Tlačítko Význam


zadání nového cíle, resp. zobrazení informací o trase » strana
42

 zobrazení nabídky Moje cíle » strana 43

 zadání/vyhledání zvláštního cíle » strana 44

 nastavení zobrazení mapy a doplňkového okna » strana 37

 nastavení režimu Navigace » strana 36 
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Nastavení

Nastavení navigace

Hlavní nabídka

V prvé řadě věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 3.

Všechny volby a potvrzení provádějte tak, jak je popsáno v úvodu tohoto návodu
k obsluze » strana 5.

Volba hlavní nabídky

› V hlavní nabídce režimu Navigace stiskněte  .

Nastavení:
■ Parametry trasy  - nastavení parametrů pro výpočet trasy » strana 36
■ Tankování paliva  - nastavení preferované čerpací stanice, zapnutí/vypnutí upozor-

nění na nedostatek paliva s možností nalezení nejbližší čerpací stanice » strana
36

■ Rozšířená nastavení  - zobrazení doplňujících informací » strana 36
■ Importovat cíle  - import vlastních předpřipravených cílů » strana 44
■ Mapa  - nastavení zobrazení mapy » strana 37
■ Navigační hlášení  - nastavení navigačních hlášení » strana 37
■ Správa paměti  - třídění kontaktů, nastavení adresy domů a mazání cílů » strana

37
■ Informace o verzi  - zobrazení aktuální verze navigačních dat 

Parametry trasy

› V hlavní nabídce režimu Navigace stiskněte   → Parametry trasy .

■ Nabídnout 3 alternativní trasy  - zapnutí/vypnutí manuální volby typu trasy (ekono-
mická,rychlá, krátká) » strana 48

■ Trasa:  - automatická volba preferovaného typu trasy (manuální volba trasy je vy-
pnutá)
■ Ekonomická  - ekonomická trasa s co možná nejkratší dobou jízdy s co možná

nejkratší vzdáleností - zobrazí se zeleně
■ Rychlá  - nejrychlejší trasa k cíli, a to i za cenu, že bude delší - zobrazí se červe-

ně
■ Krátká  - nejkratší trasa, a to i za cenu, že se pojede delší dobu - zobrazí se

oranžově
■ Dynamická trasa  - zapnutí/vypnutí dynamického výpočtu trasy s využitím doprav-

ních zpráv (TMC) » strana 52
■  Bez dálnic  - zapnutí/vypnutí vynechání dálnic ve výpočtu trasy
■  Bez trajektů a autovlaků  - zapnutí/vypnutí vynechání trajektů a autovlaků ve vý-

počtu trasy
■  Bez placených úseků  - zapnutí/vypnutí vynechání placených úseků silnic ve výpo-

čtu trasy
■  Bez tunelů  - zapnutí/vypnutí vynechání zpoplatněných tunelů ve výpočtu trasy
■  Bez silnic s vinětou  - zapnutí/vypnutí vynechání zpoplatněných silnic (s platnou

dálniční známkou) ve výpočtu trasy
■ Dostupné viněty  - zobrazení seznamu zpoplatněných silnic 

Tankování paliva

› V hlavní nabídce režimu Navigace stiskněte   → Tankování paliva .

■ Zvolit preferovanou čerpací stanici  - nastavení preferované značky čerpací stanice
(zvolená značka čerpací stanice se při vyhledávání zobrazí na prvních pozicích
v seznamu nejbližších vyhledaných čerpacích stanic)

■ Výstraha nedostatku paliva  - zapnutí/vypnutí zobrazení varovného hlášení při nedo-
statku paliva Pozor: nedostatek paliva v nádrži. Chcete vyhledat čerpací stanici
v okolí? Pokud se hlášení na displeji přístroje zobrazí, systém nabídne funkce:
■ Zrušit  - zavření okna s varovným hlášením
■ Hledat  - vyhledání nejbližší čerpací stanice 

Rozšířená nastavení

› V hlavní nabídce režimu Navigace stiskněte   → Rozšířená nastavení . 
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■ Zobrazení času:  - volba zobrazovaného času ve stavovém řádku
■ Čas příjezdu  - zobrazení předpokládaného času v cíli
■ Doba jízdy  - zobrazení předpokládáné délky trvání jízdy k cíli

■ Stavový řádek:  - zobrazení informací zvoleného cíle ve stavovém řádku
■ Cíl  - zobrazení informací o délce a době navigování do cíle
■ Vložený cíl  - zobrazení informací o délce a době navigování k vloženému cíli

■ Upozornění na překročení státní hranice  - zapnutí/vypnutí zobrazení informačního ok-
na s rychlostními limity při překročení státní hranice

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

výpočet trasy v demo režimu
■ Zrušit  - ukončení zadávání
■ Poloha  - zvolení aktuální polohy vozidla jako počáteční bod
■ Adresa  - zvolení adresy jako počáteční bod 

Mapa

› V hlavní nabídce režimu Navigace stiskněte   → Mapa .

■ Den/noc:  - volba barevného zobrazení mapy
■ Den  - barevně
■ Noc  - ve stupních šedi
■ Automaticky  - střídání barevného zobrazení mapy podle denní doby

■ Autozoom  - zapnutí/vypnutí automatického zvětšování, resp. zmenšování mapy
během jízdy » strana 38

■ Zobrazit dopravní značky  - zapnutí/vypnutí zobrazování dopravních značek
■ Zvolit kategorie zvláštních cílů  - volba ze seznamu zvláštních cílů zobrazováných

v mapě (max. 10 zvláštních cílů) » strana 47
■ Zobrazit loga u zvláštních cílů  - zapnutí/vypnutí firemních log u zvláštních cílů zobra-

zovaných
■ Zobrazit oblíbené  - zapnutí/vypnutí zobrazování oblíbených cílů
■ Doporučení jízdního pruhu  - zapnutí/vypnutí zobrazení okna s doporučenými jízdní-

mi pruhy u složitých křižovatek » strana 49 

Navigační hlášení

› V hlavní nabídce režimu Navigace stiskněte   → Navigační hlášení .

■ Hlasitost  - nastavení hlasitosti navigačních pokynů
■ Žádné hlášení při volání  - vypnutí/zapnutí hlasových navigačních pokynů během te-

lefonického hovoru (s použitím telefonu připojeného k hands-free » strana 26) 

Třídění kontaktů, zadání adresy domů a mazání cílů

› V hlavní nabídce režimu Navigace stiskněte   → Správa paměti .

■ Seřadit podle:  - řazení kontaktů stažených z připojeného telefonu
■ Příjmení  - řazení podle příjmení kontaktu
■ Jméno  - řazení podle jména kontaktu

■ Zadání adresy domů  - zobrazení/zadání/úprava adresy domů
■ Aktuální poloha  - nastavení adresy domů dle aktuální polohy
■ Adresa  - zadání nové adresy » strana 39. Pokud je již adresa domů zadaná,

zobrazí se nabídka:
■   - zmenšení okna s mapou
■   - zvětšení okna s mapou
■ Upravit  - úprava adresy domů

■ Smazat uživatelská data  - zvolení dat pro vymazání (vymazání zvolených položek se
provádí stisknutím Smazat )
■ Poslední cíle  - vymazání seznamu posledních cílů
■ Paměť cílů  - vymazání seznamu uložených cílů
■ Zadané obce  - vymazání seznamu zadaných obcí
■ Adresa domů  - vymazání nastavené adresy domů
■ Vlajkové cíle  - vymazání vlajkového cíle 

Zobrazení mapy

Úvodní informace

Obr. 22 
Zobrazení mapy: hlavní nabídka

› Stiskněte NAV .

Otevře se naposledy zvolená nabídka režimu Navigace. 
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Pokud se otevře jiná nabídka než hlavní » obr. 22, lze hlavní nabídku otevřít opě-
tovným stisknutím NAV .

