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Úvod

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

Přečtěte si pečlivě tento Návod k obsluze, protože postup v souladu s tímto návodem je předpokla-
dem správného používání přístroje.
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Důležité informace k tomuto Návodu k obsluze

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

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

Např. pokud vozidlo není z výrobního závodu vybavené soundsystémem
CANTON, nezobrazí se v nabídce nastavení zvuku položky CANTON Optimali-
zace, CANTON Surround a CANTON Ekvalizace.

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

Informace o kompatibilitě externích zařízení naleznete na internetových strán-
kách ŠKODA http://infotainment.skoda-auto.com.

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

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

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

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

Platí pro Nigerii: ŠKODA AUTO a.s. tímto prohlašuje, že „Připojení a použití to-
hoto komunikačního zařízení je povoleno Nigerijskou komisí pro komunikace“.
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Vysvětlivky

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

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

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

■ Modul (např. Zapnutí/vypnutí přístroje)

Pokyny v textu
Pokyn Význam

„Stisknutí“ Krátké stisknutí tlačítka do 1 s

„Přidržení“ Dlouhé stisknutí tlačítka od 2 do 5 s

Symboly v textu
Symbol Význam


Odkaz na úvodní modul kapitoly s důležitými informacemi
a bezpečnostními pokyny

 Pokračování modulu na další straně

®
Registrovaná ochranná známka

™

→ Označení dalšího kroku v obsluze

 Symbol používaný v textu pro pravý otočný ovladač

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

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

Poznámka
Texty s tímto symbolem obsahují doplňující informace.

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

Zkratka Význam

2D plošné zobrazení mapy

3D prostorové zobrazení mapy

A2DP profil Bluetooth® pro jednosměrný přenos audiodat

ACC adaptivní tempomat

AF alternativní frekvence přijímané rozhlasové stanice

AM označení rozhlasového frekvenčního pásma

ASR regulace prokluzu hnacích kol vozidla

avi komprimovaný formát videa

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

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

DAB digitální rozhlasové vysílání

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

DTMF tónová volba během telefonní komunikace

ESC kontrola stability vozidla

FM označení rozhlasového frekvenčního pásma

HFP
profil Bluetooth® pro komunikaci mezi mobilním telefonem
a infotainmentem

GPS satelitní systém pro určení polohy

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

GSM globální systém pro mobilní komunikaci

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

MAP
profil Bluetooth® pro výměnu textových zpráv (SMS) mezi
přístrojem a připojeným zařízením

mp3 komprimovaný zvukový formát

mp4 komprimovaný formát videa

MSC komunikační protokol s USB zařízením

Zkratka Význam

MTP komunikační protokol s datovým zařízením

PBAP
profil Bluetooth® pro stažení telefonních kontaktů do paměti
přístroje

PI kód
programový identifikátor rozhlasové stanice, který umožňuje
řazení rozhlasových stanic do skupin

PIN osobní identifikační číslo

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

rSAP
profil Bluetooth® pro komunikaci mezi mobilním telefonem
a infotainmentem v režimu vzdálené SIM karty

SMS služba krátkých textových zpráv

SSP metoda rychlého spárování Bluetooth® zařízení

TMC dopravní zprávy, které mohou ovlivňovat navigování

TP identifikace stanice, která poskytuje dopravní informace

UPnP
aplikace umožňující jednoduché bezdrátové spojení zařízení
s přístrojem

VIN identifikační číslo vozidla

wav zvukový formát

WLAN lokální bezdrátová síť

wma komprimovaný zvukový formát

wmv komprimovaný formát videa
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Úvodní informace

Důležitá upozornění

 Úvod k tématu

V této kapitole najdete informace k těmto tématům:

Informace o aplikacích, aktualizacích a kompatibilitě 6
Ochrana komponentů 6

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

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

Informace o aplikacích, aktualizacích a kompatibilitě

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost  a  na straně 6.

Informace o kompatibilitě externích zařízení a aktualizacích softwaru a navi-
gačních dat naleznete na internetových stránkách ŠKODA http://infotain-
ment.skoda-auto.com.

Ochrana komponentů

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost  a  na straně 6.

Některé elektronické řídicí jednotky jsou vybavené tzv. funkcí ochrany kompo-
nentů, která slouží jako ochranný mechanismus např. v případě krádeže řídicích
jednotek.





Pokud dojde k aktivaci ochrany komponentů, zobrazí se na displeji hlášení
Ochrana komponent: Systém Infotainment je nyní dostupný jen omezeně.
Zapněte zapalování.

Pokud po zapnutí zapalování nedojde k deaktivaci ochrany komponentů, ob-
raťte se na servisního partnera ŠKODA.

Přehled přístroje

 Úvod k tématu

V této kapitole najdete informace k těmto tématům:

Popis přístroje 7
Externí modul 7
Dotykový displej 7
Zapnutí/vypnutí přístroje 7
Nabídky přístroje 8
Ovládání hlasitosti 8

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

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

Obr. 1 Přehled přístroje

- Otočný ovladač volby a potvrzení
  - Otočný ovladač zapnutí/vypnutí přístroje, nastavení hlasitosti
  - Nabídka Rádio » strana 17
  - Nabídka Média » strana 22
  - Nabídka Telefon » strana 37
  - Hlasové ovládání » strana 10
  - Nabídka Navigace » strana 60
  - Dopravní zpravodajství » strana 75
  - Nastavení systémů vozidla » strana 80
  - Zobrazení nabídek přístroje » strana 8
Dotykový displej » strana 7
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Externí modul

Obr. 2 Externí modul

Externí modul se nachází v odkládací schránce na straně spolujezdce.

  - Tlačítko pro vysunutí CD/DVD
Otvor pro CD/DVD
Otvor pro kartu SD1
Otvor pro kartu SD2
Otvor pro kartu SIM

Dotykový displej

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

Jas displeje je možné nastavit » strana 14.

UPOZORNĚNÍ
■ Displej není možné ovládat dotykem prstu v rukavici, resp. dotykem nehtu.
■ K ochraně displeje můžete použít ochrannou fólii na dotykové displeje, která
neomezí jeho funkci.
■ Displej můžete čistit měkkou látkou a případné nečistoty smýt čistým alkoho-
lem.

Zapnutí/vypnutí přístroje

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

1
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Automatické zapnutí přístroje
Pokud nebyl přístroj před vypnutím zapalování vypnutý ovladačem  , automa-
ticky se po zapnutí zapalování zapne.

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

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

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

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

› Pozor: akumulátor 12 V slabý. Nastartujte motor nebo vypněte systém Info-
tainment. - Akumulátor vozidla je slabý, nastartujte motor nebo vypněte přís-
troj.

› Akumulátor 12 V je téměř prázdný. Systém Infotainment se vypne. - Akumu-
látor vozidla je vybitý, přístroj se vypne.

› Provozní teplota nedodržena. Systém Infotainment se vypne. - Teplota přís-
troje je příliš nízká nebo vysoká, přístroj se vypne.

Nabídky přístroje

Obr. 3 
Nabídky přístroje

Volba hlavní nabídky
› Stiskněte   - zobrazí se nabídky přístroje » obr. 3.

Přehled funkčních tlačítek
Nabídka Rádio » strana 17
Nabídka Média » strana 22
Nabídka Obrázky » strana 30
Nastavení Zvuk » strana 14
Nastavení přístroje Nastavení » strana 14
Nastavení systémů vozidla Vozidlo » strana 80
Nabídka Navigace » strana 60
Nabídka Telefon » strana 37
Nabídka TV-Tuner » strana 34
Zobrazení dopravních zpráv TMC Doprava » strana 75
Nabídka SmartLink » strana 53
V případě připojení podporovaného mobilního zařízení bude místo  zob-
razený symbol konkrétního spojení
›  - Android Auto » strana 54
›  - Apple CarPlay » strana 56
›  - MirrorLink™ » strana 57

Ovládání hlasitosti

Každá změna hlasitosti se zobrazí na displeji.

Zvýšení hlasitosti
› Otáčejte ovladačem   doprava.

Snížení hlasitosti
› Otáčejte ovladačem   doleva.

Vypnutí zvuku
› Otáčejte ovladačem   doleva a snižte hlasitost na 0.

Pokud je zvuk vypnutý, zobrazí se na displeji symbol .

Pokud byl v okamžiku vypnutí zvuku přehrávaný zvuk v nabídce Média, přehrá-
vání se přeruší (pauza)1).

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























1) Neplatí pro AUX.
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Obsluha a nastavení přístroje

Ovládání přístroje

 Úvod k tématu

V této kapitole najdete informace k těmto tématům:

Principy ovládání 9
Alfanumerická klávesnice 10
Ovládání pomocí aplikace v externím zařízení 10

V této kapitole je popsaná obsluha a nastavení přístroje.

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

Principy ovládání

Obr. 4 Oblasti displeje / Zobrazení na displeji

Popis zobrazení na displeji
Stavový řádek
Informace a ovládání aktuální nabídky
Funkční tlačítka aktuální nabídky
Název aktuální nabídky
Návrat do nadřazené nabídky
Posuvník - poloha a posun v nabídce (posun je možný pohybem prstu na
posuvníku dolů/nahoru, resp. otočením ovladače  doprava/doleva)

A

B

C

D

E

F

Položka se „zatrhávacím políčkem“   
Otevření podnabídky položky s „vyskakovacím oknem“ 

Stavový řádek
V některých nabídkách se v horní části displeje nachází stavový řádek s údaji
o čase, venkovní teplotě a s dalšími informacemi.

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

Bílé písmo - tlačítko je aktivní a je možné ho zvolit

Šedé písmo - tlačítko je neaktivní a není možné ho zvolit

Zelené orámování - aktuálně zvolené tlačítko

Volba nabídky/položky/funkce
› Pohybem prstu po displeji v požadovaném směru.
› Otáčením ovladače .

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

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

tím tlačítka  ).

Zapnutí/vypnutí funkce se „zatrhávacím políčkem“
› - funkce je zapnutá
› - funkce je vypnutá

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

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

G

H
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Alfanumerická klávesnice

Obr. 5 
Příklad rozložení kláves

Alfanumerická klávesnice slouží k zadávání znaků.

Přístroj umožňuje zvolit mezi rozložením kláves podle abecedy (ABC), resp.
v systému QWERTZ » strana 15, Nastavení rozložení klávesnice.

Popis alfanumerické klávesnice » obr. 5
Zadávací řádek
V závislosti na kontextu:
›  - Přepnutí na velká písmena
›  - Přepnutí na zvláštní znaky
›  - Přepnutí na číslice
V závislosti na kontextu:
›  - Přepnutí na číslice
›  - Přepnutí na písmena latinky
›  - Přepnutí na písmena azbuky
Zobrazení vyhledaných záznamů (v tlačítku se zobrazuje počet vyhleda-
ných záznamů)
Mazání zadaných znaků
Přepínání mezi klávesnicemi se specifickými znaky zvolených jazyků
» strana 15, Nastavení doplňkových jazyků klávesnice
Zadání mezery
Posun kurzoru v zadávacím řádku doleva
Posun kurzoru v zadávacím řádku doprava
Potvrzení zadaných znaků

Vyhledávání
Během zadávání znaků probíhá vyhledávání odpovídajících záznamů.

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

A

B

C















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

Ovládání pomocí aplikace v externím zařízení

Některé funkce přístroje je možné ovládat pomocí aplikace v externím zařízení
(např. v tabletu, v mobilním telefonu).

Vytvoření spojení
› Do externího zařízení nainstalujte aplikaci pro ovládání přístroje (např. ŠKODA

Media Command).
› V přístroji aktivujte datový přenos a povolte ovládání přístroje pomocí aplika-

ce » strana 15, Nastavení datového přenosu mobilních zařízení.
› Spojte přístroj s externím zařízením pomocí WLAN.

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

Hlasové ovládání

 Úvod k tématu

V této kapitole najdete informace k těmto tématům:

Podmínky funkce 11
Zapnutí/vypnutí 11
Návod a nápověda k hlasovému ovládání 11
Princip ovládání 12
Nerozpoznání hlasového příkazu 12
Oprava zadání hlasového příkazu 12
Přerušení/obnovení zadávání hlasového příkazu 12
Hlasové příkazy neobsažené v nápovědě 13

Některé funkce přístroje je možné ovládat pomocí hlasových příkazů.

Hlasové ovládání může používat řidič i spolujezdec.

V této kapitole jsou popsané principy a podmínky hlasového ovládání.

Hlasové ovládání je k dispozici v následujících nabídkách.
› Rádio
› Média
› Telefon
› Navigace 
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POZOR
Funkci hlasového ovládání telefonu nepoužívejte v případě nouze. Vaše
hlasové příkazy nemusí být vlivem stresu rozpoznány. Telefonní spojení se
pak nemusí navázat nebo to trvá vzhledem k okolnostem příliš dlouho. Číslo
nouzového volání volte ručně!

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

Podmínky funkce

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost  a  na straně 11.

Podmínky pro funkčnost hlasového ovládání
Zapnutý přístroj.
Neprobíhá žádný telefonní hovor.
Není aktivována pomoc při parkování.

Podmínky pro optimální srozumitelnost hlasových příkazů
› Vyslovujte hlasové příkazy, pouze pokud je na displeji přístroje, resp. na dis-

pleji v panelu přístrojů, zobrazený symbol .
› Mluvte normální intenzitou hlasu bez přízvuku a nadměrných pomlk.
› Vyvarujte se špatné výslovnosti.
› Zavřete dveře, okna a střešní okno, aby funkce hlasového ovládání nebyla ru-

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

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

hovořící cestující.

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

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









Zapnutí/vypnutí

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost  a  na straně 11.

Zapnutí hlasového ovládání
Hlasové ovládání je možné zapnout některým z následujících způsobů.

› Stiskněte   na přístroji.

nebo

› Stiskněte tlačítko se symbolem  na multifunkčním volantu.

Zapnutí hlasového ovládání je signalizováno zvukovým signálem, na displeji se
zobrazí nabídka základních hlasových příkazů pro danou nabídku.

Vypnutí hlasového ovládání
Hlasové ovládání je možné vypnout některým z následujících způsobů.

› Přidržte nebo dvakrát stiskněte   na přístroji.
› Přidržte nebo dvakrát stiskněte tlačítko se symbolem  na multifunkčním

volantu.
› Vyslovte hlasový příkaz Zrušit hlasové ovládání.

Hlasové ovládání se vypne po stisknutí tlačítek přístroje (např.  ,   atd.).

Návod a nápověda k hlasovému ovládání

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost  a  na straně 11.

Přístroj umožňuje přehrát návod k hlasovému ovládání, který Vás seznámí
s ovládáním přístroje pomocí hlasového ovládání, nebo nápovědu, jaké hlasové
příkazy jsou pro aktuálně zvolenou nabídku očekávány.

Návod k hlasovému ovládání
Po vyslovení hlasového příkazu Zahájit úvod se přehraje první ze sedmi částí
návodu k hlasovému ovládání. Po opakovaném vyslovení příkazu se přehraje
následující část atd.