Popisek k obrázku

A mapa

B symbol dopravní značky » strana 38

C aktuální poloha vozidla

D stavový řádek » strana 36

E symboly zvláštních cílů » strana 47 

Nastavení zobrazení mapy

› V hlavní nabídce režimu Navigace stiskněte  .

Zobrazí se následující nabídka.
›   - 2D - aktuální poloha vozidla ve dvojrozměrném zobrazení mapy
›   - 3D - aktuální poloha vozidla v trojrozměrném zobrazení mapy
›   - zobrazení cíle v mapě (zobrazí se až po výpočtu trasy)
›   - zobrazení trasy k cíli (zobrazí se až po výpočtu trasy)
› Den/noc  - přepínaní zobrazení mapy barevně, resp. ve stupních šedi
› Doplňkové okno  - zapnutí/vypnutí zobrazení doplňkového okna na mapě » strana

39 

Ovládání mapy

Posun mapy
Mapu lze posouvat v jakémkoli směru dotykem a tahem prstu po displeji v poža-
dovaném směru.

Změna měřítka
› otočným tlačítkem 2  » obr. 1 na straně 5;
› dotykem dvou prstů na displeji a jejich vzájemným přiblížením, resp. oddálením.

Funkční tlačítka a symboly zobrazení mapy



změna orientace mapy - sever je orientován k horní hraně displeje a šipka
C  » obr. 22 na straně 37 ukazuje směr jízdy, resp. mapa se otáčí a šipka
C  ukazující směr jízdy směřuje k horní hraně displeje. Změna orientace

mapy je možná pouze ve 2D zobrazení. V zobrazení 3D mapy šipka
C  ukazující směr jízdy směřuje vždy k horní hraně displeje


stisknutím se mapa vystředí na polohu vozidla (funkční tlačítko se zobrazí
např. při posunu mapy)

 číslo pod symbolem informuje o nadmořské výšcea)


stisknutím se na několik sekund zmenší měřítko mapy a následně se vratí
na původní hodnotu

 zobrazení velikosti ručně nastaveného měřítka mapy

 zobrazení velikosti automatického měřítka mapy



zapnutí automatického zoomu během navigování k cíli. Jestliže je automa-
tický zoom aktivní, mění se měřítko mapy automaticky v závislosti na pro-
jížděné trase (dálnice: velké měřítko mapy - obec: malé měřítko mapy). Za-
pnutý automatický zoom je signalizován symbolem 

a) Aby se zobrazila nadmořská výška, musí být přijímán signál z nejméně pěti satelitů.

Automatický zoom lze vypnout stisknutím   nebo manuálně změnou měřítka
mapy. Opětovným stisknutím   se automatický zoom zapne. Automatický zoom
lze také zapnout nebo vypnout v nastavení navigace » strana 37.

Automatický zoom je funkční pouze pokud je mapa vystředěna na polohu vozidla
(není zobrazeno funkční tlačítko  ). 

Dopravní značky

Funkci zobrazování dopravních značek na displeji přístroje lze zapnout » strana
37.

Systém umožňuje zobrazit na displeji přístroje dopravní značky B  » obr. 22 na
straně 37:

› uložené v navigačních datech mapových podkladů;
› rozeznané kamerou.

Na displeji přístroje se zobrazuje pouze jedna značka bez doplňkové značky.

V případě zapnutí doplňkového okna Doprava » strana 40 se dopravní značky
zobrazují pouze v doplňkovém okně. Mohou se zobrazit až tři dopravní a tři dodat-
kové dopravní značky. 
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Pokud se zobrazí v doplňkovém okně Žádné dopravní značky. nalézáte se v místě
s neúplnými navigačními daty. 

Zadání adresy domů

› V hlavní nabídce režimu Navigace stiskněte   → Správa paměti  →
Zadání adresy domů

Pokud adresa domů není zadána, zobrazí se okno pro zadání s následujícím hláše-
ním:

Zvolte adresu domů: vaši aktuální polohu nebo novou adresu.

Zobrazí se nabídka funkčních tlačítek:
› Aktuální poloha  - aktuální polohou vozidla;
› Adresa  - adresou » strana 42.

Popis úpravy nebo smazání adresy domů » strana 37. 

Doplňkové okno

Nabídky doplňkového okna

V doplňkovém okně se zobrazují doplňující informace v závislosti na kontextu
zvolené nabídky.

Zapnutí
› V hlavní nabídce režimu Navigace stiskněte NAV

nebo

› v hlavní nabídce režimu Navigace stiskněte   → Doplňkové okno .

Zobrazí se naposledy otevřené doplňkové okno.

Vypnutí
› V hlavní nabídce režimu Navigace stiskněte NAV

nebo

› v doplňkovém oknu stiskněte 

nebo

› v hlavní nabídce režimu Navigace stiskněte   → Doplňkové okno .

Nabídky doplňkového okna
■ Audio  - ovládání přehrávání aktuálně zvoleného zdroje zvuku » strana 39
■ Kompas  - zobrazení aktuální polohy vozidla vůči světovým stranám » strana 40
■ Manévr  - zobrazení nejbližšího resp. následujícího navigačího pokynu (manévru)

» strana 40
■ Doprava  - zobrazení dopravních značek uložených v navigačních datech mapový-

ch podkladů, resp. rozeznaných přední kamerou » strana 40
■ GPS  - zobrazení zeměpisných souřadnic aktuální polohy vozidla » strana 40 

Audio

Obr. 23 
Doplňkové okno: Audio

V doplňkovém okně Audio lze ovládat přehrávání aktuálně zvoleného zvukového
zdroje » strana 16.

Popis funkčních tlačítek

Tlačítko Akce Funkce

/ Stisknutí Přepínání rozhlasových stanic

/ Stisknutí

Reprodukce/pauza: reprodukce bude na aktuál-
ním místě přerušena a symbol se změní na 
- po dalším stisknutí bude reprodukce z téhož
místa opět pokračovat

 Krátké stisknutía) Přehrávání předchozí skladby od jejího začátku

 Krátké stisknutía) Přehrávání aktuální skladby od jejího začátku

 Dlouhé stisknutíb) Rychlý posun skladby v opačném směru přehrá-
vání 
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Tlačítko Akce Funkce

 Krátké stisknutí Přehrávání následující skladby od jejího začátku

 Dlouhé stisknutíb) Rychlý posun skladby ve směru přehrávání

a) Do 5 s po začátku přehrávání skladby.
b) Čím déle je tlačítko stisknuto, tím rychlejší je posun. 

Kompas

Obr. 24 
Doplňkové okno: Kompas

V doplňkovém okně Kompas se zobrazuje aktuální poloha vozidla vůči světovým
stranám. 

Manévr

Obr. 25 
Doplňkové okno: Manévr

V doplňkovém okně Manévr se zobrazuje nejbližší resp. následující navigační po-
kyn (manévr).

Zobrazované informace:
› směr navigačního pokynu;
› název ulice nebo číslo silnice aktuální polohy;
› název ulice nebo číslo silnice směřujícího navigačního pokynu;
› vzdálenost k místu následujícího navigačního pokynu s číselným údajem zbývají-

cí vzdálenosti, resp. graficky s ubývající výplní ukazatele navigačního pokynu. 

Doprava

Obr. 26 
Doplňkové okno: Dopravní znač-
ky

V doplňkovém okně Doprava se zobrazují dopravní značky.

Mohou se zobrazit až tři dopravní a tři dodatkové dopravní značky.

Pokud se zobrazí v doplňkovém okně hlášení Žádné dopravní značky. nebyla roz-
poznána žádná dopravní značka přední kamerou, nebo se nacházíte mimo navi-
gační data..

Další informace » strana 38. 

GPS

Obr. 27 
Doplňkové okno: GPS 
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V doplňkovém okně GPS (Global Positioning System), se zobrazují informace o ak-
tuální zeměpisné poloze vozidla.

Zobrazované informace
■  - zeměpisná délka1)

■  - zeměpisná šířka1)

■  - nadmořská výška2)

■ Satelity: - počet příjímaných/dostupných satelitů 

1) Aby se zobrazila zeměpisná délka, resp. šířka, musí být přijímán signál z nejméně tří satelitů.
2) Aby se zobrazila nadmořská výška, musí být přijímán signál z nejméně pěti satelitů.
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Navigování

Zadání nového cíle

Možnosti zadání cíle

Obr. 28 
Možnosti zadání cíle

Volba nabídky možnosti zadání cíle » obr. 28.

› V hlavní nabídce režimu Navigace stiskněte   → Možnosti  → 

nebo

› v hlavní nabídce režimu Navigace stiskněte   → Nový cíl/vložený cíl  → Možnosti  →


nebo

› v hlavní nabídce režimu Navigace stiskněte   → Další zvláštní cíle  → Možnosti  →
 .

Popisek k obrázku
adresa » strana 42
zvláštní cíl » strana 44
v mapě » strana 43

Ujistěte se, zda je Vámi zadaný cíl správný, např. zobrazením cíle v mapě. Názvy
některých obcí nebo jiných cílů se mohou vyskytovat na více místech.

Cíle nelze zadávat souřadnicemi GPS. 

A

B

C

Adresa

Obr. 29 
Zadání cíle pomocí adresy

› V hlavní nabídce režimu Navigace stiskněte   → Možnosti  → Adresa

nebo

› v hlavní nabídce režimu Navigace stiskněte   → Nový cíl/vložený cíl  → Možnosti  →
Adresa

nebo

› v hlavní nabídce režimu Navigace stiskněte   → Další zvláštní cíle  → Možnosti  →
Adresa .

Popisek k obrázku
zadání země
zadání obce
zadání ulice
zadání čísla domu (funkční tlačítko je aktivní až po zadání ulice)
zadání křižovaky (funkční tlačítko je aktivní až po zadání ulice)

Položky adresy jsou již předvyplněny údaji posledního cíle. Stisknutím F  se zahájí
navigování na předvyplněnou adresu.

Předvyplněné položky lze upravit stisknutím položky a následnou změnou v zadá-
vací obrazovce.

Aby bylo možné zahájit navigování, musí být zadány položky země, obce a ulice.

Zadávání se provádí postupně v jednotlivých zadávacích obrazovkách.

Při zadávaní ulice je možné místo názvu ulice zvolit centrum zadané obce stiknu-
tím Centrum . Potom už není třeba zadávat číslo domu nebo křižovatku.

Zadáním čísla domu nebo křižovatky se upřesní poloha navigování. 

A

B

C

D

E
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Pokud zadané číslo domu nebylo nalezeno, otevře se nabídka pro upřesnění polo-
hy cíle:

■ Žádné číslo domu  - zadání adresy bez čísla domu a zobrazení nabídky s podrob-
nostmi cíle

■ Nebližší možné číslo domu:  - zadání navrženého čísla domu přístrojem
■ Zadat křižovatku  - otevření nabídky křižovatek se zadanou ulicí

Pokud je zadaná adresa v pořádku, zobrazí se následující nabídka:

■ Zahájit  - začne výpočet trasy s následnou volbou typu trasy a navigováním, resp.
navigováním podle preferovaného typu trasy

■ Uložit  - uložení cíle do paměti cílů » strana 7
■ Param. trasy  - zobrazení nabídky nastavení parametrů trasy » strana 36 

Mapa

Obr. 30 
Zadání cíle pomocí mapy

› V hlavní nabídce režimu Navigace stiskněte   → Možnosti  → V mapě

nebo

› v hlavní nabídce režimu Navigace stiskněte   → Nový cíl/vložený cíl  → Možnosti  →
V mapě

nebo

› v hlavní nabídce režimu Navigace stiskněte   → Další zvláštní cíle  → Možnosti  →
V mapě .

Zadání pomocí mapy se také používá při zadání oblasti hledání zvláštních cílů
» strana 44.

› V hlavní nabídce režimu Navigace stiskněte   → Další zvláštní cíle  →
Oblast hledání  → Vybrat v mapě  → Upravit .

Zaměřovací kříž zobrazuje polohu předvyplněné adresy » obr. 29 na straně 42.

Pohybem prstu po mapě nastavte požadovanou polohu cíle na střed zaměřovací-
ho kříže.

Dotykem prstu v mapě se místo dotyku přesune do zaměřovacího kříže a zároveň
se zmenší měřítko mapy o jeden krok.

Symbol  zobrazuje aktuální měřítko mapy.

V dolní části obrazovky se zobrazuje adresa, resp. údaj zeměpisné délky a šířky
zaměřeného bodu.

Polohu cíle potvrďte stisknutím OK  a zobrazí se nabídka:

■ Uložit  - uložení cíle do paměti cílů » strana 7
■ Upravit  - návrat do hlavní nabídky možnosti zadání cíle » strana 42
■ Param.  - zobrazení nabídky nastavení parametrů trasy » strana 36
■ Zahájit  - začne výpočet trasy s následnou volbou typu trasy a navigováním, resp.

navigováním podle preferovaného typu trasy 

Zadání z uložených cílů

Moje cíle

Obr. 31 
Nabídka Moje cíle

Nabídka slouží k výběru typu uložených cílů v paměti přístroje » obr. 31.

› V hlavní nabídce režimu Navigace stiskněte   → Cíle a kontakty  → 

nebo

› v hlavní nabídce režimu Navigace stiskněte   → Poslední cíle  →  . 
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Funční tlačítka v nabídce Moje cíle

Tlačítko Význam

 poslední cíle

 paměť cílů (uložené cíle a vlajkový cíl)

 oblíbené cíle


seznam kontaktů, u kterých je uložena adresaa) (telefon musí být
připojen pomocí Bluetooth® » strana 26

a) Tuto funkci podporují pouze některé mobilní telefony.

Potvrzení některé z položek nabídky cílů a kontaktů se zobrazí:

■ Hledat  - funkční tlačítko se zobrazí pokud je více jak 5 záznamů; stisknutím se
zahájí vyhledání cíle, resp. kontaktu podle jména uloženého v nabídce cílů
» strana 7

■   - detailní informace cíle, resp. kontaktu

Potvrzením některého cíle se v závislosti na kontextu zahájí navigování nebo se
zobrazí podrobnosti cíle » strana 50. 

Adresa domů

› V hlavní nabídce režimu Navigace stiskněte   → Adresa domů .

Pokud adresa domů není zadána, je třeba tuto adresu domů zadat » strana 39.

V případě, že máte nastavený preferovaný typ trasy zahají se stisknutím
Adresa domů  výpočet a navigování, resp. po výpočtu zvolte typ trasy a poté se za-
hájí navigování. 

Vlastní cíl (vCard)

Do přístroje lze nahrát vlastní cíle ve formátu vCard z paměťové SD karty, z CD ne-
bo USB.

› V hlavní nabídce režimu Navigace stiskněte   → Importovat cíle .

Zobrazí se seznam zdrojů pro možný import dat.

Po zvolení zdroje lze potvrzením položky Importovat všechny vizitky této složky
zahájit import uložených souborů typu vCard do paměti přístroje. 

Zvláštní cíle

Zadání nového zvláštního cíle

Obr. 32 
Hlavní nabídka

Volba hlavní nabídky.

› V hlavní nabídce režimu Navigace stiskněte   → Možnosti  → Zvláštní cíl

nebo

› v hlavní nabídce režimu Navigace stiskněte   → Nový cíl/vložený cíl  → Možnosti  →
Zvláštní cíl

nebo

› v hlavní nabídce režimu Navigace stiskněte   → Další zvláštní cíle .