Jednotlivé části návodu je možné vyvolat samostatně vyslovením příkazu Úvod
část ... a číslo 1 až 7.

Nápověda k hlasovému ovládání
Po vyslovení hlasového příkazu Nápověda získáte nabídku hlasových příkazů
pro aktuálně zvolenou nabídku. V některých případech se po dalším hlasovém
příkazu Nápověda přehraje další část nápovědy.





11Obsluha a nastavení přístroje



Princip ovládání

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost  a  na straně 11.

Vyslovujte hlasové příkazy, pouze pokud je na displeji přístroje, resp. na dis-
pleji v panelu přístrojů, zobrazený symbol .

Hlasové ovládání je možné ovládat převážně způsobem „Řekni, co vidíš“.

Např. funkční tlačítko Volat číslo je možné zvolit hlasovým příkazem „Volat čís-
lo“.

Po zapnutí hlasového ovládání se funkční tlačítka, která je možné zvolit hlaso-
vým příkazem, zvýrazní zelenou barvou.

Během hlasového ovládání se na displeji zobrazují následující symboly.

Symbol Význam

 Přehrává se hlášení

 Čeká se na hlasový příkaz

 Pozastavené hlasové ovládání

 Rozpoznává se hlasový příkaz

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

Podmínky v nabídce Navigace
Adresu cíle je možné zadat vyslovením města, ulice a čísla domu najednou (po-
kud je číslo domu obsažené v navigačních datech).

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

Pokud se zadávaný cíl nachází v zemi, pro jejíž jazyk není hlasové ovládání do-
stupné, je nutné hláskovat názvy měst a ulic. Přístroj na tuto skutečnost upo-
zorní hlášením a textovým upozorněním na displeji.



Nerozpoznání hlasového příkazu

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost  a  na straně 11.

Pokud přístroj nerozpozná hlasový příkaz, odpoví hlášením Zopakujte zadání.
a umožní nové zadání.

Po druhém nerozpoznaném hlasovém příkazu přístroj přehraje nápovědu
a umožní nové zadání.

Po třetím nerozpoznaném hlasovém příkazu přístroj odpoví hlášením Zrušit.
a hlasové ovládání se ukončí.

Oprava zadání hlasového příkazu

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost  a  na straně 11.

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

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

Přerušení/obnovení zadávání hlasového příkazu

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost  a  na straně 11.

Přerušení
Zadávání hlasového příkazu je možné v některých nabídkách přerušit otočením
ovladačem .

Přerušením je možné získat více času pro zadání hlasového příkazu.

Při přerušení se symbol  změní na .

Obnovení
Zadávání je možné obnovit některým z následujících způsobů.

› Stisknutím funkčního tlačítka .
› Stisknutím   na přístroji.
› Stisknutím tlačítka se symbolem  na multifunkčním volantu.
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Hlasové příkazy neobsažené v nápovědě

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost  a  na straně 11.

V tomto modulu jsou uvedené některé hlasové příkazy, které nejsou obsažené
v nápovědě.

Všechny nabídky
Hlasový příkaz Funkce

Zpět  - Návrat do předchozí nabídky

Další strana

Listování v nabídce/seznamu/adresáři
Předchozí strana

První strana

Poslední strana

Nabídka Rádio
Hlasový příkaz Funkce

Další stanice
 - Další stanice v aktuálním frekvenč-
ním pásmu

Předchozí stanice
 - Předchozí stanice v aktuálním
frekvenčním pásmu

Zapnout režim scan Zapnutí vyhledání dostupných stanic

Zapnout dopravní hlášení Zapnutí/vypnutí dopravních hlášení
TPVypnout dopravní hlášení

Nabídka Média
Hlasový příkaz Funkce

Přehrát  - Přehrávání

Pauza  - Pauza

Předchozí titul  - Přehrání předchozího titulu

Další titul  - Přehrání následujícího titulu

Opakovat vše
 - Zapnutí opakování přehrávání ti-
tulů z aktuálního alba/složky

Opakovat titul
 - Zapnutí opakování přehrávání ti-
tulu

Vypnout opakování Vypnutí opakování alba/složky/titulu



Hlasový příkaz Funkce

Mix
 - Zapnutí náhodného přehrávání ti-
tulů z aktuálního alba/složky

Vypnout Mix
 - Vypnutí náhodného přehrávání ti-
tulů z aktuálního alba/složky

Nabídka Navigace - parametry navigování
Hlasový příkaz Funkce

Zapnout navigační hlášení Zapnutí/vypnutí hlasových navigač-
ních hlášeníVypnout navigační hlášení

Zapnout dynamickou trasu
Zapnout dynamické navigování Zapnutí/vypnutí navigování pomocí

dopravních hlášení TMCVypnout dynamickou trasu
Vypnout dynamické navigování

Zobrazit dopravní značky v mapě Zapnutí/vypnutí zobrazování doprav-
ních značek na displejiVypnout dopravní značky v mapě

Zobrazit oblíbené cíle Zobrazení/skrytí symbolu oblíbených
cílů v mapěVypnout oblíbené cíle

Nabídka Navigace - informace o trase
Hlasový příkaz Funkce

Vzdálenost k cíli Informace o vzdálenosti do cíle

Čas příjezdu Informace o času příjezdu do cíle

Doba jízdy Informace o době jízdy do cíle

Nabídka Navigace - symboly v nabídce nastavení zobrazení mapy
Hlasový příkaz Funkce

Mapa „2 D“a)  - Dvojrozměrné zobrazení mapy

Mapa „3 D“a)  - Trojrozměrné zobrazení mapy

Mapa cíle  - Zobrazení mapy s cílem

Přehledová mapa  - Zobrazení mapy s trasou

a) Část hlasového příkazu v uvozovkách musí být při zadávání hláskována. 
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Nabídka Navigace - symboly ovládající měřítko mapy
Hlasový příkaz Funkce

Orientační zoom  - Rychlý náhled mapy

Vystředit mapu
 - Vycentrování mapy na polohu vo-
zidla

Autozoom
 - Zapnutí/vypnutí automatického
měřítka

např. Měřítko pět kilometrů
 - Manuální zadání velikosti měřít-
ka

Nastavení přístroje

 Úvod k tématu

V této kapitole najdete informace k těmto tématům:

Nastavení zvuku 14
Nastavení displeje 14
Nastavení času a data 15
Nastavení jazyka přístroje 15
Nastavení rozložení klávesnice 15
Nastavení doplňkových jazyků klávesnice 15
Nastavení jednotek 15
Nastavení datového přenosu mobilních zařízení 15
Nastavení hlasového ovládání 15
Bezpečné odebrání/odpojení zdroje dat 16
Obnovení nastavení z výroby 16
Nastavení Bluetooth® 16
Nastavení WLAN 16
Informace o systému 16

V této kapitole je popsané nastavení přístroje.

Nastavení zvuku

Rozsah uvedené nabídky je závislý na vybavení vozidla soundsystémem
CANTON.

› Stiskněte   → .

■ Hlasitost - nastavení hlasitosti
■ Dopravní hlášení - nastavení úrovně hlasitosti příchozích dopravních zpráv

(TP)
■ Navigační hlášení - nastavení úrovně hlasitosti navigačních hlášení
■ Hlasové ovládání - nastavení úrovně hlasitosti hlasového výstupu
■ Maximální hlasitost při zapnutí - nastavení maximální úrovně hlasitosti při

zapnutí přístroje
■ Hlasitost v závislosti na rychlosti - zvýšení hlasitosti při zvýšení rychlosti

jízdy
■ Hlasitost AUX: - nastavení úrovně hlasitosti zařízení připojeného přes AUX
■ Bluetooth audio: - nastavení úrovně hlasitosti zařízení připojeného pomocí

audioprofilu Bluetooth®

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

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

■ Basy - středy - výšky - nastavení ekvalizéru
■ Balance - Fader - vyvážení hlasitosti vlevo a vpravo, vpředu a vzadu
■ CANTON Optimalizace - nastavení prostorové optimalizace zvuku (vše, vpře-

du, řidič)
■ CANTON Surround - nastavení úrovně prostorového zvuku v rozmezí („-9“

stereo / „+9“ plný surround)
■ CANTON Ekvalizace - nastavení ekvalizéru

■ Individual - nastavení výšek, středů a basů
■ Profil - nastavení profilu (např. Rock, Klasika atd.)

■ Subwoofer - nastavení úrovně intenzity subwooferu
■ Potvrzovací tón obrazovky - zapnutí/vypnutí zvukového signálu při dotyku

displeje
■ Žádné navigační hlášení při volání - vypnutí/zapnutí navigačních hlášení bě-

hem telefonického hovoru

Nastavení displeje

› Stiskněte   →  → Displej.

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

■ Stupeň jasu: - nastavení stupně jasu displeje
■ Potvrzovací tón obrazovky - zapnutí/vypnutí zvukového signálu při dotyku

displeje 
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■ Senzory přiblížení - zapnutí/vypnutí senzorů přiblížení (schování některých
funkčních tlačítek)

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

Nastavení času a data

› Stiskněte   →  → Čas a datum.

■ Zdroj času: - nastavení zdroje času: manuálně/GPS
■ Čas: - nastavení času
■ Letní čas - zapnutí/vypnutí letního času
■ Časová zóna: - volba časové zóny
■ Formát času: - nastavení formátu času
■ Datum: - nastavení data
■ Formát data: - nastavení formátu data

Nastavení jazyka přístroje

› Stiskněte   →  → Jazyk / Language.

Zobrazí se nabídka jazyků.

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

Hlášení jsou generována přístrojem a není možné vždy zaručit úplnou srozumi-
telnost (např. jména ulic nebo měst).

Poznámka
Při výběru jazyka, který nepodporuje hlasové ovládání Vás přístroj na tuto sku-
tečnost upozorní hlášením na displeji.

Nastavení rozložení klávesnice

› Stiskněte   →  → Klávesnice:.

■ ABC - rozložení znaků klávesnice podle abecedy
■ QWERTZ - rozložení znaků klávesnice v systému QWERTZ

Nastavení doplňkových jazyků klávesnice

› Stiskněte   →  → Doplňkové jazyky klávesnice.

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

Nastavení jednotek

› Stiskněte   →  → Jednotky.

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

Nastavení datového přenosu mobilních zařízení

› Stiskněte   →  → Datový přenos mobilních zařízení.

■ Aktivovat datový přenos pro aplikace ŠKODA - aktivovat/deaktivovat datový
přenos

■ Ovládání aplikací - nastavení způsobu ovládání funkcí přístroje pomocí apli-
kací externího zařízení
■ Deaktivovat - zakázání ovládání přístroje
■ Potvrdit - ovládání přístroje s nutností potvrzení
■ Umožnit - ovládání přístroje bez omezení

Aktivní datový přenos umožňuje přenos dat mezi přístrojem a externím zaříze-
ním (např. MirrorLink™ aplikace), nebo ovládat některé funkce přístroje pomocí
aplikací externího zařízení (např. ŠKODA Media Command).

Nastavení hlasového ovládání

› Stiskněte   →  → Hlasové ovládání.

■ Styl dialogu: - nastavení stylu hlášení (dlouhé/krátké)
■ Zobrazit možné příkazy - zapnutí/vypnutí zobrazení nabídky základních hla-

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

zapnutí hlasového ovládání
■ Koncový tón hlasového ovládání - zapnutí/vypnutí zvukového signálu při vy-

pnutí hlasového ovládání
■ Zadávací tón v hlasovém dialogu - zapnutí/vypnutí zvukového signálu pro

zadání hlasového příkazu
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Bezpečné odebrání/odpojení zdroje dat

› Stiskněte   →  → Bezpečně odebrat: a zvolte požadovaný zdroj dat,
který chcete odpojit.

Obnovení nastavení z výroby

› Stiskněte   →  → Tovární nastavení.

V této nabídce je možné obnovit všechna, nebo jenom některá nastavení.

Nastavení Bluetooth®

› Stiskněte   →  → Bluetooth.

■ Bluetooth - zapnutí/vypnutí funkce Bluetooth®

■ Viditelnost: - zapnutí/vypnutí viditelnosti jednotky Bluetooth® pro okolní za-
řízení

■ Jméno: - změna jména jednotky přístroje
■ Spárovaná zařízení - zobrazení seznamu spárovaných Bluetooth® zařízení
■ Hledat zařízení - vyhledání dostupných zařízení
■ Bluetooth audio (A2DP/AVRCP) - zapnutí/vypnutí možnosti připojení audio-

zařízení (např. MP3 přehrávače, tabletu apod.)

Nastavení WLAN

› Stiskněte   →  → WLAN → Mobilní hotspot.

Všechna nastavení budou aplikována až po stisknutí funkčního tlačítka Ulo-
žit.

■ Mobilní hotspot - zapnutí/vypnutí WLAN Hotspot (pokud je s přístrojem spo-
jené externí zařízením pomocí WLAN Hotspot, ve funkčním tlačítku je zobra-
zený symbol  s počtem spojených externích zařízení)

■ Úroveň bezpečnosti: - nastavení zabezpečení spojení s WLAN Hotspot
■ WPA2 - zabezpečení WPA2
■ WPA - zabezpečení WPA
■ Žádné zabezpeč. - bez zabezpečení (bez přístupového hesla k WLAN Hot-

spot)
■ Síťový klíč - zadání přístupového hesla WLAN Hotspot
■ SSID: ... - jméno WLAN Hotspot přístroje
■ Neposílat jméno sítě (SSID) - zapnutí/vypnutí viditelnosti WLAN Hotspot

Informace o systému

› Stiskněte   →  → Informace o systému.

■ Číslo zařízení: ... - číslo přístroje
■ Hardware: ... - verze použitého hardwaru
■ Software: ... - verze použitého softwaru
■ Databáze „Gracenote“: ... - verze multimediální databáze Gracenote
■ Navigační databáze: ... - verze navigačních dat
■ Codec médií: ... - verze mediálních kodeků
■ Aktualizovat software - aktualizace softwaru (např. Bluetooth® nebo Loga

stanic)

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

http://infotainment.skoda-auto.com
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Rádio

Obsluha

 Úvod k tématu

V této kapitole najdete informace k těmto tématům:

Hlavní nabídka 17
Volba rozhlasového pásma 17
Seznam dostupných stanic 18
Vyhledání a volba dostupných stanic 18
Uložení oblíbené stanice 19
Loga stanic 19
Dopravní zpravodajství TP 19
Radiotext a prezentace obrázků DAB 20

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

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

Hlavní nabídka

Obr. 6 
Zobrazení hlavní nabídky DAB

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost  na straně 17.

Zobrazení hlavní nabídky
› Stiskněte  .