Popisek k obrázku
volba oblasti hledání
nabídka oblasti hledání v závislosti na kontextu
vyhledání zvláštního cíle podle jména
vyhledání zvláštního cíle podle kategorie 

1

2

3

4
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Oblast hledání zvláštního cíle

Obr. 33 
Oblast hledání zvláštního cíle

Nejprve je třeba zvolit oblast hledání zvláštního cíle.

› V hlavní nabídce zadání nového zvláštního cíle stiskněte 1  » obr. 32 na straně
44.

V závislosti na kontextu se mohou zobrazit následující nabídky pro hledání 2 .

Popisek k obrázku

vyhledávaní v okolí aktuální polohy vozidla
vyhledávaní v okolí cíle
vyhledávaní v okolí vloženého cíle
vyhledávaní podél vypočítané trasy
vyhledávaní v okolí zadané adresy
vyhledávaní v okolí bodu zadaného v mapě 

Vyhledání a volba zvláštního cíle

Zvláštní cíle se vyhledávají ve zvolené oblasti hledání » strana 45.

Nabídka vyhledání: » obr. 32 na straně 44

zadání a vyhledání podle jména zvláštního cíle » strana 7
zadání a vyhledání podle zvolené kategorie zvláštních cílů » strana 47

Nabídka nalezených cílů se zobrazí po dokončení vyhledávání. Nabídka je seřaze-
na podle vzdálenosti k zadané oblasti hledání a obsahuje max. 200 nalezených
položek.

A

B

C

D

E

F

3

4

Potvrzením položky v nabídce se zobrazí podrobné informace cíle a následující na-
bídka:

■ Volat číslo  - zahájení telefonního hovoru1) (pokud je připojen telefon pomocí Blue-
tooth® a cíl má zadáno kontaktní telefonní číslo)

■ Zahájit  - zahájení výpočtu trasy » strana 48
■ Uložit  - uložení adresy do paměti cílů

V podrobnostech zvláštních cílů lze zobrazovat jednotlivé zvláštní cíle z naleze-
ných položek stisknutím  /   nebo pohybem prstu po displeji. 

Rychlá volba zvláštního cíle

› V hlavní nabídce režimu Navigace stiskněte  .

Funkční tlačítka v nabídce vyhledání zvláštních cílů:

Tlačítko Význam

 parkoviště

 restaurace

 čerpací stanice

Stisknutím některé položky se zobrazí nabídka nejbližších zvláštních cílů zvolené
kategorie.

Volbou položky v nabídce vyhledaných zvláštních cílů se zobrazí podrobné infor-
mace cíle. 

1) Tuto funkci podporují pouze některé mobilní telefony.

45Navigování



Volba hledání v okolí stanoviště, cíle, vloženého cíle a podél
trasy

Obr. 34 
Oblast hledání zvláštního cíle

Obrázek platí pro tyto volby oblasti hledání 1  » obr. 32 na straně 44.

■ Okolí stanoviště  - hledání v okolí aktuální polohy
■ Okolí cíle  - hledání v okolí cíle
■ Okolí vloženého cíle  - hledání v okolí vloženého cíle
■ Podél trasy  - hledání v okolí trasy

Zobrazené položky v oblasti hledání jsou pouze informativní a nedají se měnit.

Popisek k obrázku

A země

B obec

C ulice

Stisknutím 3  nebo 4  » obr. 33 na straně 45 zahájíte vyhledávání zvláštního cíle
podle zvolené oblasti. 

Volba hledání v okolí zadané adresy nebo bodu zadaného
v mapě

Obr. 35 Hledání zvláštního cíle: v okolí zadané adresy / v okolí bodu zadané-
ho v mapě

Obrázek platí pro tyto volby oblasti hledání 1  » obr. 32 na straně 44.

■ Okolí adresy  - hledání v okolí zadané adresy
■ Vybrat v mapě  - hledání v okolí bodu zadaného v mapě

Zobrazené položky v oblasti hledání zadáním adresy lze změnit  » obr. 35.

Popisek k obrázku

A země

B obec

C ulice

  

Zobrazené položky v oblasti hledání zadaného bodem v mapě jsou pouze infor-
mativní a nedají se měnit  » obr. 35.

Popisek k obrázku

D stisknutím se otevře obrazovka se zadáním bodu v mapě » strana 43

E země

F obec

G ulice 
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Kategorie zvláštních cílů

Na obrazovce mapy se mohou objevovat symboly označující typ cíle.

■ Zvolit vše  - zobrazení seznamu všech cílů v hledané oblasti řazeného od nejbliž-
šího zvláštního cíle

■ Kategorie (abecedně)  - zobrazení všech kategorií zvlaštních cílů seřazených podle
abecedy

Auto a cestování

Symbol Význam  Symbol Význam

 Autobusové zastávky   Čerpací stanice

 Čerpací stanice CNG   Čerpací stanice LPG

 Dálniční křižovatky   Dálniční výjezdy/nájezdy

 Hotely a motely   Hraniční přechody

 Letiště   Nádraží

 Odpočívadla   Parkoviště

 Půjčovny aut   ŠKODA prodejci

 ŠKODA servisy   Trajekt a přeprava vlakem

 Turistické informace    

     

Jídlo a nákupy

Symbol Význam  Symbol Význam

 Elektronika   Kavárny

 Nákupní střediska   Noční život

 Oděvy   Peněžní automaty

 Restaurace   Vína a likéry

     

Firmy a veřejné instituce

Symbol Význam  Symbol Význam

 Banky   Centra obcí

 Církevní stavby   Firmy

 Hřbitovy   Kongresová střediska

 Pošta   Správní úřady

 Vzdělávání   Zastupitelské úřady

     

Nouzové případy

Symbol Význam  Symbol Význam

 Lékárny   Lékařské služby

 Nemocnice   Policie

     

Pamětihodnosti a volný čas

Symbol Význam  Symbol Význam

 Autostadt Wolfsburg   Golf

 Kasina   Kina

 Muzea   Pamětihodnosti

 Parky   Sportovní centra

 Sportovní letiště   Turist. pamětihodnosti

 Vodní sporty   Výtvarné umění

 Zábavní parky   Zimní sporty

     

Ostatní zobrazované cíle v mapě

Symbol Význam  Symbol Význam

 Adresa domů   Oblíbený cíl

 Cíl   Vložený cíl

 Centrum obce   Centrum malé obce

     

Zapnutí/vypnutí zobrazení firemních log » strana 37. 
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Navigování k cíli

Výpočet trasy

Trasa se automaticky vypočítá po zadání cíle. Výpočet je ovlivněn nastavením pa-
rametrů trasy » strana 36 (typ trasy, dynamická trasa atp.).

Kdykoliv nebudete respektovat navigační pokyn a z trasy uhnete, vypočítá se tra-
sa znovu. Vypočítání nové trasy trvá několik sekund. Teprve potom budou opět
vydávány navigační pokyny.

Pokud je zapnutý režim Demo » strana 36, přístroj se zeptá, zda chcete zahájit
navigování k cíli v režimu demo nebo v normálním režimu.

Pokud je nastavena alternativní možnost trasy, zobrazí se po výpočtu funkční tla-
čítka typů trasy s informací o délce trasy a předpokládané době jízdy.

Funkční tlačítka typů trasy:

Tlačítko Význam

 ekonomická trasa

 rychlá trasa

 krátká trasa

Zvolením typu trasy se zahájí navigování k cíli.

Pokud je vypnuta možnost alternativních tras, vypočítá se trasa a zahájí navigová-
ní podle preferované trasy » strana 36.

Pokud vytáhnete klíč ze zapalování a nastartujete vozidlo:

› do 30 min - navigace bude pokračovat po vypočítané trase
› do 40 min - budete dotázáni, zda chce pokračovat v navigování po vypočítané

trase
› po více jak 40 min - navigace bude přerušena a je třeba znovu zadat navigování

k cíli

Pokud u vozidel se systémem KESSY vypnete zapalování, otevřete dveře řidiče
a nastartujete vozidlo:

› do 10 min - budete dotázáni, zda chce pokračovat v navigování po vypočítané
trase

› po více jak 10 min - navigace bude přerušena a je třeba znovu zadat navigování
k cíli

Není třeba čekat až se vypočítají všechny typy tras. Je možné zvolit již vypočítanou
trasu před dokončením výpočtu zbylých tras.

Přístroj se pokouší stále navigovat i tehdy, pokud jsou navigační data neúplná ne-
bo pro danou oblast zcela chybí (např. jednosměrný provoz, kategorie silnic atp.). 

Grafické navigační pokyny

Grafické navigační pokyny se zobrazují:
› na informačním displeji » strana 34;
› v doplňkovém okně na displeji přístroje. 

Hlasové navigační pokyny

Hlasové navigování bude zahájeno po ukončení výpočtu trasy, resp. zvolení typu
trasy.

Před odbočením jsou vydána až 3 doporučení.

Poslední hlasový navigační pokyn si můžete nechat zopakovat:
› stisknutím tlačítka 2  » obr. 1 na straně 5;
› stisknutím tlačítka 4  » obr. 19 na straně 31 na multifunkčním volantu » návod

k obsluze vozidla, kapitola Multimédia.

Okamžik navigačního pokynu závisí na typu projížděné silnice a na rychlosti, kte-
rou jedete. Např. na dálnicích se ozve první pokyn asi 2000 m (6000 ft) před sjez-
dem.

Během dynamického navigování k cíli jste upozorňováni na dopravní problémy na
trase. Pokud se na základě dopravního problému vypočítá nová trasa, ozve se hlá-
šení Trasa se propočítává....

Nastavení výchozí hlasitosti navigačních hlášení, resp. vypnutí při telefonickém
hovoru » strana 37. 

Trasa

Pokud existuje vypočítaná trasa k cíli, zobrazí se nabídka trasy.

› V hlavní nabídce režimu Navigace stiskněte  . 
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Zobrazí se nabídka:
■ Zastavit navádění  - ukončení navigování
■ Nový cíl/vložený cíl  - zadání nového cíle, resp. vložení cíle do vypočítané trasy

» strana 42, resp. » strana 50
■ Info o trase  - zobrazení informací o cíli a vypočítané trase (nastavení zobrazova-

ných informací » strana 36)
■ Uložit cíl  - uložení cíle pomocí zadávací obrazovky » strana 7
■ Itinerář  - zobrazení seznamu úseků trasy

■ Zácpa vpředu  - při zjistění dopravní komplikace (např. dopravní zácpy), lze tuto
dopravní komplikaci zadat ručně. Po zadání přístroj přepočte a nabídne objízd-
nou trasu. Požadovaná hodnota se nastaví dotykem na stupnici nebo pomocí
  /   přidáním, resp. odebráním hodnoty 200 m.

Symboly zobrazované v informacích o trase

Symbol Význam

 čas příjezdu do cílea)

 zbývající čas jízdya)

 zbývající vzdálenost do cíle, resp. do vloženého cíle

a) Pokud čas příjezdu do cíle, resp. zbývající čas jízdy překročí 24 h zobrazí se v symbolu . 

Doporučení jízdních pruhů

Obr. 36 Doporučení jízdních pruhů

V hlavní nabídce režimu Navigace se u některých křižovatek, dalničních sjezdů
apod. může zobrazit informace o doporučených jízdních pruzích A  » obr. 36.

Zapnutí, resp. vypnutí funkce » strana 37. 
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Správa cíle

Vložený cíl

Obr. 37 
Obrazovka vložený cíl

Během navigování je možné přidat do trasy jeden vložený cíl. Navigování bude
probíhat nejprve k vloženému cíli. Po dosažení vloženého cíle bude pokračovat
navigování k cíli.

› V hlavní nabídce režimu Navigace stiskněte   → Nový cíl/vložený cíl  se otevře na-
bídka zadání nového cíle » strana 42.

Po zadání vloženého cíle se otevře nabídka s cílem a vloženým cílem » obr. 37.

›  - vložený cíl
›  - cíl

Zobrazené cíle lze prstem vzájemně přesouvat a zaměňovat tak jejich pořadí ve
výpočtu trasy.

Možné funkce v nabídce:

■ Přímé navád. k cíli  - přístroj bude pokračovat v navigování bez vloženého cíle
■ Zahájit trasu  - přístroj vypočítá novou trasu s vloženým cílem a zahájí navigování 

Podrobnosti cíle

Obr. 38 
Podrobnosti cíle

V podrobnostech cíle se zobrazují informace a funkce:
› náhledová mapa s označením polohy cíle symbolem ;
› detailní informace o cíli;
›   - zmenšení okna s náhledovou mapou;
›   - zvětšení okna s náhledovou mapou.

V závislosti na typu cíle se zobrazují následující nabídky funkčních tlačítek.

Nový cíl nebo cíl uložený v seznamu posledních cílů

Nabídka se zobrazí, pokud není cíl uložen v paměti cílů.
uložení cíle do paměti cílů » strana 7
zobrazení nabídky nastavení parametrů trasy » strana 36
zahájení výpočtu trasy

Cíl uložený v paměti cílů
Nabídka se zobrazí, pokud je cíl uložený v paměti cílů nebo oblíbených cílů.

■ Upravit  - úprava uloženého cíle
■ Oblíbený  - přidání, resp. odebrání cíle ze seznamu oblíbených cílů
■ Smazat  - smazání cíle
■ Uložit jako  - úprava a následné uložení cíle » strana 7

■ Param. trasy  - zobrazení nabídky nastavení parametrů trasy » strana 36
■ Zahájit  - zahájení výpočtu trasy

Zvláštní cíl
Nabídka se zobrazí: 

A

B

C
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› stisknutím   u položky v seznamu nalezených zvláštních cílů;
› stisknutím symbolu zvláštního cíle v mapě.

■ Volat číslo  - zahájení telefonního hovoru1) (pokud je připojen telefon pomocí Blue-
tooth® a cíl má zadáno kontaktní telefonní číslo)

■ Zahájit  - zahájení výpočtu trasy » strana 48
■ Uložit  - uložení adresy do paměti cílů

Adresa domů
Nabídka se zobrazí po zadání adresy domů.

■ Uložit  - uložení adresy domů do paměti přístroje 

1) Tuto funkci podporují pouze některé mobilní telefony.
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Dopravní hlášení (TRAFFIC)

Traffic (TMC)

TMC (Traffic Message Channel) je digitální datová služba šířená stanicí rádia se
stálým přenosem dopravních zpráv.

› Stisknutím TRAFFIC  zobrazíte seznam dopravních hlášení Dopravní hlášení: XY.

XY znamená počet přijatých dopravních hlášení.

Stisknutím položky s dopravní zprávou se zobrazí upřesňující informace dopravní
zprávy » strana 52.

Dopravní zprávy TMC jsou využívány k optimalizaci trasy v případě dopravní kom-
plikace během navigování k cíli.

Pokud je na daném místě v dosahu vysílač TMC, přijímá přístroj průběžně na poza-
dí dopravní zprávy TMC. Poslouchaná rozhlasová stanice nemusí být stanicí TMC.

Přijímání dopravních zpráv TMC je stále zapnuté a nelze vypnout.

Správnost dynamického navigování k cíli je závislá na vysílaných dopravních zprá-
vách. Za jeho obsah zodpovídají dopravní redakce rozhlasových stanic.

Dopravní zprávy TMC mohou být přístrojem vyhodnocovány a ukládány jen tehdy,
jsou-li dostupná navigační data pro oblast, kterou projíždíte. 