Hlavní nabídka - informace a funkční tlačítka » obr. 6
Zvolená stanice (název nebo frekvence)
Radiotext (AM, FM) / Název skupiny (DAB)
Předvolby oblíbených stanic
Volba rozhlasového pásma (FM / AM / DAB)
Volba paměťové skupiny oblíbených stanic
Přepínání stanic

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

Informační symboly ve stavovém řádku

Symbol Význam

 Stanice s dopravním vysíláním

 
Signál dopravního vysílání není dostupný nebo zvolená stanice
nepodporuje dopravní vysílání

  Funkce RDS je vypnutá (FM)

  Alternativní frekvence je vypnutá (FM)

 Signál není dostupný (DAB)

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

Volba rozhlasového pásma

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost  na straně 17.

› Opakovaně stiskněte  .

nebo

› Stiskněte funkční tlačítko D  » obr. 6 na straně 17 a zvolte požadované
pásmo.

A

B

C

D

E

 










17Rádio



Seznam dostupných stanic

Obr. 7 Příklad seznamu dostupných stanic FM/DAB

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost  na straně 17.

V seznamu dostupných stanic naleznete stanice aktuálně zvoleného rozhlaso-
vého pásma.

Zobrazení seznamu dostupných stanic
› V nabídce Rádio stiskněte funkční tlačítko .

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

V pásmu AM je třeba provádět aktualizaci manuálně stisknutím funkčního tla-
čítka .

Informační symboly
Symbol Význam

 Stanice, která je uložená na některé z předvoleb

 Aktuálně přehrávaná stanice

 Stanice s dopravním vysíláním

 (např.) Typ vysílaného programu (FM)

 (např.) Typ regionálního vysílání (FM)

 Příjem stanice je nedostupný (DAB)

 Stanice vysílající obrázky (DAB)

Řazení stanic v seznamu stanic (FM).
Stanice v rozhlasovém pásmu FM je možné řadit pomocí funkčního tlačítka
A  » obr. 7.



› Abeceda - abecední řazení podle názvu stanice
› Skupina - řazení podle programového identifikátoru vysílaného programu
› Žánr - řazení stanic do skupin podle žánru (viditelné v případě zapnutých

funkcí RDS a AF » strana 20, Rozšířená nastavení (FM))

Vyhledání a volba dostupných stanic

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost  na straně 17.

Manuální vyhledání stanice
› V nabídce Rádio stiskněte funkční tlačítko .

Zobrazí se stupnice aktuálního rozhlasového pásma.

Nalaďte požadovanou stanici (AM, FM) / skupinu (DAB) některým z následují-
cích způsobů.

› Stiskněte funkční tlačítko  nebo  v horní části displeje (posun na nejbližší
dostupnou stanici/skupinu).

› Stiskněte funkční tlačítko  nebo  ve spodní části displeje a nastavte poža-
dovanou hodnotu rozhlasového pásma.

› Otáčejte ovladačem .
› Dotykem prstu pohybujte posuvníkem po stupnici.

Nabídku manuálního vyhledávání zavřete stisknutím ovladače .

Volba stanice ze seznamu dostupných stanic
› V nabídce Rádio stiskněte funkční tlačítko  nebo  v horní části displeje.

nebo

› V nabídce Rádio stiskněte funkční tlačítko  - otevře se seznam dostupných
stanic.

› Zvolte požadovanou stanici.

Přehrání dostupných stanic (Scan)
› V nabídce Rádio stiskněte ovladač .

Zahájí se prohledávání.

Funkce postupně přehrává několik sekund z vysílání všech dostupných stanic.

Stisknutím ovladače  se prohledávání ukončí a zůstane naladěná aktuální
stanice.
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Uložení oblíbené stanice

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost  na straně 17.

Pro každé rozhlasové pásmo je k dispozici 18 předvoleb pro uložení oblíbených
stanic. Tyto předvolby jsou rozděleny do tří paměťových skupin.

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

Uložení stanice z nabídky Rádio
› V nabídce Rádio zvolte stanici a přidržte požadované funkční tlačítko před-

volby oblíbené stanice C  » obr. 6 na straně 17, dokud se neozve zvukový sig-
nál.

Pokud na zvolené pozici už byla nějaká stanice uložená, tato stanice bude na-
hrazena aktuálně naladěnou stanicí.

Uložení stanice ze seznamu stanic
› V seznamu dostupných stanic » strana 18 přidržte funkční tlačítko požadova-

né stanice.

Zobrazí se nabídka funkčních tlačítek předvolby.

› Stiskněte funkční tlačítko předvolby.

Loga stanic

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost  na straně 17.

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

Deaktivace/aktivace automatického uložení loga stanice (FM / DAB)
› V nabídce Rádio stiskněte funkční tlačítko  → Rozšířená nastavení.
› Vypněte, resp. zapněte položku Automatické ukládání loga stanice » strana

20, Rozšířená nastavení (FM), resp. » strana 20, Rozšířená nastavení (DAB).

Manuální přiřazení loga stanice
Logo je možné k oblíbené stanici přiřadit manuálně.

› V nabídce Rádio stiskněte funkční tlačítko  → Loga stanic.

Zobrazí se nabídka předvoleb stanic.

› Stiskněte funkční tlačítko předvolby stanice, ke které chcete logo přiřadit.

Zobrazí se nabídka datových nosičů (karta SD, USB).

› Na příslušném datovém nosiči zvolte požadované logo.





Odstranění loga stanice
› V nabídce Rádio stiskněte funkční tlačítko  → Loga stanic.

Zobrazí se nabídka předvoleb stanic.

› Stiskněte funkční tlačítko předvolby stanice, z kterého chcete logo odstranit.

Poznámka
■ Podporované jsou následující formáty obrázků: jpg, gif, png, bmp.
■ Rozlišení obrázků doporučujeme do 500x500 pixelů.

Dopravní zpravodajství TP

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost  na straně 17.

Tato funkce umožňuje přijímat dopravní zpravodajství.

Zapnutí/vypnutí přijímání dopravního zpravodajství
› V nabídce Rádio stiskněte funkční tlačítko .
› Aktivujte, resp. deaktivujte položku Dopravní zpravodajství (TP).

Aktuální dopravní hlášení
Během dopravního hlášení se zobrazí následující nabídka.

› Zrušit - přerušení aktuálního dopravního hlášení, funkce TP zůstává i nadále
aktivovaná

› Deaktivovat - přerušení aktuálního dopravního hlášení a vypnutí funkce TP

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

Obr. 8 
Informace o stanici

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost  na straně 17.

Rozhlasové vysílání DAB umožňuje vysílat více stanic v jedné skupině (Ensem-
ble) na jedné frekvenci. Navíc umožňuje přenos různých doplňkových dat a in-
formací.

Varianty zobrazení těchto informací na displeji je možné nastavit.

› V nabídce Rádio v pásmu DAB stiskněte funkční tlačítko .

■ Předvolby - zobrazení hlavní nabídky DAB
■ Info o stanici - zobrazení informací o DAB stanici, doprovodného textu (Radi-

otextu) A  a prezentace obrázků B  » obr. 8
■ Radiotext - zobrazení pouze doprovodného textu na celém displeji
■ Slideshow - zobrazení pouze prezentace obrázků na celém displeji (neplatí,

pokud stanice vysílá pouze logo)

Nastavení

 Úvod k tématu

V této kapitole najdete informace k těmto tématům:

Nastavení 20
Rozšířená nastavení (FM) 20
Rozšířená nastavení (DAB) 20

Základní nastavení funkcí nabídky Rádio je společné pro všechna rozhlasová
pásma.



Nastavení

› V nabídce Rádio stiskněte funkční tlačítko .

■ Zvuk - nastavení zvuku
■ Scan - přehrání všech dostupných stanic ze seznamu stanic po dobu asi 5 s
■ Šipky: - upřesnění funkce přepínání stanic (funkční tlačítka  )

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

rozhlasového pásma
■ Dopravní zpravodajství (TP) - zapnutí/vypnutí příjmu dopravního zpravodaj-

ství TP
■ Smazat paměť - smazání předvoleb oblíbených stanic
■ Loga stanic - manuální přiřazení/odstranění loga stanice
■ Radiotext - zapnutí/vypnutí zobrazení doprovodného textu rádiového vysílá-

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

vého pásma (platí pro FM a DAB)

Rozšířená nastavení (FM)

› V nabídce Rádio zvolte pásmo FM a stiskněte funkční tlačítko  → Rozšíře-
ná nastavení.

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

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

informací stanice)
■ Regionální RDS: - zapnutí/vypnutí automatického sledování regionálně pří-

buzných stanic
■ Pevně - zvolená regionální stanice bude držena trvale. Při ztrátě signálu je

nutné ručně přeladit na jinou regionální stanici.
■ Automaticky - automatická volba stanice s aktuálně nejlepším příjmem sig-

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

Rozšířená nastavení (DAB)

› V nabídce Rádio zvolte pásmo DAB a stiskněte funkční tlačítko  → Rozší-
řená nastavení. 
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■ Automatické ukládání loga stanice - automatické uložení loga stanice
■ Dopravní hlášení DAB - zapnutí/vypnutí příjmu dopravních hlášení DAB
■ Jiná hlášení DAB - zapnutí/vypnutí příjmu jiných hlášení (např. varování, po-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Obsluha

 Úvod k tématu

V této kapitole najdete informace k těmto tématům:

Hlavní nabídka 22
Volba zdroje zvuku 22
Přehrávání 23
Seznam složek/titulů 23
Multimediální databáze 24
Nastavení 24

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

Hlavní nabídka

Obr. 9 Média: Hlavní nabídka / Přehled alb

Zobrazení hlavní nabídky
› Stiskněte  .

Hlavní nabídka - informace a funkční tlačítka » obr. 9
Informace o přehrávaném titulu
Časová osa přehrávání s posuvníkem
Zvolený zdroj zvuku / Zobrazení přehledu alb
Volba zdroje zvuku

A

B

C

D

V závislosti na typu zdroje zvuku:
› Seznam složek/titulů
› Multimediální databáze
Nastavení nabídky Média

Přehled alb
Dotykem prstu v oblasti C  » obr. 9 se zobrazí přehled alb. V něm se můžete
pohybovat posunem prstu po displeji vpravo nebo vlevo, resp. otáčením ovla-
dače . Po pěti vteřinách nečinnosti se zobrazení vrátí do hlavní nabídky.

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

Volba zdroje zvuku

Obr. 10 Příklady zobrazení volby zdroje zvuku

› Opakovaně stiskněte  , přístroj bude přepínat mezi dostupnými zdroji zvu-
ku.

nebo

› Stiskněte   → 1  » obr. 10 -  a zvolte požadovaný zdroj zvuku.

nebo

› V seznamu složek/titulů, resp. v multimediální databázi stiskněte funkční tla-
čítko  a zvolte požadovaný zdroj zvuku » obr. 10 - . 
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Zdroje zvuku
Jukebox - vnitřní paměť přístroje
CD/DVD - vložené CD/DVD
Karta SD - vložená karta SD
USB - zdroj zvuku připojený do vstupu USB
BT audio - spárovaný Bluetooth® přehrávač
WLAN - zdroj zvuku spojený s WLAN
AUX - zdroj zvuku připojený do vstupu AUX

Přehrávání

Přístroj přehraje obsah z připojeného audiozdroje podle abecedního pořadí ná-
zvu složek a titulů.

Způsoby ovládání

Funkce Akce

Přehrát/Pauza Stisknutí 

Přehrání aktuálního titulu od jeho za-
čátku

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

Posun prstu po displeji doprava v ob-
lasti A  » obr. 9 na straně 22 (po 3 s

od začátku přehrávání titulu)

Rychlý posun v titulu zpět Přidržení 

Rychlý posun v titulu vpřed Přidržení 

Přehrání předchozího titulu

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

Posun prstu po displeji doprava v ob-
lasti A  » obr. 9 na straně 22 (do 3 s

od začátku přehrávání titulu)

Přehrání následujícího titulu
Stisknutí 

Posun prstu po displeji doleva v ob-
lasti A  » obr. 9 na straně 22

Zapnutí/vypnutí náhodného přehrává-
ní aktuálního alba/složky

Stisknutí 

Zapnutí/vypnutí opakování přehrávání
aktuálního alba/složky

Stisknutí 















Funkce Akce

Zapnutí/vypnutí opakování přehrávání
konkrétního titulu

Stisknutí 

Vyhledávání (platí pro zdroje se zobra-
zitelnou multimediální databází)

Stisknutí 

Zapnutí/vypnutí přehrávání oblíbených
titulů (nejčastěji přehrávaných/nejlépe

hodnocených)
Stisknutí 

Posun v titulu je možný dotykem prstu na časové ose B  » obr. 9 na straně 22.

Seznam složek/titulů

Obr. 11 
Seznam složek/titulů

Zobrazení seznamu
› Stiskněte   → .

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

Seznam složek/titulů - informace a funkční tlačítka

A Zvolený zdroj zvuku / složky zdroje zvuku (pohyb ve složkách se pro-
vádí stisknutím funkčního tlačítka složky)

B Možnosti přehrávání složky/titulu

C Zobrazení multimediální databáze (dostupné pouze v zobrazení hlav-
ního adresáře zdroje)

 Výběr zdroje zvuku

 Složka

 Playlist

 /  Aktuálně přehrávaný titul / Pozastavené přehrávání titulu

 Titul nelze přehrát (stisknutím funkčního tlačítka se zobrazí příčina) 
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Poznámka
■ Pokud je ve složce víc než 1000 titulů, zobrazí se pouze prvních 1000 titulů
s nejstarším datem vytvoření.
■ Rychlost načtení seznamu složek/titulů je závislá na rychlosti spojení a obje-
mu dat.

Multimediální databáze

Obr. 12 
Multimediální databáze

V multimediální databázi jsou tituly roztříděné do jednotlivých kategorií.

Zobrazení multimediální databáze
› Stiskněte   → .

nebo

› Stiskněte   →  → C  » obr. 11 na straně 23.

Multimediální databáze - informace a funkční tlačítka » obr. 12
Zvolený zdroj zvuku / Zvolená kategorie / Složky zdroje zvuku (pohyb ve
složkách se provádí stisknutím funkčního tlačítka složky)
Zobrazení seznamu složek/titulů (dostupné pouze v zobrazení obsahu ce-
lého zdroje - zdrojovém adresáři)
Výběr zdroje zvuku
Třídění podle názvu playlistu
Třídění podle jména interpreta
Třídění podle názvu alba
Třídění podle názvu titulu
Třídění podle názvu podcastu
Třídění podle typu žánru
Třídění podle jména skladatele

A

B

















Třídění podle názvu audioknihy
Třídění podle typu videa

Pro přehrávání zvolte kategorii a následně zvolte titul.

Nastavení

› Stiskněte   → .

■ Zvuk - nastavení zvuku
■ Správa jukeboxu - správa (nahrávání/mazání) podporovaných souborů (au-

dio/video) ve vnitřní paměti přístroje
■ Mix/Opakovat včetně podsložek - zapnutí/vypnutí přehrávání skladeb včet-

ně podsložek
■ Bluetooth - nastavení funkce Bluetooth®

■ WLAN - nastavení WLAN
■ Nastavení videa (DVD) - nastavení parametrů DVD videa
■ Bezpečně odebrat: - bezpečné odpojení zdroje zvuku
■ Dopravní zpravodajství (TP) - zapnutí/vypnutí příjmu dopravního zpravodaj-

ství
■ Externí zařízení AUX - aktivace/deaktivace vstupu AUX
■ Obnovit systémové nastavení kodeku - tovární nastavení kodeku

Zdroje zvuku

 Úvod k tématu

V této kapitole najdete informace k těmto tématům:

Jukebox 25
CD/DVD 26
SD karta 27
Vstup USB 27
Bluetooth® přehrávač 28
WLAN 28
Vstup AUX 28
Podporované zdroje zvuku a formáty souborů 29

Přístroj umožňuje přehrát audiosoubory různých formátů a připojit různé typy
zdrojů zvuku » strana 29. 
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POZOR
■ Nikdy nesmíte zdroj zvuku pokládat do blízkosti airbagů. Při jejich aktivaci
by mohl být vymrštěn do prostoru pro cestující a zranit je.
■ Nikdy neodkládejte zdroj zvuku na přístrojovou desku, ani jej nedržte
v ruce nebo na kolenou. Mohl by být při náhlém jízdním manévru vymrštěn
do prostoru pro cestující a zranit je.
■ Připojovací kabel zdroje zvuku vždy veďte tak, aby vás při jízdě nijak neo-
mezoval.

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

Jukebox

Obr. 13 Import souborů do Jukebox/Databáze Jukebox

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost  a  na straně 25.

Do Jukeboxu (vnitřní paměti přístroje) je možné importovat audio a videosou-
bory z připojených zdrojů a následně je z ní přehrávat.

K dispozici je přibližně 10 GB volné paměti a je možné nahrát 3000 souborů.

Soubory jsou ve vnitřní databázi roztříděné do jednotlivých kategorií.

Zobrazení Jukeboxu
› Stiskněte   → 1  » obr. 10 na straně 22 -  →  Jukebox.



Výběr souborů/složek pro import
Zobrazení přehledu zdroje/složek, funkční tlačítka nadřazených zdrojů/slo-
žek
Nadřazená složka
Složka
Soubor
Import do Jukeboxu

Zobrazení využití vnitřní paměti
Stiskněte  → Správa jukeboxu.

Zobrazí se následující informace:

■ Využito: - velikost obsazené paměti
■ Volno: - velikost volné paměti
■ Volných soub.: - počet souborů, které je možné importovat

V průběhu importu nebo mazání souborů se zobrazuje aktuální stav paměti.

Import souborů
Do vnitřní paměti je možné naimportovat podporované audio/videosoubory
z aktuálně připojených zdrojů.

› Stiskněte  → Správa jukeboxu → Importovat.
› Zvolte požadovaný zdroj.
› Zvolte požadované složky nebo soubory.
› Stiskněte funkční tlačítko .

Po úspěšném importu se zobrazí hlášení Import ukončen. (... z ... souborů). Im-
port dokončen..

› Stiskněte funkční tlačítko .

Smazání souborů
› Stiskněte  → Správa jukeboxu → Smazat.
› Zvolte požadované složky nebo soubory ve zvolené kategorii.
› Stiskněte  → Smazat.

Po úspěšném smazání vybraných složek/souborů se zobrazí hlášení Soubory
byly smazány..

› Stiskněte funkční tlačítko . 

A

B

C

D
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Poznámka
■ Obsah autorsky chráněných CD/DVD není možné kopírovat do jukeboxu.
■ Již zkopírované soubory jsou rozpoznány a pro opakované kopírování nejsou
již dostupné (zobrazují se šedě).
■ Kopírování a současné přehrávání souborů audio, resp. video v mechanice
CD/DVD není možné.

CD/DVD

Obr. 14 Otvor pro CD/DVD

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost  a  na straně 25.

Otvor pro CD/DVD se nachází v externím modulu v odkládací schránce spolu-
jezdce.

Vložení CD/DVD
› CD/DVD zasuňte do otvoru potištěnou stranou nahoru, dokud ho přístroj sám

nepřevezme a nevsune dál.

Vyjmutí CD/DVD
› Stiskněte tlačítko se symbolem  - CD/DVD se vysune.

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



POZOR
■ Přehrávač CD/DVD je laserové zařízení.
■ Toto laserové zařízení bylo k datu výroby klasifikováno v souladu s národ-
ními/mezinárodními normami DIN EN 60825-1 : 2008-05 a DHHS Rules 21
CFR, podkapitola J, jako laserové zařízení třídy 1. Laserový paprsek v tomto
laserovém zařízení třídy 1 je natolik slabý, že při řádném užívání ke stanove-
nému účelu nepředstavuje jakékoliv nebezpečí.
■ Tento výrobek byl navržen tak, aby byl vliv laserového paprsku omezen na
vnitřní část přístroje. To však neznamená, že by laser, zabudovaný v krytu,
nemohl být bez svého krytu klasifikován jako laserové zařízení vyšší třídy.
Z tohoto důvodu byste neměli kryt přístroje v žádném případě otevřít.

UPOZORNĚNÍ
■ Před vložením nového CD/DVD vyjměte dříve vložené CD/DVD, jinak hrozí ne-
bezpečí zničení mechaniky přístroje.
■ Do CD/DVD mechaniky vkládejte pouze originální audio-CD/video-DVD disky
nebo standardní disky CD-R/RW, resp. DVD±R/RW.
■ Nepolepujte CD/DVD disky!
■ Při velmi vysoké nebo velmi nízké vnější teplotě nemusí přehrávání CD/DVD
fungovat.
■ Důsledkem chladu nebo při vysoké vlhkosti vzduchu se může v přístroji vy-
tvořit vlhký povlak (kondenzát). Tento povlak může způsobit přeskakování na-
hrávky nebo přehrání zcela znemožnit. Až se kondenzát odpaří, bude přehrává-
ní opět plně funkční.

Poznámka
■ Po stisknutí tlačítka se symbolem  trvá několik sekund, než se CD/DVD vy-
sune.
■ Na špatných nebo nezpevněných pozemních komunikacích může nahrávka
přeskakovat.
■ Pokud je CD/DVD poškozené, nečitelné nebo špatně vložené, objeví se na
displeji hlášení Chyba: CD/DVD.
■ CD/DVD s ochranou proti kopírování nemusí být v přístroji přehratelná nebo
jejich přehrávání bude omezené.
■ Věnujte pozornost národním právním předpisům týkajícím se autorských práv
platných ve Vaší zemi.
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SD karta

Obr. 15 Otvory pro SD karty

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost  a  na straně 25.

Otvory pro SD karty se nachází v externím modulu v odkládací schránce na
straně spolujezdce.

Zasunutí SD karty
› Zasuňte SD kartu do příslušného otvoru až „zaklapne“ (zkoseným rohem

vpravo).
› V nabídce Média spusťte přehrávání z připojené SD karty.

Vyjmutí SD karty
› V hlavní nabídce Média stiskněte  → Bezpečně odebrat: a zvolte požado-

vanou SD kartu.
› Zatlačte na zasunutou SD kartu.

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

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



Vstup USB

Obr. 16 
Vstup USB

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost  a  na straně 25.

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

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

Přehrávání z USB zdroje zvuku
› Zasuňte USB zdroj zvuku do příslušného vstupu.
› V nabídce Média spusťte přehrávání z připojeného USB zdroje zvuku.

Odpojení USB zdroje zvuku
› V nabídce Média stiskněte  → Bezpečně odebrat: a zvolte požadovaný

USB zdroj.
› Vytáhněte zdroj zvuku z příslušného vstupu USB.

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

Některé připojené zdroje zvuku nemusejí rozpoznat, že jsou nabíjeny.

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

Poznámka
Doporučujeme používat propojovací kabely ze sortimentu ŠKODA originálního
příslušenství.
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Bluetooth® přehrávač

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost  a  na straně 25.

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

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

spárování přístroje s telefonem » strana 40.
› Zvolte zdroj zvuku  BT audio » strana 22, Volba zdroje zvuku a zvolte poža-

dovaný přehrávač.

Odpojení Bluetooth® přehrávače
› Ukončete spojení v seznamu spárovaných zařízení » strana 43.

Automatické pozastavení přehrávání a přerušení spojení
Pokud je Apple zařízení připojeno jako Bluetooth® přehrávač a připojíte ho do
USB vstupu (např. pro nabíjení připojeného zařízení), přehrávání přes Bluetoo-
th® se pozastaví a dále lze přehrávat pouze přes USB.

Pokud přepnete zdroj zvuku z Bluetooth® přehrávače na USB, dojde automa-
ticky k přerušení spojení Bluetooth®. Přístroj na to upozorní hlášením na dis-
pleji Bluetooth audio (A2DP) ... Spojení bylo přerušeno.

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

Poznámka
Pokud je s přístrojem spojené zařízení pomocí Apple CarPlay není možné vy-
tvořit spojení pomocí Bluetooth®.

WLAN

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost  a  na straně 25.

Přístroj umožňuje přehrávat audiosoubory ze zařízení spojeného s WLAN přís-
troje.

Přehrávání pomocí WLAN
› Spojte přehrávač s WLAN přístroje » strana 50, WLAN Hotspot - spojení ex-

terního zařízení s WLAN přístroje.
› Spusťte v připojeném zařízení UPnP aplikaci nebo připojte zařízení, které

umožňuje DLNA server.





› Zvolte zdroj zvuku  WLAN » strana 22, Volba zdroje zvuku.

Vstup AUX

Obr. 17 
Vstup AUX

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost  a  na straně 25.

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

Připojení AUX zdroje zvuku
› Zasuňte konektor zdroje zvuku do příslušného otvoru.
› Zvolte zdroj zvuku  AUX » strana 22, Volba zdroje zvuku.
› Spusťte přehrávání na připojeném zdroji zvuku.

Odpojení AUX zdroje zvuku
› Vytáhněte konektor zdroje zvuku.

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

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

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost  a  na straně 25.

Podporované zdroje zvuku

Zdroj Rozhraní Typ Specifikace
Souboro-
vý systém

SD karta SD čtečka Standardní velikost SD; SDHC; SDXC

FAT16
VFAT
FAT32
exFAT
NTFS

USB
zařízení

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

vyšší
s podporou

USB 2.x

MSC

USB flash disk;
HDD (bez speciál-

ního softwaru);
USB zařízení pod-
porující mód MSC

MTP

Zařízení s operač-
ním systémem
Android nebo

Windows mobile
(mobilní telefon,

tablet)

Apple

Zařízení s operač-
ním systémem

iOS (iPhone, iPod,
iPad)

CD/DVD
CD/DVD

mechanika

audio CD (až 80
min);

CD-R/RW (až
700 MB);

DVD±R/RW;
DVD-Audio

ISO9660;
Joliet (Level 1,2,3);

UDF 1.x;
UDF 2.x

-



Podporované formáty audiosouborů

Typ kodeku
(formáty sou-

borů)

Přípona
souboru

Max. dato-
vý tok

Max. vzor-
kovací

frekvence

Multika-
nálya) Playlisty

Windows Media
Audio

9 a 10(Layer-3)
wma 384 kbit/s 96 kHz

ne

m3u
pls
wpl

m3u8
asx

WAV wav

Definová-
no formá-
tem (cca

1,5 Mbit/s)

48 kHz
MPEG-1; 2 a 2,5 mp3

320 kbit/s
MPEG-2 a 4

aac; mp4;
m4a

ano
FLAC;

OGG-Vorbis
flac; ogg

Definová-
no formá-
tem (cca

5,5 Mbit/s)

a) Platí pro soundsystém CANTON.

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

Soubory s ochranou DRM nejsou přístrojem podporované.
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Obrázky

Prohlížeč obrázků

 Úvod k tématu

V této kapitole najdete informace k těmto tématům:

Hlavní nabídka 30
Volba zdroje obrázků 30
Obsluha 30
Obrázek s GPS souřadnicemi 31
Podporované zdroje obrázků a formáty souborů 31
Nastavení 31

Poznámka
Připojená Apple zařízení nepodporují prohlížení obrázků na displeji přístroje.

Hlavní nabídka

Obr. 18 
Obrázky: Hlavní nabídka

Zobrazení hlavní nabídky
› Stiskněte   → .

Hlavní nabídka - informace a funkční tlačítka
Volba zdroje obrázků
Výběr obrázků, resp. složky ze seznamu
Zobrazení předchozího obrázku
Zapnutí slideshow
Vypnutí slideshow
Zobrazení následujícího obrázku
Nastavení obrázků

A













Otočení obrázku o 90° doleva
Otočení obrázku o 90° doprava
Zobrazení výchozí velikosti obrázku (se zachováním poměru stran)
Navigování k GPS souřadnicím (zobrazí se pouze pokud obrázek GPS sou-
řadnice obsahuje)

Volba zdroje obrázků

› Stiskněte   →  → A  » obr. 18 na straně 30 a zvolte zdroj dat.

Zdroje obrázků
CD/DVD - vložené CD/DVD
Karta SD - vložená karta SD
USB - zdroj dat připojený do vstupu USB

Pokud zdroj neobsahuje žádný obrázek v podporovaném formátu, zobrazí se
na displeji hlášení Vyberte zdroj s obrazovými soubory.

Obsluha

Funkce Akce

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

zobrazení)

Stisknutí 

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

zobrazení)

Stisknutí 

Zvětšení zobrazení
Položení dvou prstů na displej a jejich vzá-

jemné oddálení

Otočení ovladače  doprava

Zmenšení zobrazení
Položení dvou prstů na displej a jejich vzá-

jemné přiblížení

Otočení ovladače  doleva

Pohyb s obrázkem při zvětše-
ném zobrazení

Posun prstu po displeji v požadovaném smě-
ru

Otočení o 90°

Položení dvou prstů na displej a pohyb ve
směru, resp. proti směru hodinových ručiček

(funkční pouze ve výchozím zobrazení)

Stisknutí , resp.  
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Funkce Akce

Maximální přiblížení Dvojí klepnutí prstem na displej

Zobrazení výchozí velikosti ob-
rázku (se zachováním poměru

stran)

Opětovné dvojí klepnutí prstem na displej

Stisknutí ovladače 

Pokud při prohlížení složky dosáhnete posledního, resp. prvního obrázku, zob-
razí se na displeji hlášení Dosažen začátek/konec složky. Prohlížení bude po-
kračovat od začátku, resp. konce.

Obrázek s GPS souřadnicemi

Přístroj umožňuje navigování k GPS souřadnicím uloženým v obrázku.

› V nabídce Obrázky otevřete na připojeném zdroji obrázek s GPS souřadnice-
mi.

› Stiskněte funkční tlačítko , otevře se nabídka s možností zahájení navigová-
ní.

Obrázek s GPS souřadnicemi můžete vytvořit a importovat v aplikaci
„MyDestination“. Bližší informace naleznete na internetových stránkách
ŠKODA http://infotainment.skoda-auto.com.