Zapnutí/vypnutí dynamické trasy

› V hlavní nabídce režimu Navigace stiskněte   → Parametry trasy  →
Dynamická trasa .

Dopravní zprávy při zapnuté funkci Dynamická trasa  » strana 36 ovlivňují navigování
k cíli s využitím TMC zpráv.

Dynamická trasa zapnutá
O dopravních komplikacích, přijatých pomocí TMC, které leží na trase, budete in-
formováni zobrazením barevného symbolu v mapě (např. , ,  apod.). Doprav-
ní komplikace, které neleží na trase, budou v mapě zobrazeny šedým symbolem.
Směr, ve kterém se vyskytuje dopravní komplikace, je znázorněn šipkou v symbo-
lu.

Dynamická trasa vypnutá
Nebudete upozorňováni na dopravní komplikace přijaté dopravními zprávami, kte-
ré jsou na Vaší trase a navigace Vás povede přes tyto dopravní komplikace. Do-
pravní zprávy se však budou v přístroji i nadále automaticky aktualizovat a zobrazí
se Vám po stisknutí tlačítka TRAFFIC .

Jestliže je na Vaší trase dopravní komplikace, můžete zapnout dynamické navigo-
vání k cíli i během stávajícího navigování k cíli nebo můžete příslušnou trasu ma-
nuálně uzavřít » strana 48.

Poznámka

Za nepříznivé dopravní situace se může stát, že je objízdná trasa také přetížena
a proto nepřinese objetí dopravní zácpy nahlášené pomocí TMC žádnou časovou
úsporu. 

Upřesňující informace dopravní zprávy

Dopravní hlášení obsahuje:
› mapu se zobrazením dopravního omezení;
› okno s popisem zprávy dopravního omezení;
›   - zvětšení okna s popisem dopravního omezení;
›   - zmenšení okna s popisem dopravního omezení;
› informační řádek informující o stáří a poskytovateli zprávy;
›   - zobrazení předchozí dopravní zprávy;
›   - zobrazení následující dopravní zprávy;
›   - zobrazení seznamu všech přijatých dopravních zpráv. 
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Nastavení systémů vozidla

Nastavení systémů vozidla

Hlavní nabídka

V prvé řadě věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 3.

Všechny volby a potvrzení provádějte tak, jak je popsáno v úvodu tohoto návodu
k obsluze » strana 5.

Funkce nastavení systémů vozidla je možné používat pouze pokud je zapnuté za-
palování.

Volba hlavní nabídky
› Stiskněte tlačítko CAR .

  - zobrazení údajů o vozidle » strana 53

/  - možnost změnit přehrávaný titul, resp. rozhlasovou stanici

  - nastavení nezávislého přídavného topení a větrání » strana 54

  - nastavení vozidla » strana 54

Poznámka

■ Jednotlivé systémy jsou popsány » návod k obsluze vozidla.
■ Pokud deaktivujete funkce některých systémů, po vypnutí a zapnutí zapalování
se některé funkce, např. součásti systému ESC, z bezpečnostních důvodů auto-
maticky aktivují.
■ Po stisknutí tlačítka CAR  se zobrazí posledně zobrazená nabídka z  . 

Údaje o vozidle

Obr. 39 Údaje o jízdě / stav vozidla

› Stiskněte tlačítko CAR  →  .

Popisek k obrázku
ujetá vzdálenost
doba jízdy
průměrná rychlost
průměrná spotřeba
přibližný údaj o dojezdu
zobrazení dojezdu (pokud je předpokládaný dojezd méně než 300 km, začne
se vozidlo postupně přibližovat k )
zobrazení vozidla (barevně zobrazené oblasti vozidla upozorňují na varovná
hlášení o této části vozidla, po stisknutí vozidla se zobrazí texty varovných
hlášení)

■ Jízdní data  - zobrazení údajů o jízdě » obr. 39

Na displeji je možné zobrazit jednu ze tří pamětí údajů o jízdě.

■ Od startu - údaje pro jednotlivou jízdu
■ Dlouhodobě - dlouhodobé jízdní údaje
■ Od načerpání - údaje od načerpání paliva

Mezi jednotlivými paměťmi údajů o jízdě můžete přepínat  /  . 

A
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■ Komfort. spotřebiče  - zobrazení až tří spotřebičů, které se nejvíce podílejí na spo-
třebě pohonných hmot a zobrazení množství spotřebovávaného paliva pro pro-
voz všech komfortních spotřebičů » návod k obsluze vozidla, kapitola Jízda a ži-
votní prostředí

■ Stav vozidla  - zobrazení informací o stavu vozidla » obr. 39 nebo sledování tlaku
v pneumatikách
■ Stav vozidla - zobrazení informací o stavu vozidla

■ /   - žádné hlášení / varovná hlášení o stavu vozidla, počet hlášení (pokud
existuje pouze jedno hlášení, zobrazí se pouze text varovného hlášení)

■   - zobrazení zpráv o stavu systému START-STOP
■ Kontrola tlaku v pneu - funkce sledování tlaku v pneumatikách

■  SET  - spuštění nové kalibrace systému

Mezi jednotlivými nabídkami můžete přepínat  /  .

Poznámka

Varovná hlášení o stavu vozidla a zprávy o systému START-STOP jsou popsány
» návod k obsluze vozidla. 

Nezávislé přídavné topení a větrání

Obr. 40 Nezávislé topení: hlavní nabídka / nastavení předvolby

Stiskněte tlačítko CAR / SETUP  na panelu Climatronicu →  .

Nastavení

doba odjezdu: den v týdnu a čas, kdy má být vozidlo připraveno k jízdě
» obr. 40
topení/větrání: nastavení provozního režimu
výběr z předvoleb, vypnutí předvolby

A

B

C

nastavení předvolby 1-3 a doby provozu (10-60 min)
pokud je topení, resp. větrání právě zapnuté, zobrazují se okna červeně, resp.
modře

Poznámka

■ Aktivovaná může být vždy jen jedna z nastavených předvoleb. Aktivovaná před-
volba se po automatickém spuštění deaktivuje. Pro další spuštění je třeba aktivo-
vat jednu z předvoleb.
■ Při výběru dne v předvolbě je mezi nedělí a pondělkem pozice bez uvedeného
dne. Pokud zvolíte toto nastavení vozidlo bude připraveno k jízdě ve zvolený čas,
bez ohledu na to, jaký je den.
■ Běžící zařízení se vypne po uplynutí nastavené doby provozu nebo je lze vy-
pnout dříve stisknutím tlačítka pro přímé zapnutí (vypnutí)  , popř. dálkovým
ovládáním.
■ Pokud se změní čas » strana 11, Nastavení času a data, aktivovaná předvolba se
automaticky deaktivuje. Předvolbu je třeba znovu aktivovat. 

Nastavení vozidla

Hlavní nabídka

V prvé řadě věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 3.

Všechny volby a potvrzení provádějte tak, jak je popsáno v úvodu tohoto návodu
k obsluze » strana 5.

Volba hlavní nabídky nastavení vozidla
› Stiskněte tlačítko CAR  →  .

■ Systém ESC:  - vypnutí kontroly trakce (ASR) » strana 55
■ Pneumatiky  - nastavení pro pneumatiky » strana 55
■ Asistence řidiče  - nastavení jízdních asistentů » strana 55
■ Parkování a manévrování  - nastavení pro parkování a manévrování » strana 55
■ Světlo  - nastavení světel » strana 56
■ Zrcátka a stěrače  - nastavení zrcátek a stěračů » strana 56
■ Otevírání a zavírání  - nastavení otevírání a zavírání oken a dveří » strana 56
■ Sedadla  - nastavení sedadel » strana 57
■ Multifunkční ukazatel  - zapnutí/vypnutí zobrazení údajů na multifunkčním ukazate-

li » strana 57
■ Čas a datum  - nastavení času a data » strana 11
■ Jednotky  - nastavení jednotek » strana 11 
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■ Servis  - ukazatel intervalů servisních prohlídek, VIN » strana 57
■ Tovární nastavení  - obnovení nastavení z výroby » strana 57 

Systém ESC

› Stiskněte tlačítko   → Systém ESC: .

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

Pneumatiky

› Stiskněte tlačítko   → Pneumatiky .

■ Kontrola tlaku v pneu - systém sledování tlaku v pneumatikách
■  SET  - spuštění nové kalibrace systému

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

Asistence řidiče

› Stiskněte tlačítko   → Asistence řidiče .

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

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

■ Poslední zvolená vzdálenost  - zapnutí/vypnutí poslední zvolené vzdálenosti
■ Vzdálenost:  - nastavení udržování vzdálenosti od vozidla jedoucího před vámi

■ Velmi malá  - velmi malá vzdálenost
■ Malá  - malá vzdálenost
■ Střední  - střední vzdálenost
■ Velká  - velká vzdálenost
■ Velmi velká  - velmi velká vzdálenost

■ Front Assist - nastavení asistentu pro hlídání odstupu od vozidla jedoucího před
vámi
■ Aktivní  - aktivace/deaktivace asistentu
■ Předběžné varování  - aktivace/deaktivace předběžného varování
■ Zobrazit výstrahu vzdálenosti  - aktivace/deaktivace zobrazení výstrahy vzdálenosti

■ Lane Assist - nastavení asistentu pro udržování vozidla v jízdním pruhu
■ Adaptivní vedení v pruhu  - aktivace/deaktivace adaptivního vedení v pruhu
■ Síla výstrahy:  - nastavení síly pohybu volantu

■ Slabá  - slabá síla
■ Střední  - střední síla
■ Silná  - silná síla

■ Rozpoznání dopravních značek - nastavení asistentu pro rozpoznávání doprav-
ních značek
■ Zobrazit v multifunkčním ukazateli  - aktivace/deaktivace zobrazování dopravních

značek na informačním displeji
■ Rozpoznání únavy - aktivace/deaktivace funkce rozpoznání únavy
■ Proaktivní ochrana cestujících - aktivace/deaktivace proaktivní ochrany cestují-

cích 

Parkování a manévrování

Obr. 41 Zobrazení optické pomoci při parkování

› Stiskněte tlačítko   → Parkování a manévrování .

Popisek k obrázku
zapnutí/vypnutí akustické pomoci při parkování
vypnutí optické pomoci při parkování
zobrazení upozornění: Zkontrolujte dráhu!
zobrazení zvolené jízdní dráhy dle natočení kol 

A

B

C

D
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rozpoznaná překážka ve zvolené jízdní dráze, která je zatím mimo oblast ne-
bezpečí střetu je znázorněna žlutě
rozpoznaná překážka v oblasti nebezpečí střetu je znázorněna červenou bar-
vou. Nepokračujte v jízdě!
oblast bez rozpoznané překážky je znázorněna jako průhledné pole
rozpoznaná překážka ve snímané oblasti mimo oblast nebezpečí střetu je
znázorněna bílou barvou

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

parkování (při jízdě dopředu)
■ Hlasitost předních senzorů  - nastavení hlasitosti předních senzorů
■ Výška tónu předních senzorů  - nastavení výšky tónu předních senzorů
■ Hlasitost zadních senzorů  - nastavení hlasitosti zadních senzorů
■ Výška tónu zadních senzorů  - nastavení výšky tónu zadních senzorů
■ Pokles hlas. audia:  - ztlumení hlasitosti audio zvuku

■ Vypnuto  - audio zvuk není tlumen
■ Slabý  - slabé tlumení zvuku
■ Střední  - střední tlumení zvuku
■ Silný  - silné tlumení zvuku

Poznámka

■ Zmenšené zobrazení pomoci při parkování se automaticky zobrazuje např. při
popojíždění v koloně, pokud dojde k nebezpečnému přiblížení k překážce.
■ Zmenšené zobrazení pomoci při parkování můžete změnit na celoplošné, pokud
stisknete oblast zobrazení na displeji. 

Světlo

› Stiskněte tlačítko   → Světlo .

■ Light Assist - nastavení světelného asistentu
■ Head Light Assist  - zapnutí/vypnutí funkce asistentu dálkových světel
■ Doba zapnutí:  - nastavení citlivosti světelného snímače na změnu intenzity

okolního světla
■ Časná  - vysoká citlivost
■ Střední  - střední citlivost
■ Pozdní  - nízká citlivost

■ Automatická světla za deště  - aktivace/deaktivace automatických světel za deště
■ Světla pro denní svícení  - aktivace/deaktivace denního svícení
■ Komfortní blikání  - aktivace/deaktivace komfortního blikání

E

F

G

H

■ Cestovní režim:  - nastavení turistického světla
■ Provoz vpravo  - pro jízdu vpravo
■ Provoz vlevo  - pro jízdu vlevo

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

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

svítit (0-30 s, 0 - funkce je vypnutá)
■ Funkce Leaving home  - nastavení doby, po kterou mají světla po odemknutí vozi-

dla svítit (0-30 s, 0 - funkce je vypnutá) 

Zrcátka a stěrače

› Stiskněte tlačítko   → Zrcátka a stěrače .

■ Zrcátka - nastavení zrcátek
■ Nastavit synchronně  - aktivace/deaktivace synchronního nastavování vnějších zr-

cátek
■ Natočení při zpátečce  - aktivace/deaktivace sklápění skla zrcátka na straně spo-

lujezdce
■ Přiklopení při parkování  - aktivace/deaktivace sklápění zrcátek dálkovým ovládá-

ním, resp. snímačem v klice (KESSY)
■ Stěrače - nastavení stěračů

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

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

Otevírání a zavírání

› Stiskněte tlačítko   → Otevírání a zavírání .

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

■ Všechna okna  - všechna okna
■ Okno řidiče  - pouze okno řidiče
■ Vypnuto  - žádné okno 
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■ Centrální zamykání - nastavení otevírání/zavírání dveří
■ Odemykání dveří: - nastavení odemykání dveří

■ Všechny dveře  - všechny dveře
■ Jednotlivé dveře  - jednotlivé dveře
■ Strana vozu  - dveře na straně řidiče

■ Automatické zamykání  - aktivace/deaktivace automatického zamykání po rozjez-
du

■ Akustické potvrzení  - aktivace/deaktivace zvukové signalizace při odemykání/za-
mykání vozidla s varovným zařízením proti odcizení vozidla 

Sedadla

› Stiskněte tlačítko   → Sedadla .

■ Uložit polohu sedadla - ukládání polohy sedadla řidiče a zpětných zrcátek při
zamknutí vozidla do klíče s dálkovým ovládáním
■ Přiřadit polohu sedadla řidiče ke klíči  - aktivace/deaktivace ukládání polohy sedadla

řidiče a zpětných zrcátek při zamknutí vozidla 

Multifunkční ukazatel

› Stiskněte tlačítko   → Multifunkční ukazatel .