Podporované zdroje obrázků a formáty souborů

Podporované zdroje obrázků

Zdroj Typ Specifikace
Souborový sys-

tém

SD karta
Standardní veli-

kost
SD; SDHC; SDXC FAT16

VFAT
FAT32
exFAT
NTFS

USB zařízení
USB flash disk;

HDD (bez speciál-
ního softwaru)

USB 1.x; 2.x a 3.x
nebo vyšší s pod-

porou USB 2.x

Podporované formáty souborů

Typ kodeku
(formáty souborů)

Přípona souboru
Max. rozlišení
(megapixel)

BMP bmp 4

JP(E)G jpg; jpeg 4; 64

Typ kodeku
(formáty souborů)

Přípona souboru
Max. rozlišení
(megapixel)

GIF gif 4

PNG png 4

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

Nastavení

› V nabídce Obrázky stiskněte funkční tlačítko .

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

■ Doba zobrazení: - nastavení doby zobrazení obrázků v slideshow
■ Opakovat slideshow - zapnutí/vypnutí opakování slideshow
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DVD-Video

Videopřehrávač

 Úvod k tématu

V této kapitole najdete informace k těmto tématům:

Hlavní nabídka 32
Volba zdroje videa 32
Přehrávání videa 32
Menu DVD 33
Podporované zdroje videa a formáty souborů 33
Nastavení 33

Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 6, Důležitá upo-
zornění.

Hlavní nabídka

Obr. 19 
DVD-Video: Hlavní nabídka

Zobrazení hlavní nabídky
› Vložte do příslušného otvoru v externím modulu CD/DVD.

nebo

› Stiskněte   → 1  » obr. 10 na straně 22 -  a zvolte požadovaný zdroj vi-
dea.

› Spusťte videosoubor uložený na zvoleném zdroji videa

Hlavní nabídka - informace a funkční tlačítka
Volba zdroje videa
Časová osa přehrávání (posun ve videu je možný dotykem na požadované
místo na časové ose)

A

B

Informace o zvoleném videu (např. název videa, kapitola)
Otevření menu DVD
Nastavení videa

Poznámka
■ Z bezpečnostních důvodů se zobrazování videa vypne při rychlosti nad
5 km/h a zobrazí se hlášení: Vozidlo se pohybuje. Pro vaši bezpečnost bylo
zobrazení vypnuto. Zvuková stopa bude dál pokračovat v přehrávání.
■ Regionální kód přehrávače je nastaven podle místa určení trhu. Pokud se
zobrazí: Nelze přehrávat. Kód země na DVD nesouhlasí. Počet změn: ...., kon-
taktujte servisního partnera ŠKODA.

Volba zdroje videa

› Stiskněte   → 1  » obr. 10 na straně 22 -  a zvolte požadovaný zdroj vi-
dea.

nebo

› V seznamu složek/titulů, resp. v multimediální databázi stiskněte funkční tla-
čítko  a zvolte požadovaný zdroj videa » obr. 10 na straně 22 - .

Zdroje videa
Jukebox - vnitřní paměť přístroje
CD/DVD - vložené CD/DVD
Karta SD 1 - vložená karta SD 1
Karta SD 2 - vložená karta SD 2
USB 1 - zdroj videa připojený do vstupu USB na střední konzole vpředu
USB 2 - zdroj videa připojený do vstupu USB na střední konzole vzadu

Přehrávání videa

Přehrávání se spustí po vložení CD/DVD do otvoru v externím modulu automa-
ticky.

V ostatních případech je nutné zvolit zdroj videa a videosoubor spustit manuál-
ně.

Funkce Akce

Přehrávání/pauza Stisknutí /

Přehrávání předchozího videa
Stisknutí  do 3 s po začátku přehrá-

vání 

C
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Funkce Akce

Přehrávání aktuálního videa od začát-
ku

Stisknutí  po 3 s od začátku přehrá-
vání

Rychlý posun zpět Přidržení a)

Přehrávání následujícího videa Stisknutí 

Rychlý posun vpřed Přidržení a)

a) Čím déle tlačítko držíte, tím rychlejší je posun.

Menu DVD

Obr. 20 
Menu DVD

Menu DVD se zobrazí:
› Automaticky po načtení vloženého DVD.

nebo

› Během přehrávání po stisknutí funkčního tlačítka  » obr. 19 na straně 32

Popis menu DVD
Ovládací panel
Příklad zobrazeného menu

Funkční tlačítka na ovládacím panelu A  » obr. 20

Symbol Funkce

 /  Přesun ovládacího panelu doleva/doprava

 /  Minimalizace/maximalizace ovládacího panelu

 Zavření ovládacího panelu

 /  /  /  Pohyb v EPG/teletextu

 Potvrzení

Hl. nabídka Návrat do hlavní nabídky Video DVD

A

B

Podporované zdroje videa a formáty souborů

Podporované zdroje videa

Zdroj Rozhraní Typ Specifikace
Souboro-
vý systém

SD karta SD čtečka Standardní velikost SD; SDHC; SDXC
FAT16
VFAT
FAT32
exFAT
NTFS

USB
zařízení

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

vyšší
s podporou

USB 2.x

MSC

USB flash disk;
HDD (bez speciál-

ního softwaru);
USB zařízení pod-
porující mód MSC

CD/DVD
CD/DVD

mechanika

CD-R/RW (až
700 MB);

DVD±R/RW;
standardní DVD;

DVD-Video;

ISO9660;
Joliet (Level 1,2,3);

UDF 1.x;
UDF 2.x

-

Podporované formáty videosouborů

Typ kodeku
(formáty souborů)

Přípona souboru
Max. snímků za

vteřinu
Max. rozlišení

MPEG-1
.mpeg

30 352 x 288

MPEG-2 25

720 x 576

MPEG-4 .mp4

30

QuickTime .mov

Matroska .mkv

DivX; XviD
.avi

MJPEG

Nastavení

› V hlavní nabídce Video DVD stiskněte funkční tlačítko .

V závislosti na vloženém DVD se zobrazí některé z následujících položek.

■ Formát: - nastavení poměru stran obrazu
■ Zvukový kanál: - volba zvukového kanálu
■ Titulky: - volba titulků
■ Zadat/změnit PIN dětské pojistky - správa PIN rodičovské ochrany
■ Dětská pojistka: - nastavení rodičovské ochrany
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TV-Tuner

TV přehrávač

 Úvod k tématu

V této kapitole najdete informace k těmto tématům:

Hlavní nabídka 34
Seznam stanic / Předvolby 34
Vyhledání a volba dostupných stanic 35
EPG a teletext 35
Nastavení 35

Přístroj je vybaven TV tunerem pro příjem digitálního televizního vysílání (DVB-
T a DVB-T2).

Poznámka
■ Z bezpečnostních důvodů se při rychlosti nad 5 km/h obraz vypne a bude se
přehrávat pouze zvuk. Na displeji se zobrazí hlášení: Vozidlo se pohybuje. Pro
vaši bezpečnost bylo zobrazení vypnuto..
■ Při velmi slabém signálu může krátce docházet k výpadkům zvuku a poru-
chám obrazu.

Hlavní nabídka

Obr. 21 
TV-Tuner: Hlavní nabídka

Zobrazení hlavní nabídky
› Stiskněte   → .

Hlavní nabídka - informace a funkční tlačítka
Oblast doplňujících informací ke stanici (např.  - stanice je uložená na
předvolbě,  - elektronický průvodce programem je dostupný apod.)
Název stanice
Čas vysílání a název pořadu
Přepínání stanic
Volba zdroje signálu
Předvolby stanic
Seznam dostupných stanic
Vyhledání stanic
EPG/teletext
Nastavení nabídky TV-Tuner

Poznámka
Tlačítko  nabízí možnost zvolit jako zdroj signálu také AV. Tato položka je
však bez funkce.

Seznam stanic / Předvolby

Obr. 22 Seznam stanic / Předvolby

V seznamu stanic naleznete abecedně seřazené stanice s dostatečně silným
signálem.

Zobrazení seznamu stanic
› V hlavní nabídce TV-Tuner stiskněte funkční tlačítko .

nebo

› V hlavní nabídce TV-Tuner otočte ovladačem .

Zobrazí se seznam stanic » obr. 22 - . 

A

B

C

 












34 TV-Tuner



Uložení stanice do předvolby
› V seznamu stanic stiskněte funkční tlačítko Uložit.

Zobrazí se nabídka funkčních tlačítek předvoleb » obr. 22 - .

› Stiskněte funkční tlačítko vybrané předvolby.

Do předvoleb je možné uložit až 99 stanic.

Vyhledání a volba dostupných stanic

Ladění stanic
› V hlavní nabídce TV-Tuner stiskněte funkční tlačítko  →  nebo .

Zahájí se vyhledávání ve zvoleném směru, které se automaticky zastaví na nej-
bližší skupině stanic s dostatečně silným signálem.

Vyhledávání zastavíte opětovným stisknutím funkčního tlačítka  nebo .

Volba stanice z předvolby
› V hlavní nabídce TV-Tuner stiskněte funkční tlačítko .
› Zvolte požadovanou stanici.

Volba stanice ze seznamu stanic
› V hlavní nabídce TV-Tuner otočte ovladačem .
› Zvolte požadovanou stanici.

nebo

› V hlavní nabídce TV-Tuner stiskněte funkční tlačítko .
› Zvolte požadovanou stanici.

EPG a teletext

Obr. 23 Ovládací panely EPG a teletextu

TV-Tuner umožňuje zobrazení EPG (elektronický průvodce programem) a tele-
textu na displeji přístroje.

Zobrazení EPG
› V hlavní nabídce TV-Tuner stiskněte funkční tlačítko  a zvolte EPG.

Zobrazí se EPG a ovládací panel » obr. 23 - .

Zobrazení teletextu
› V hlavní nabídce TV-Tuner stiskněte funkční tlačítko  a zvolte Teletext.

Zobrazí se teletext a ovládací panel » obr. 23 - .

Stisknutím funkčního tlačítka  se zobrazí ovládací panel s číselnou klávesnicí
» obr. 23 - .

Funkční tlačítka na ovládacích panelech

Symbol Funkce

 /  Přesun ovládacího panelu doleva/doprava

 /  Minimalizace/maximalizace ovládacího panelu

 Zavření ovládacího panelu

 Změna velikosti textu (zoom)

 Návrat na úvodní stránku (teletext)

 / 
Přepínání mezi číselnou klávesnicí a směrovými šipkami

(teletext)

 /  /  /  Pohyb v EPG/teletextu

 Potvrzení

 Přepnutí na stanici prohlíženého záznamu EPG


Ukazatel informací o programu uplynulých 24 hodin

(EPG)


Ukazatel informací o programu následujících 24 hodin

(EPG)

 /  /  / 
Zobrazení stránky uvedené v dolním řádku teletextu

(odpovídající barevné pole, resp. číslo)

Nastavení

› V hlavní nabídce TV-Tuner stiskněte funkční tlačítko . 
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■ Šipky: - upřesnění funkce přepínání stanic v nabídce TV-Tuner
■ Předvolby - přepínání mezi televizními stanicemi uloženými v předvolbách

stanic
■ Seznam stanic - přepínání mezi všemi dostupnými televizními stanicemi

■ Displej - nastavení jasu, kontrastu a barev
■ Formát: - volba formátu obrazu
■ Zvukový kanál: - volba zvukového kanálu
■ Norma TV: - volba TV regionu
■ Titulky - zapnutí/vypnutí zobrazení titulků
■ Zvuk - nastavení zvuku
■ Automatické sledování stanic - zapnutí/vypnutí automatického sledování

stanic
■ Předvolby - správa předvoleb
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Telefon

Úvodní informace

 Úvod k tématu

V této kapitole najdete informace k těmto tématům:

Možné typy spojení 37
Hlavní nabídka 37
Nastavení 38
Problémy s funkcí 39

V této kapitole je popsané ovládání telefonu spojeného pomocí Bluetooth®

s přístrojem a používání SIM karty v externím modulu.

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

SIM kartu v externím modulu je možné využít pro datové a telefonní služby.

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

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

Přístroj umožňuje pracovat s textovými zprávami hlavního telefonu, pokud to
telefon podporuje, nebo s textovými zprávami SIM karty v externím modulu
s aktivovanými telefonními službami.

POZOR
Dodržujte národní právní předpisy pro používání mobilních telefonů ve vozi-
dle.

Možné typy spojení

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost  na straně 37.

V závislosti na počtu spojených telefonů a použití SIM karty v externím modulu
jsou k dispozici následující funkce.



Hlavní telefon
Doplňkový

telefon

SIM karta
(v externím mo-

dulu)HFP rSAP

telefonní hovory,
kontakty, SMS

- telefonní hovory datové spojení

-
telefonní hovory,
kontakty, SMS,
datové spojení

- -

- - -
telefonní hovory,
kontakty, SMS,
datové spojení

kontakty, SMS - -
telefonní hovory,

SMS,
datové spojení

Hlavní nabídka

Obr. 24 Hlavní nabídka: Dva spojené telefony / SIM karta a jeden telefon

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost  na straně 37.

› Stiskněte  .

Hlavní nabídka - informace a funkční tlačítka » obr. 24
Název poskytovatele telefonních služeb (pokud je před názvem zobrazený
symbol , je aktivní roaming)
Funkční tlačítka oblíbených kontaktů
Volba paměťové skupiny oblíbených kontaktů 



A

B

C
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Zobrazení seznamu spárovaných telefonů (pokud je s přístrojem spojený
telefon, v tlačítku je zobrazený jeho název a bude dostupný pouze seznam
telefonních kontaktů a textové zprávy tohoto telefonu)
Zobrazení seznamu spárovaných telefonů (v tlačítku je zobrazený název
hlavního telefonu)
Záměna hlavního a doplňkového telefonu (v tlačítku je zobrazený název
doplňkového telefonu)
Vložená SIM karta s telefonními službami
Zadání telefonního čísla
Zobrazení seznamu telefonních kontaktů
Zobrazení nabídky textových zpráv (SMS) / Volba použití SIM nebo telefo-
nu pro otevření nabídky textových zpráv (SMS) (pokud jsou nějaké nové
textové zprávy, zobrazí se u funkčního tlačítka jejich počet)
Zobrazení seznamu volání (pokud jsou nějaké zmeškané hovory, zobrazí se
u funkčního tlačítka počet zmeškaných hovorů)
Nastavení nabídky Telefon

Informace ve stavovém řádku
Síla signálu sítě telefonních služeb
Síla signálu sítě datových služeb
Stav nabití baterie telefonu
Zmeškaný hovor
Probíhající hovor
Příchozí SMS

Nastavení

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost  na straně 37.

› Stiskněte   → .