■ Okamžitá spotřeba  - zapnutí/vypnutí zobrazení okamžité spotřeby pohonných
hmot na displeji sdruženého panelu přístrojů

■ Ø spotřeba  - zapnutí/vypnutí zobrazení průměrné spotřeby pohonných hmot na
displeji sdruženého panelu přístrojů

■ Množství paliva k dočerpání  - zapnutí/vypnutí zobrazení množství paliva k dočerpání
na displeji sdruženého panelu přístrojů

■ Komfortní spotřebiče  - zapnutí/vypnutí zobrazení spotřeby komfortních spotřebičů
na displeji sdruženého panelu přístrojů

■ Eco tipy  - zapnutí/vypnutí hlášení tipů pro úspornou jízdu na displeji sdruženého
panelu přístrojů

■ Doba jízdy  - zapnutí/vypnutí zobrazení doby jízdy na displeji sdruženého panelu
přístrojů

■ Ujetá vzdálenost  - zapnutí/vypnutí zobrazení ujeté vzdálenosti na displeji sdruže-
ného panelu přístrojů

■ Ø rychlost  - zapnutí/vypnutí zobrazení průměrné rychlosti jízdy na displeji sdru-
ženého panelu přístrojů

■ Digitální rychloměr  - zapnutí/vypnutí zobrazení aktuální rychlosti na displeji sdru-
ženého panelu přístrojů

■ Výstraha rychlosti  - zapnutí/vypnutí zobrazení výstrahy rychlosti na displeji sdru-
ženého panelu přístrojů

■ Teplota oleje  - zapnutí/vypnutí zobrazení teploty oleje na displeji sdruženého pa-
nelu přístrojů

■ Teplota chladicí kapaliny  - zapnutí/vypnutí zobrazení teploty chladicí kapaliny na
displeji sdruženého panelu přístrojů

■ Vynulovat jízdní data od startu  - vynulování paměti pro jednotlivou jízdu na displeji
infotainmentu a na displeji sdruženého panelu přístrojů

■ Vynulovat dlouhodobá jízdní data  - vynulování dlouhodobé paměti na displeji infota-
inmentu a na displeji sdruženého panelu přístrojů 

Servis

› Stiskněte tlačítko   → Servis .

■ Č. vozidla: - zobrazení identifikačního čísla vozidla
■ Prohlídka: - počet km/dnů zbývajících do příští servisní prohlídky
■ Servis výměny oleje: - počet km/dnů zbývajících do příští výměny motorového

oleje 

Obnovení nastavení z výroby

› Stiskněte tlačítko   → Tovární nastavení .

■ Všechna nastavení  - všechny položky
■ Asistence řidiče  - nabídka Asistence řidiče
■ Parkování a manévrování  - nabídka Parkování a manévrování
■ Světlo  - nabídka Světlo
■ Zrcátka a stěrače  - nabídka Zrcátka a stěrače
■ Otevírání a zavírání  - nabídka Otevírání/zavírání
■ Multifunkční ukazatel  - nabídka Multifunkční ukazatel

Pokud zvolíte jednu z výše uvedených položek, budete dotázáni, zda chcete sku-
tečně vynulovat nastavení.

■ Zrušit  - návrat do nadřazené nabídky
■ Vynulovat  - vynulovat nastavení 
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Další funkce

Úvodní informace

V prvé řadě věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 3.

Všechny volby a potvrzení provádějte tak, jak je popsáno v úvodu tohoto návodu
k obsluze » strana 5.

Následující funkce je možné používat pouze pokud je zapnuté zapalování. 

Volba jízdních režimů

Obr. 42 
Střední konzola: tlačítko volby
jízdních režimů

Nabídka volby jízdních režimů umožňuje nastavit vozidlo do tří přednastavených
jízdních profilů Normal, Sport, Eco a jízdního profilu Individual, který umožňuje in-
dividuální nastavení.

Pokud je aktivován profil Sport, Eco nebo Individual, v tlačítku se rozsvítí symbol
 » obr. 42. Aktuální jízdní režim je zobrazen ve stavovém řádku v hlavních nabíd-
kách režimů  » obr. 43 na straně 59 (vlevo nahoře).

Volba hlavní nabídky
› Stiskněte tlačítko  .

■ Normal  - zapnutí režimu Normal
■ Zrušit  - ukončení nabídky volby jízdních režimů
■ Informace  - zobrazení nastavení režimu

■ Sport  - zapnutí režimu Sport
■ Zrušit  - ukončení nabídky volby jízdních režimů
■ Informace  - zobrazení nastavení režimu

■ Eco  - zapnutí úsporného režimu
■ Zrušit  - ukončení nabídky volby jízdních režimů
■ Informace  - zobrazení nastavení režimu

■ Individual  - zapnutí režimu Individual
■ Zrušit  - ukončení nabídky volby jízdních režimů
■ Nastavení  - individuální nastavení

■ Řízení:  - nastavení charakteristiky servořízení
■ Normal  - normální
■ Sport  - sportovní

■ Motor:  - nastavení charakteristiky motoru (pohonu)
■ Normal  - normální
■ Sport  - sportovní
■ Eco  - úsporný

■ ACC:  - nastavení akcelerace vozidla při jízdě s adaptivním tempomatem
■ Normal  - normální
■ Sport  - sportovní
■ Eco  - úsporný

■ Dyn. zatáč. světla:  - nastavení charakteristiky adaptivních předních světlometů
■ Normal  - normální
■ Sport  - sportovní
■ Eco  - úsporný

■ Klimatizace:  - nastavení charakteristiky Climatronicu
■ Normal  - normální
■ Eco  - úsporný

■ Obnovit režim  - nastavení do profilu Normal

Poznámka

Pokud s přístrojem v nabídce volba jízdních režimů nepracujete déle než asi 10 s
dojde k přepnutí do posledně zvolené nabídky, resp. vypnutí přístroje. 
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Nastavení Climatronicu

Obr. 43 
Climatronic: hlavní nabídka

Pokud je Climatronic zapnutý, zobrazuje se na displeji nastavená požadovaná tep-
lota na straně řidiče a spolujezdce » obr. 43. Dle nastavené požadované teploty je
proudění vzduchu z ofukovacích otvorů znázorněno modře (teplota do 21,5 °C),
resp. červeně (teplota od 22 °C).

Pokud je zvolen automatický provoz Climatronicu zobrazuje se na displeji AUTO.

Volba hlavní nabídky
› Stiskněte tlačítko SETUP  na panelu Climatronicu.

■ Profil klimat.:  - nastavení provozního režimu Climatronicu
■ ON/OFF  - zapnutí/vypnutí Climatronicu
■   - vstup do nastavení nezávislého přídavného topení a větrání » strana 54
■   - nastavení pro Climatronic

■ Profil klimatizace:  - nastavení provozního režimu Climatronicu
■ Mírný - nížší provozní výkon, tichý provoz
■ Střední - základní provozní výkon
■ Intenzivní - zvýšený provozní výkon

■ Automatická recirkulace  - zapnutí/vypnutí automatické recirkulace vzduchu
■ Automatické přídavné topení  - zapnutí/vypnutí rychlého zahřátí interiéru vozidla

Poznámka

■ Pokud s přístrojem v nabídce Climatronicu nepracujete déle než asi 10 s a přís-
troj nebyl před zvolením nabídky Climatronicu zapnutý, dojde k vypnutí přístroje.
■ Pokud vypnete automatický provoz Climatronicu tím, že přidáte, resp. uberete
otáčky ventilátoru, barevné znázornění proudění vzduchu z ofukovacích otvorů se
nezobrazuje. 
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Společnost ŠKODA AUTO a.s pracuje neustále na dalším vývoji Infotainment rádií
a navigací. Mějte prosím pochopení pro to, že kdykoli mohou nastat změny ve for-
mě a technice dodávaných Infotainment rádií a navigací. Údaje o vzhledu, rozmě-
rech a funkcích Infotainment rádií a navigací odpovídají poznatkům v době re-
dakční uzávěrky. Na údajích, obrázcích a popisech v tomto návodu nelze proto za-
kládat žádné nároky.

Tisk, rozmnožování nebo překládání či jiné užití tohoto díla nebo jeho části nejsou
bez písemného souhlasu společnosti ŠKODA AUTO a.s. dovoleny.

Všechna majetková práva k tomuto dílu vyplývající z předpisů autorského práva
vykonává výlučně společnost ŠKODA AUTO a.s..

Změny tohoto díla jsou vyhrazeny.

Vydal: ŠKODA AUTO a.s.

© ŠKODA AUTO a.s. 2012
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