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

■ Volba telefonu - vyhledání dostupných telefonů / seznam spárovaných tele-
fonů / volba telefonu
■ Hledat telefon - vyhledání dostupných telefonů

■ Bluetooth - nastavení Bluetooth® » strana 16

D

















E

F











■ Uživatelský profil - nastavení uživatelského profilu
■ Správa oblíbených - nastavení funkčních tlačítek oblíbených kontaktů
■ Číslo hlasové schránky: Zde zadat - zadání telefonního čísla hlasové

schránky
■ Volba sítě - volba poskytovatele telefonních služeb zasunuté SIM karty
■ Priorizace: - volba upřednostnění telefonních služeb zasunuté SIM karty

■ Automaticky - v závislosti na poskytovateli telefonních služeb
■ Telefonní hovor - preferování telefonních hovorů
■ Přenos dat - preferování datového spojení

■ Předvolba: - zapnutí/vypnutí možnosti přidání předvolby k telefonnímu
číslu (po zapnutí této funkce se v některých nabídkách zobrazí funkční tla-
čítko  pro přidání předvolby k volanému číslu)

■ Zde zadat - zadání předvolby telefonního čísla (pokud je funkce Předvolba:
zapnutá)

■ Seřadit podle: - řazení seznamu telefonních kontaktů
■ Příjmení - řazení podle příjmení kontaktu
■ Jméno - řazení podle jména kontaktu

■ Importovat kontakty - importu telefonních kontaktů
■ Zvolit kontakty v zařízení - otevření nabídky spárovaných telefonů (pokud

je SIM karta zasunutá v externím modulu)
■ Smazat ostatní uživatelské profily - smazání ostatních uživatelských profi-

lů
■ Vybrat vyzváněcí tón - volba vyzváněcího tónu
■ Upozornění: nezapomeňte mobilní telefon - zapnutí/vypnutí varování před

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

řazených ke kontaktům
■ Volby hovoru - nastavení telefonních funkcí SIM karty během volání

■ Čekající hovor: - zapnutí/vypnutí zobrazení možnosti přijmutí příchozího
hovoru během volání, zjištění aktuálního nastavení přesměrování
■ Zapnuto - zapnutí zobrazení
■ Vypnuto - vypnutí zobrazení
■ Vyžádat stav - ověření nastavení funkce SIM karty

■ Poslat vlastní číslo: - nastavení zobrazování telefonního čísla u příjemce
volání
■ Zapnuto - zapnutí zobrazování
■ Vypnuto - vypnutí zobrazování
■ V závislosti na síti - zobrazování v závislosti na poskytovateli telefonních

služeb
■ Vyžádat stav - ověření nastavení funkce SIM karty 
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■ Smazat volání - smazání zvoleného typu volání uskutečněného pomocí SIM
karty
■ Vše - smazání všech volání
■ Nepřijaté hovory - smazání zmeškaných hovorů
■ Volaná čísla - smazání odchozích hovorů
■ Přijaté hovory - smazání přijatých hovorů

■ Nastavení zpráv - nastavení textových zpráv SIM karty
■ Standardní účet - nastavení použití textových zpráv SIM karty nebo spoje-

ného telefonu
■ Žádný standard - bez upřednostnění (nutná volba SIM karty nebo spoje-

ného telefonu)
■ SIM - nabídka textových zpráv SIM karty
■ MAP - nabídka textových zpráv spojeného telefonu

■ Číslo střediska služeb: - nastavení čísla SMS služeb poskytovatele telefon-
ních služeb

■ Uložit odeslané zprávy - zapnutí/vypnutí ukládání SMS na SIM kartu
■ Doba platnosti: - nastavení doby po kterou se poskytovatel telefonních slu-

žeb bude snažit doručit textovou zprávu (např. pokud je přístroj vypnutý)
■ Smazat všechny textové zprávy - smazání textových zpráv uložených na

SIM kartě
■ Všechny - smazání všech textových zpráv
■ Přijaté zprávy - smazání přijatých textových zpráv
■ Zprávy k odeslání - smazání textových zpráv připravených k odeslání
■ Odeslané - smazání odeslaných textových zpráv

■ Telefon Premium - aktivace/deaktivace použití datových a telefonních slu-
žeb zasunuté SIM karty a spojení s telefonem pomocí profilu rSAP

■ Kartu SIM používat pouze pro dat. přenosy - zapnutí - aktivace pouze dato-
vých služeb / vypnutí - aktivace datových a telefonních služeb zasunuté SIM
karty

■ Síť - nastavení sítě poskytovatele telefonních služeb
■ Nastavení PIN - nastavení PIN kódu SIM karty

■ Automatické zadání PIN - zapnutí/vypnutí uložení PIN kódu SIM karty
■ Změnit PIN - změna PIN kódu SIM karty
■ Přidat 2. PIN - zadání druhého PIN kódu SIM karty (pokud je zapnutá funkce

Automatické zadání PIN, např. pokud SIM karta podporuje datové spojení
pomocí jiného poskytovatele telefonních služeb)

■ Přesměrovat volání - nastavení přesměrování příchozích hovorů
■ Všechny hovory - přesměrování všech příchozích hovorů
■ Při obsazení - přesměrování příchozích hovorů během telefonního hovoru

■ Při nedosažitel. - přesměrování příchozích hovorů pokud je vozidlo mimo
dosah signálu poskytovatele telefonních služeb

■ Při nezodpovězení - přesměrování příchozích hovorů, pokud příchozí hovor
nepřijmete

Problémy s funkcí

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost  na straně 37.

Pokud se vyskytly problémy s dostupností sítě mobilního spojení nebo s funkcí
Bluetooth®, může se na displeji zobrazit některé z následujících hlášení.

Hlášení Význam

Síť nedostupná.
Telefon nemá spojení se sítí poskyto-
vatele telefonních služeb.

Žádná síť

Telefon nemá spojení se sítí poskyto-
vatele telefonních služeb, nebo ne-
podporuje odesílání informace o stavu
sítě.

Nepodporováno sítí.

Poskytovatel telefonních služeb od-
mítnul spojení (např. nedostatek kre-
ditu pro volání, blokovaná SIM karta,
nedostupný roaming).

Pro funkce Bluetooth zapněte zapa-
lování.

Zapněte zapalování.

Zapněte Bluetooth. Zapněte funkci Bluetooth® v přístroji.

Telefon je nedostupný.
Problém s Bluetooth® jednotkou
v přístroji, kontaktujte odborný servis.

Neznámý
(jméno poskytovatele telefonních slu-
žeb)

Telefon neodeslal do přístroje infor-
maci o poskytovateli telefonních slu-
žeb.

Spárování a spojení

 Úvod k tématu

V této kapitole najdete informace k těmto tématům:

Podmínky pro spárování 40
Vyhledání telefonu 40
Spárování - žádný spojený telefon 40
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Spárování - jeden spojený telefon 41
Spárování - dva spojené telefony 41
Spárování - SIM karta v externím modulu, žádný spojený telefon 41
Spárování - SIM karta v externím modulu, jeden spojený telefon 42
Spárování z telefonu 42
Potvrzení spárování 42
Správa spárovaných zařízení 43

Aby bylo možné spojit telefon s přístrojem, je třeba obě zařízení vzájemně spá-
rovat pomocí Bluetooth®.

Postup spárování je závislý na počtu již spojených telefonů, na použití SIM kar-
ty zasunuté do externího modulu nebo spojeném telefonu pomocí profilu rSAP
» strana 37, Možné typy spojení.

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

Pokud je v externím modulu SIM karta s aktivovanými telefonními službami, je
možné s přístrojem spojit pouze jeden telefon. V závislosti na použitém telefo-
nu bude dostupný pouze seznam telefonních kontaktů a textové zprávy (SMS).

Pokud je s přístrojem spojené zařízení pomocí Apple CarPlay není možné vy-
tvořit spojení pomocí Bluetooth®.

Poznámka
■ Dosah spojení telefonu s přístrojem je omezený na prostor pro cestující.
■ Maximální počet spárovaných telefonů je 20. Spárováním nového telefonu po
dosažení maximálního počtu se automaticky nahradí nejdéle nepoužívaný spá-
rovaný telefon.

Podmínky pro spárování

Telefon je možné s přístrojem spárovat při splnění následujících podmínek.

Zapnuté zapalování.
Zapnutá funkce Bluetooth® přístroje » strana 16 a telefonu.
Zapnutá viditelnost přístroje » strana 16 a telefonu.
Telefon je v dosahu Bluetooth® signálu přístroje.
Telefon je kompatibilní s přístrojem
S přístrojem není spojené zařízení pomocí Apple CarPlay.

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













Během párování a spojování může telefon vyžadovat potvrzení Bluetooth®

profilů (např. povolení importu kontaktů, povolení textových zpráv nebo spoje-
ní audiopřehrávače atp.). Sledujte proto displej Vašeho telefonu a potvrďte pří-
padnou žádost.

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

http://infotainment.skoda-auto.com

Vyhledání telefonu

Telefon není v seznamu spárovaných zařízení
Telefon je možné vyhledat některým z následujících způsobů.

› Pokud s přístrojem není spojený žádný telefon, stiskněte   → Hledat tele-
fon.

› Pokud s přístrojem je spojený telefon, stiskněte   →  → Hledat telefon.
› Pokud je v externím modulu přístroje zasunutá SIM karta, stiskněte   →

D  » obr. 24 na straně 37 → Hledat telefon.

Zahájí se vyhledávání dostupných zařízení. Přibližně po 30 s se zobrazí seznam
nalezených zařízení, který se postupně aktualizuje až do 1 min od začátku vy-
hledávání.

› Pokud nechcete čekat na zobrazení seznamu, stiskněte funkční tlačítko Vý-
sledky.

› Zvolte požadovaný telefon.

Telefon je v seznamu spárovaných zařízení
Pokud je s přístrojem spojený nějaký telefon, postupujte některým z následují-
cích způsobů.

› Stiskněte   → , resp. D  » obr. 24 na straně 37 a zvolte požadovaný tele-
fon.

nebo

› Stiskněte   →  → Volba telefonu a zvolte požadovaný telefon.

nebo

› Stiskněte   →  → Bluetooth → Spárovaná zařízení, zvolte požadovaný
telefon a Bluetooth® profil spojení » strana 43.

Spárování - žádný spojený telefon

› Stiskněte   → Hledat telefon. 
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Vyhledají se dostupná Bluetooth® zařízení.

› Zvolte požadovaný telefon.
› Potvrďte spárování.

Po potvrzení spárování se telefon spojí s přístrojem jako hlavní telefon.

Spárování - jeden spojený telefon

› Stiskněte   →  → Hledat telefon.

Vyhledají se dostupná Bluetooth® zařízení.

› Zvolte požadovaný telefon.

Na displeji se zobrazí následující nabídka.

■ Zrušit - ukončení spárování
■ Nahradit - spárování a nahrazení hlavního telefonu
■ Přidat - spárování jako doplňkový telefon (položka není viditelná pokud páru-

jete telefon pomocí profilu rSAP)

› Zvolte požadovaný typ spojení.
› Potvrďte spárování.

Po potvrzení spárování se telefon s přístrojem spojí.

Spárování telefonu, pokud je hlavní telefon spojen pomocí profilu rSAP
Aby bylo možné spojit s přístrojem další telefon, je nutné nejprve ukončit spo-
jení pomocí profilu rSAP.

› Stiskněte   →  → Hledat telefon.
› Zvolte požadovaný telefon.
› Stiskněte funkční tlačítko Přidat → Hlasitý telefon (HFP).

Hlavní telefon ukončí spojení pomocí profilu rSAP a spojí se s přístrojem pomo-
cí profilu HFP.

› Potvrďte spárování.

Spojovaný telefon se s přístrojem spojí jako doplňkový telefon.

Spárování - dva spojené telefony

› Stiskněte   →  → Hledat telefon.

Vyhledají se dostupná Bluetooth® zařízení.

› Zvolte požadovaný telefon.

Na displeji se zobrazí následující nabídka.

■ Zrušit - ukončení spárování
■ Hlav. telefon - nahrazení hlavního telefonu
■ Dopl. telefon - nahrazení doplňkového telefonu

› Zvolte požadovaný typ spojení.
› Potvrďte spárování.

Po potvrzení spárování se telefon s přístrojem spojí.

Pokud chcete nahradit telefon, který je s přístrojem zároveň spojen jako audio-
přehrávač, na displeji se zobrazí následující hlášení.

Jsou již připojena 2 zařízení. Odpojte alespoň jedno z těchto zařízení, abyste
mohli připojit: ....

Ukončete spojení s nahrazovaným telefonem a opakujte spárování.

Spárování telefonu pomocí profilu rSAP
› Stiskněte   →  → Hledat telefon.
› Zvolte požadovaný telefon s profilem rSAP.
› Stiskněte funkční tlačítko Nahradit.
› Potvrďte spárování.

Spojení s oběma telefony se ukončí a telefon spárovaný pomocí profilu rSAP se
s přístrojem spojí jako hlavní telefon.

Spárování - SIM karta v externím modulu, žádný spojený telefon

Obr. 25 
Zobrazení seznamu spárovaných
zařízení

Pokud je v externím modulu SIM karta s aktivovanými telefonními službami,
postupujte následujícím způsobem.

› Stiskněte   → A  » obr. 25 → Hledat telefon.

Vyhledají se dostupná Bluetooth® zařízení.

› Zvolte požadovaný telefon. 
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› Potvrďte spárování.

Po potvrzení spárování se telefon s přístrojem spojí.

Spárování - SIM karta v externím modulu, jeden spojený telefon

Pokud je v externím modulu SIM karta s aktivovanými telefonními službami,
postupujte následujícím způsobem.

› Stiskněte   → A  » obr. 25 na straně 41 → Hledat telefon.

Vyhledají se dostupná Bluetooth® zařízení.

› Zvolte požadovaný telefon.

Na displeji se zobrazí následující nabídka.

■ Zrušit - ukončení spárování
■ Nahradit - nahrazení spojeného telefonu

› Potvrďte spárování.

Po potvrzení spárování se telefon s přístrojem spojí.

Spárování z telefonu

Při párování z telefonu se řiďte návodem k obsluze telefonu.

› V telefonu vyhledejte dostupná Bluetooth® zařízení.
› Zvolte Bluetooth® jednotku přístroje.

Jednotka přístroje se na spojovaném telefonu zobrazuje jako SKODA BT .....

Na pozici .... se zobrazují poslední čtyři symboly identifikačního čísla vozidla
(VIN).

› Potvrďte žádost o spárování.
› Potvrďte spárování » strana 42, Potvrzení spárování.

Po potvrzení spárování se telefon s přístrojem spojí následovně.

Žádný spojený telefon - telefon se spojí jako hlavní telefon.

Jeden nebo dva spojené telefony - telefon se pouze spáruje a spojí se jako au-
diopřehrávač (pokud je audioprofil volný).

Vložená SIM karta, žádný spojený telefon - telefon se pouze spáruje a spojí se
jako audiopřehrávač (pokud je audioprofil volný).

Vložená SIM karta, jeden spojený telefon - telefon se pouze spáruje.

Poznámka
Název Bluetooth® jednotky přístroje je možné změnit » strana 16.

Potvrzení spárování

V závislosti na typu telefonu se potvrzení spárování provádí některým z násle-
dujících způsobů.

Potvrzení při spárování z přístroje
Varianta 1
› Na přístroji i v telefonu potvrďte během 30 s 6místný PIN kód zobrazený na

displeji přístroje a telefonu.

Varianta 2
› V telefonu potvrďte žádost o spárování.
› V telefonu zadejte během 30 s 4místný, resp. 16místný (rSAP) PIN kód zobra-

zený na displeji přístroje1).

Potvrzení při spárování z telefonu
Varianta 1
› Na přístroji potvrďte žádost o spárování.
› Na přístroji i v telefonu potvrďte během 30 s 6místný PIN kód zobrazený na

displeji přístroje a telefonu.

Varianta 2
› V telefonu zadejte 4 - 16místný PIN kód.
› Na přístroji potvrďte žádost o spárování.
› V přístroji zadejte a potvrďte PIN kód zadaný v telefonu1).

Varianta 3
› Na přístroji potvrďte žádost o spárování.
› Přístroj vygeneruje 4 - 16místný PIN kód.
› V telefonu zadejte a potvrďte PIN kód vygenerovaný přístrojem1).

1) Zadávání a potvrzování PIN kódu není možné během jízdy.
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Správa spárovaných zařízení

Obr. 26 Seznam spárovaných zařízení / Bluetooth® profily

Zobrazení seznamu spárovaných zařízení
› V nabídce Telefon stiskněte funkční tlačítko  → Bluetooth → Spárovaná

zařízení.

V zobrazeném seznamu se u jednotlivých zařízení mohou zobrazit následující
symboly Bluetooth® profilů » obr. 26 - .

Symbol
Barva

symbolu
Funkce



šedá

Zařízení podporující spojení pomocí handsfree profilu
(HFP).

Zařízení podporující spojení pomocí režimu vzdálené
SIM karty (rSAP).

zelená
Zařízení spojené pomocí handsfree profilu (HFP).

Zařízení spojené pomocí režimu vzdálené SIM karty
(rSAP).


šedá Zařízení podporující spojení pomocí audioprofilu.

bílá Zařízení spojené pomocí audioprofilu.



šedá
Zařízení podporující pouze stažení kontaktů a textové
zprávy (symbol se zobrazí pouze pokud je zasunutá
SIM karta do externího modulu)

modrá
Zařízení spojené pouze pro stažení kontaktů a texto-
vé zprávy (symbol se zobrazí pouze pokud je zasunutá
SIM karta do externího modulu)

Vytvoření spojení
› V seznamu spárovaných zařízení zvolte požadované zařízení.
› Zvolte požadovaný profil v seznamu dostupných Bluetooth® profilů » obr. 26

- .

Následné spojení je ovlivněno tím, zda pomocí požadovaného profilu je, nebo
není spojené jiné zařízení.

Ukončení spojení
› V seznamu spárovaných zařízení zvolte požadované zařízení.
› Zvolte požadovaný profil v seznamu dostupných Bluetooth® profilů » obr. 26

- .
› Stiskněte funkční tlačítko Rozpojit.

Smazání spárovaného zařízení
› V seznamu spárovaných zařízení zvolte požadované zařízení.

- smazání všech zařízení
- smazání požadovaného zařízení

› Smazání potvrďte stisknutím funkčního tlačítka Smazat.

Poznámka
Bluetooth® audioprofil je možné vypnout/zapnout stisknutím tlačítka   →
 → Bluetooth → Bluetooth audio (A2DP/AVRCP).

Spojení pomocí SIM karty v externím modulu

 Úvod k tématu

V této kapitole najdete informace k těmto tématům:

Zasunutí SIM karty a vytvoření spojení 44
Vyjmutí SIM karty 44

Přístroj umožňuje používat spojení pomocí SIM karty zasunuté do externího
modulu přístroje.

SIM kartu je možné použít pro datové a telefonní služby.

Služby jsou dostupné pokud je zapnuté zapalování (nebo pokud při vypnutí za-
palování probíhá telefonní hovor).

Otvor pro SIM kartu se nachází v externím modulu v odkládací schránce spolu-
jezdce.

Použijte SIM kartu velikosti mini (standardizovaná velikost 25x15 mm). 

 Smazat vše
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UPOZORNĚNÍ
■ Při zasunutí SIM karty nevhodné velikosti hrozí nebezpečí poškození přístro-
je.
■ Nepoužívejte SIM karty s adaptérem, SIM karta může za jízdy vlivem otřesů
vozidla z adaptéru vypadnout. Hrozí poškození externího modulu.

Zasunutí SIM karty a vytvoření spojení

Obr. 27 Externí modul - zasunutí SIM karty

Obr. 28 
Zadání PIN kódu SIM karty

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost  na straně 44.

Zasunutí SIM karty
› Zasuňte SIM kartu do příslušného otvoru zkoseným rohem vlevo až „zacvak-

ne“ » obr. 27.

První použití SIM karty
Pokud byla SIM karta do externího modulu zasunuta poprvé, zobrazí se násle-
dující nabídka.

› Také pro telefonování - aktivuje datové a telefonní služby (zobrazí se nabíd-
ka Telefon).



› Pouze datová spojení - aktivuje pouze datové služby zasunuté SIM karty.

Pokud chcete později změnit aktivované služby, stiskněte   →  → Kartu
SIM používat pouze pro dat. přenosy.

Zadání a uložení PIN kódu
Pokud je SIM karta chráněná PIN kódem, zobrazí se po zasunutí SIM karty na-
bídka pro zadání a uložení PIN kódu » obr. 28.

› Zadejte PIN kód SIM karty.
› Pokud chcete zadaný PIN kód uložit do paměti přístroje, stiskněte funkční

tlačítko  (při dalším zasunutí SIM karty nebude přístroj požadovat zadání
PIN kódu).

› Potvrďte zadaný PIN kód stisknutím funkčního tlačítka .

Vytvoření datového spojení pomocí SIM karty
Po zadání PIN kódu přístroj vyzve k vytvoření datového spojení » strana 52.

Zobrazí se následující nabídka.

› Zrušit - datové spojení nebude vytvořeno
› Vytvořit - vytvoření datového spojení

Pokud není dostatečně nastavená síť, přístroj vyzve k jejímu nastavení.

› Stiskněte funkční tlačítko Nastavení sítě.
› Stiskněte funkční tlačítko s názvem Vašeho poskytovatele datového spojení.
› Nastavte parametry datového spojení » strana 52.

Změna PIN kódu
› Stiskněte   →  → Nastavení PIN → Změnit PIN.
› Zadejte a potvrďte nový PIN kód.

Vyjmutí SIM karty

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost  na straně 44.

› Zatlačte na zasunutou SIM kartu.

SIM karta „vyskočí“ do polohy, ze které je možné ji bezpečně vyjmout.

› Vyjměte SIM kartu z otvoru.

UPOZORNĚNÍ
Pokud ponecháte SIM kartu nezasunutou, může SIM karta za jízdy vlivem otře-
sů vozidla z otvoru vypadnout.
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Telefonní funkce

 Úvod k tématu

V této kapitole najdete informace k těmto tématům:

Zadání a vytočení telefonního čísla 45
Seznam telefonních kontaktů 46
Správa oblíbených kontaktů 46
Seznam volání 47
Telefonní hovor 47
Konference 48

Zadání a vytočení telefonního čísla

Obr. 29 Numerická klávesnice / Úprava telefonního čísla

Zadání a vytočení telefonního čísla
› V nabídce Telefon stiskněte funkční tlačítko .
› Zadejte telefonní číslo pomocí numerické klávesnice » obr. 29 - .
› Vytočte zadané číslo stisknutím funkčního tlačítka , resp. vytočte zadané

číslo s předvolbou stisknutím funkčního tlačítka .

Funkční tlačítka numerické klávesnice
Zadání naposledy volaného čísla / Vytočení zadaného telefonního čísla
Zadání naposledy volaného čísla / Vytočení zadaného telefonního čísla
s předvolbou
Vytočení čísla asistenční služby v případě poruchy
Vytočení čísla informační služby (informace o produktech a službách
ŠKODA)









Vytočení čísla hlasové schránky
Zadání čísla pomocí hlasového ovládání

Úprava zadaného telefonního čísla
Zadané telefonní číslo je možné ještě před vytočením upravit stisknutím něk-
terého z následujících funkčních tlačítek.

› - smazání posledního zadaného čísla.
› - zobrazení funkčních tlačítek  /  pro pohyb kurzoru v zadávacím řádku

» obr. 29 - .

Předvolba
Pokud zadané telefonní číslo nemá předvolbu, je možné stisknutím funkčního
tlačítka  před zadané číslo vložit číslo předvolby.

Funkční tlačítko  je zobrazené, pouze pokud je funkce předvolby aktivní
» strana 38, Nastavení.

Předvolbu je možné použít např. pro mezinárodní hovor.

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

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

Pokud telefonní hovor s asistenční, resp. informační službou nelze uskutečnit,
kontaktujte servisního partnera ŠKODA.

Hledání kontaktu pomocí numerické klávesnice
Numerickou klávesnici je možné použít také pro vyhledání kontaktu.

Pokud se např. zadají číslice 32, zobrazí se vedle numerické klávesnice v oblasti
1  » obr. 29 kontakty obsahující posloupnost písmen DA, FA, EB apod.
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Seznam telefonních kontaktů

Obr. 30 Seznam telefonních kontaktů / Detaily kontaktu

Seznam kontaktů obsahuje telefonní kontakty hlavního telefonu.

Pokud s přístrojem není spojený žádný telefon a v externím modulu je zasunu-
tá SIM karta s aktivovanými telefonními službami, zobrazí se telefonní kontak-
ty SIM karty.

Zobrazení seznamu
› V nabídce Telefon stiskněte funkční tlačítko .

Vytočení kontaktu
› Zvolte požadovaný kontakt.

Pokud kontakt obsahuje více telefonních čísel, zobrazí se po zvolení kontaktu
nabídka telefonních čísel přiřazených k tomuto kontaktu.

› Zvolte požadované telefonní číslo.

Detaily kontaktu
› V seznamu telefonních kontaktů stiskněte funkční tlačítko  vedle požadova-

ného kontaktu » obr. 30 - .

Zobrazí se detaily kontaktu » obr. 30 - .

V detailech kontaktu je možné zahájit vytáčení nebo zvolit některou z následu-
jících funkcí.

Přečtení jména kontaktu generovaným hlasem přístroje
Otevření nabídky pro odeslání textové zprávy (SMS)
Zahájení vytáčení s předvolbou (symbol se zobrazí pouze pokud je aktivní
funkce předvolby v nastavení)
Otevření nabídky pro úpravu telefonního čísla kontaktu před vytočením
Zahájení navigování k adrese kontaktu











Hledání kontaktu v seznamu kontaktů
› Stiskněte funkční tlačítko Hledat.
› Vyhledejte kontakt.

Import seznamu
Po prvním spojení hlavního telefonu, resp. SIM karty s přístrojem se zahájí im-
port telefonních kontaktů do paměti přístroje. Import může trvat i několik mi-
nut.

V telefonním seznamu přístroje je k dispozici 4000 volných míst pro importo-
vané telefonní kontakty. Každý kontakt může obsahovat max. 5 telefonních čí-
sel.

Pro 4 naposledy spojené telefony se do paměti přístroje importuje maximálně
5000 obrázků přiřazených ke kontaktům.

Počet importovaných kontaktů je možné zjistit v položce Importovat kontakty
» strana 38, Nastavení.

Pokud během importu dojde k chybě, zobrazí se na displeji hlášení Import neú-
spěšný. Zopakujte znovu a zkontrolujte, zda zařízení BT ... umožňuje spojení.

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

Aktualizaci je možné provést také manuálně následujícím způsobem.

› Stiskněte   →  → Uživatelský profil → Importovat kontakty.

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

Správa oblíbených kontaktů

Obr. 31 
Oblíbené kontakty 
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Funkční tlačítka A  » obr. 31 umožňují okamžité vytočení telefonního čísla oblí-
beného kontaktu.

K dispozici je 12 předvoleb ve dvou paměťových skupinách.

Přiřazení oblíbeného kontaktu
› V nabídce Telefon stiskněte požadované volné funkční tlačítko A  » obr. 31.
› Zvolte požadovaný kontakt (případně jedno z telefonních čísel kontaktu).

Změna přiřazeného oblíbeného kontaktu
› V nabídce Telefon přidržte požadované funkční tlačítko A  » obr. 31.
› Zvolte požadovaný kontakt (případně jedno z telefonních čísel kontaktu).

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

zání.

Všechny oblíbené kontakty je možné smazat stisknutím funkčního tlačítka 
Smazat vše.

Seznam volání

Obr. 32 
Seznam volání

Zobrazení seznamu
› V nabídce Telefon stiskněte funkční tlačítko .

Rozlišení typů volání
V seznamu volání jsou typy volání rozlišeny následujícími symboly » obr. 32.

Přijatý hovor
Odchozí hovor
Zmeškaný hovor

Filtr zobrazení typů volání
Stisknutím funkčního tlačítka A  » obr. 32 se zobrazí následující nabídka.







› Vše - seznam všech volání
› Nepřijaté hovory - seznam zmeškaných hovorů
› Volaná čísla - seznam volaných čísel
› Přijaté hovory - seznam přijatých hovorů

Funkční tlačítka v seznamu volání
Zahájení vytáčení
Zahájení vytáčení s předvolbou
Úprava telefonního čísla před vytočením (číslo není přiřazeno k žádnému
telefonnímu kontaktu)
Zobrazení detailů telefonního hovoru

Telefonní hovor

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

Ukončení vytáčení / Odmítnutí příchozího hovoru / Ukončení hovoru
Přijmutí příchozího hovoru / Návrat do přidrženého hovoru
Ztišení vyzvánění
Obnovení vyzvánění
Přidržení hovoru
Vypnutí mikrofonu
Zapnutí mikrofonu
Zobrazení detailu volajícího (pokud je kontakt uložený v seznamu)

Přepnutí telefonního hovoru do telefonu
› V nabídce Telefon stiskněte funkční tlačítko  → Handsfree .

Přepnutí telefonního hovoru zpět do přístroje
› V nabídce Telefon stiskněte funkční tlačítko .

Tónová volba (DTMF)
Během probíhajícího hovoru je možné odeslat tónovou volbu (DTMF).

› V nabídce Telefon stiskněte funkční tlačítko  a zadejte čísla tónové volby.

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

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

Zahájení konference / Spojení dalšího účastníka
› Při probíhajícím hovoru, resp. konferenci uskutečněte další hovor.

nebo

› Přijměte nový příchozí hovor stisknutím funkčního tlačítka .
› Pro zahájení konference, resp. pro návrat účastníka do konference stiskněte

funkční tlačítko .

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

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

Detaily konference
› Během probíhající konference stiskněte funkční tlačítko .

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

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

Textové zprávy (SMS)

 Úvod k tématu

V této kapitole najdete informace k těmto tématům:

Hlavní nabídka 48
Nová textová zpráva 49
Přijatá textová zpráva 49



















Hlavní nabídka

Obr. 33 
Hlavní nabídka textových zpráv

› V hlavní nabídce Telefon stiskněte funkční tlačítko .

Zobrazí se hlavní nabídka textových zpráv » obr. 33.

Pokud je v externím modulu zasunutá SIM karta s aktivovanými telefonními
službami a s přístrojem je spojený telefon, je nutné zvolit mezi SIM kartou
a telefonem.

Upřednostnění použití SIM karty, resp. spojeného telefonu je možné nastavit
následujícím způsobem.

› V hlavní nabídce Telefon stiskněte funkční tlačítka  → Nastavení zpráv →
Standardní účet.

› Zvolte požadovanou položku.

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

1
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Nová textová zpráva

Obr. 34 Zadání textové zprávy / Náhled textové zprávy

Obr. 35 Seznam kontaktů / Seznam příjemců

Napsání a odeslání zprávy
› V hlavní nabídce textových zpráv stiskněte funkční tlačítko  » obr. 33 na

straně 48.
› Napište zprávu a stiskněte funkční tlačítko  » obr. 34 - .
› Stiskněte funkční tlačítko  » obr. 34 - .
› Zadejte příjemce zprávy.

Stisknutím funkčního tlačítka  je možné k odesílané zprávě přiřadit další pří-
jemce.

› Stiskněte funkční tlačítko .

Zpráva se odešle

Počet znaků textové zprávy
Počet zadaných znaků se zobrazuje během psaní zprávy ve funkčním tlačítku
 » obr. 34 - .

Max. počet zadaných znaků jedné zprávy je 440. Pokud jedna zpráva obsahuje
více něž 70 znaků včetně mezer, bude rozdělena na více zpráv.

Náhled textové zprávy
Po otevření náhledu zprávy » obr. 34 -  můžete zvolit následující funkce.

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

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

Seznam kontaktů / Seznam příjemců
Po otevření seznamu kontaktů můžete zvolit následující funkce » obr. 35 - .

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

Po výběru čísla kontaktu nebo zadání telefonního čísla se na displeji zobrazí
seznam příjemců » obr. 35 - .

Můžete zvolit následující funkce stisknutím některého funkčního tlačítka.

Zobrazení seznamu kontaktů s možností přidání/odebrání dalších příjemců
zprávy
Odstranění zvoleného kontaktu ze seznamu příjemců
Odeslání zprávy
Návrat do náhledu zprávy

Přijatá textová zpráva

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

› Stiskněte   →  → .

Otevře se seznam přijatých zpráv.

› Zvolte zprávu.

Zobrazí se obsah zprávy a následující nabídka. 











1
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přečtení textu generovaným hlasem přístroje
otevření nabídky dalších možností
› Odpovědět šablonou - odpověď pomocí šablony
› Smazat aktuální zprávu - odstranění zobrazené textové zprávy
› Zobrazit čísla - rozpoznání telefonních čísel ve zprávě včetně čísla kon-

taktu (rozpoznaná čísla je možné přímo vytočit, příp. upravit před vyto-
čením, nebo na ně odeslat zprávu)

otevření seznamu kontaktů pro přeposlání zprávy
odpověď odesílateli pomocí zprávy









WLAN a datové spojení

WLAN

 Úvod k tématu

V této kapitole najdete informace k těmto tématům:

WLAN Hotspot - spojení externího zařízení s WLAN přístroje 50
WLAN Client - spojení přístroje s WLAN externího zařízení 51
WLAN Client - manuální nastavení 51

Podmínkou pro fungování WLAN je zapnuté zapalování.

Po zapnutí zapalování se obnoví naposledy použité spojení WLAN.

WLAN je možné použít pro připojení k internetu nebo jako zdroj pro přehrávání
audiosouborů v nabídce Média.

Přístroj umožňuje vytvořit WLAN Hotspot, ke které je možné připojit až 8 ex-
terních zařízení, nebo se spojit s WLAN jednoho externího zařízení pomocí
WLAN Client.

WLAN Hotspot a WLAN Client jsou dvě na sobě nezávislá spojení a mohou být
současně zapnutá.

Pokud je v externím modulu SIM karta s aktivovanými datovými službami nebo
je vytvořeno spojení s telefonem pomocí profilu rSAP, není možné přístroj spo-
jit s externím zařízením pomocí WLAN Client.

WLAN Hotspot - spojení externího zařízení s WLAN přístroje

Zapnutí/vypnutí WLAN Hotspot
› Stiskněte   →  → WLAN → Mobilní hotspot → Mobilní hotspot.

Vytvoření spojení
› V přístroji nastavte WLAN Hotspot » strana 16, Nastavení WLAN.
› V externím zařízení zapněte Wi-Fi a vyhledejte dostupné WLAN.
› Zvolte WLAN Hotspot přístroje (jméno WLAN přístroje - SSID » strana 16, Na-

stavení WLAN).
› Zadejte typ zabezpečení a přístupové heslo (pokud je požadováno).
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WLAN Client - spojení přístroje s WLAN externího zařízení

Obr. 36 
Seznam dostupných WLAN

Zapnutí/vypnutí WLAN Client
› Stiskněte   →  → WLAN → WLAN → WLAN.

Zobrazení dostupných WLAN
› Stiskněte   →  → WLAN → WLAN1).

Zobrazí se seznam dostupných WLAN s následujícími informacemi a funkčními
tlačítky » obr. 36.

Vyhledání dostupných WLAN
Funkční tlačítka s názvem a typem zabezpečení WLAN
Aktuálně spojená WLAN

Ukončení spojení s aktuálně spojenou WLAN / Smazání přístupového
hesla k WLAN z paměti přístroje (funkční tlačítko se zobrazuje pouze
u dříve spojených WLAN)

Aktualizace seznamu dostupných WLAN
Seznam dostupných WLAN se automaticky neaktualizuje.

› Stiskněte Hledat.

Vytvoření spojení
› V přístroji zapněte režim WLAN Client.
› V seznamu dostupných WLAN stiskněte Hledat.
› Zvolte požadovanou WLAN.
› Pokud je přístup k WLAN zabezpečený heslem, zadejte požadované heslo.

Hledat
A



Smazat

Pokud je přístroj spojen s externím zařízením pomocí WLAN Client, ve funkčním
tlačítku   →  → WLAN → WLAN je zobrazený název WLAN externího zaří-
zení.

Typ zabezpečení
V seznamu dostupných WLAN se ve funkčním tlačítku s názvem WLAN zobra-
zuje typ zabezpečení A  » obr. 36.

■ WPA2 - zabezpečení WPA2
■ WPA - zabezpečení WPA
■ Otevř. - bez zabezpečení (bez přístupového hesla k WLAN)

Ukončení spojení
› V přístroji vypněte režim WLAN Client.

nebo

› Stiskněte   →  → WLAN → WLAN → Smazat.

WLAN Client - manuální nastavení

Manuální nastavení/spojení použijte, pokud požadovaná WLAN není v sezna-
mu dostupných WLAN (např. požadovaná WLAN neposílá jméno).

› Stiskněte   →  → WLAN → WLAN → Manuální nastavení.
› Zadejte a zvolte následující položky.

■ Jméno sítě - zadání jména WLAN
■ Síťový klíč - zadání hesla pro spojení s WLAN
■ Úroveň bezpečnosti: - nastavení zabezpečení spojení s WLAN

■ WPA2 - zabezpečení WPA2
■ WPA - zabezpečení WPA
■ Žádné zabezpeč. - bez zabezpečení (bez přístupového hesla k WLAN)

› Stiskněte funkční tlačítko Spojit.

1) Pokud je přístroj spojený s WLAN externího zařízení pomocí WLAN Client, zobrazuje se v tomto funkčním
tlačítku název WLAN externího zařízení.
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Datové spojení

 Úvod k tématu

V této kapitole najdete informace k těmto tématům:

Možnosti vytvoření datového spojení 52
Nastavení 52

Možnosti vytvoření datového spojení

Pomocí datového spojení je možné přístroj připojit k internetu.

Datové spojení je možné vytvořit některým z následujících způsobů.

Datové spojení pomocí rSAP
› Spojte přístroj pomocí Bluetooth® profilu rSAP s telefonem s aktivovanými

datovými službami.

Datové spojení pomocí SIM karty v externím modulu
› Do externího modulu zasuňte SIM kartu s aktivovanými datovými službami

a vytvořte datové spojení » strana 44.

Datové spojení pomocí WLAN
› Spojte přístroj s externím zařízením s aktivovanými datovými službami pomo-

cí režimu WLAN Client » strana 51.

Nastavení

› Stiskněte   →  → Síť.

■ Nastavení sítě - nastavení datového spojení podle poskytovatele telefonních
služeb (nastavení APN)
■ Jméno přístupového bodu: ... - nastavení jména přístupového bodu
■ Uživatelské jméno: ... - nastavení uživatelského jména
■ Heslo: ... - nastavení hesla
■ Autentifikace - nastavení typu ověření

■ Normal - bez ověření
■ Zabezpečený - nutné ověření

■ Smazat spojení - smazání datového spojení
■ Vynulovat přístupový bod (APN) - vymazání nastavení parametrů datového

spojení
■ Uložit - uložení nastavení

■ Poskytovatel sítě: ... - výběr poskytovatele datového spojení (položka je vidi-
telná pokud je aktivní pouze datové spojení vložené SIM karty)

■ Datový roaming - zapnutí/vypnutí používání roamingu datového spojení
■ Detaily aktuálního spojení - zobrazení informací o stažených datech (stisk-

nutím funkčního tlačítka Vynulovat se informace o datech smažou)
■ Obnovit tovární nastavení - obnovení nastavení datového spojení
■ Datové spojení: - nastavení zapnutí/vypnutí datového spojení

■ Vypnuto - vypnutí datového spojení
■ Dotázat - zapnutí datového spojení po potvrzení dotazu
■ Zapnuto - zapnutí datového spojení
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SmartLink

Úvodní informace

 Úvod k tématu

V této kapitole najdete informace k těmto tématům:

Hlavní nabídka 53
Seznam připojených zařízení 54
Nastavení 54

Funkce SmartLink umožňuje zobrazovat a obsluhovat certifikované aplikace
připojeného zařízení (např. telefonu) na displeji přístroje.

V závislosti na připojeném zařízení je možné některé aplikace obsluhovat hla-
sem, pomocí displeje přístroje, pomocí ovládacích prvků přístroje nebo pomocí
tlačítek na multifunkčním volantu.

Hlasové ovládání připojeného zařízení je možné aktivovat dlouhým stisknutím
tlačítka   nebo dlouhým stisknutím tlačítka se symbolem  na multifunkč-
ním volantu.

Z důvodu bezpečnosti je možné některé aplikace během jízdy obsluhovat
v omezené míře nebo vůbec.

Pomocí aplikací v připojeném zařízení je možné např. navigovat, telefonovat,
nebo poslouchat hudbu apod.

Funkce SmartLink podporuje následující typy spojení.

› Android Auto™

› Apple CarPlay
› MirrorLink™

Přístroj umožňuje pouze jedno aktivní spojení.

UPOZORNĚNÍ
■ ŠKODA neodpovídá za poškození přístroje nebo vozidla způsobené v důsled-
ku použití nevyhovujících, špatných nebo špatně naprogramovaných aplikací
v připojeném zařízení.
■ Vzhledem k nízké intenzitě nabíjení přes vstup USB může intenzivní používá-
ní funkce SmartLink vést k vybíjení baterie připojeného zařízení.
■ Podmínkou pro vytvoření spojení je nutné mít v přístroji správně nastavenou
hodnotu data a času. Pokud je zdrojem nastavení hodnoty data a času signál
GPS, v případě jeho špatného příjmu nemusí dojít k vytvoření spojení. V případě
dostatečného příjmu může synchronizace přístroje s GPS signálem trvat i deset
minut.

Poznámka
■ Doporučujeme používat propojovací kabely ze sortimentu ŠKODA originální-
ho příslušenství.
■ Přístroj má v paměti uložených 10 naposledy spojených zařízení.
■ U některých připojených zařízení je pro bezproblémovou funkci SmartLink
nutné mít po celou dobu „odemknuté“ připojené zařízení.

Hlavní nabídka

Obr. 37 Hlavní nabídka: žádné spojení / příklad aktivního spojení

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost  na straně 53.

› Stiskněte   → .

Pokud není aktivní spojení zobrazí se hlavní nabídka SmartLink » obr. 37 - .

Pokud je aktivní spojení zobrazí se hlavní nabídka SmartLink » obr. 37 - . 
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Hlavní nabídka - funkční tlačítka
Seznam připojených zařízení
Ukončení spojení (zobrazí se pokud existuje aktivní spojení)
Nastavení nabídky SmartLink
Funkční tlačítko aktivního spojení (po stisknutí se zobrazí hlavní nabídka
aktivní spojení)

Seznam připojených zařízení

Obr. 38 
Seznam připojených zařízení

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost  na straně 53.

Otevření seznamu připojených zařízení
› V hlavní nabídce SmartLink stiskněte funkční tlačítko  » obr. 37 na straně

53.

Zobrazí se seznam připojených zařízení » obr. 38.

Vytvoření/změna spojení
› V seznamu připojených zařízení zvolte požadované zařízení.

Pokud existuje aktivní spojení, zobrazí se ve funkčním tlačítku spojeného zaří-
zení některý z následujících symbolů, resp. názvů spojení.

Android Auto™

Apple CarPlay
MirrorLink™

Volba preferovaného typu spojení
Pokud externí zařízení podporuje typ spojení Android Auto™ i MirrorLink™, je
možné nastavit jeden typ spojení jako preferovaný.

› V hlavní nabídce SmartLink stiskněte funkční tlačítko  → Preferovaný typ
spojení:.

› Zvolte preferovaný typ spojení.







1









Změna preferovaného typu spojení se projeví až po dalším připojení externího
zařízení.

Ukončení spojení
Následující postup ukončení spojení neplatí pro MirrorLink™.

› V hlavní nabídce SmartLink stiskněte funkční tlačítko .
› V seznamu připojených zařízení stiskněte funkční tlačítko Rozpojit.

Nastavení

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost  na straně 53.

› Stiskněte   →  → .

■ Vybrat zařízení - zobrazení seznamu připojených zařízení
■ Preferovaný typ spojení: - volba preferovaného typu spojení (pokud zařízení

podporuje různé typy spojení)
■ Android Auto - spojení pomocí funkce Android Auto™

■ MirrorLink™ - spojení pomocí funkce MirrorLink™

■ Aktivovat datový přenos pro aplikace ŠKODA - aktivace/deaktivace datové-
ho přenosu připojeného zařízení pro aplikace ŠKODA

■ MirrorLink™ - nastavení zobrazování spojení MirrorLink™

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

■ Otočit o 180 stupňů - otočení obrazu o 180°
■ Preferovat klávesnici systému Infotainment - zapnutí/vypnutí použití klá-

vesnice přístroje

Android Auto™

 Úvod k tématu

V této kapitole najdete informace k těmto tématům:

Hlavní nabídka 55
Problémy s funkcí 55

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

Zapnuté zapalování.
Zapnutý přístroj.
Zapnuté připojované zařízení. 
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Některé aplikace vyžadují zapnuté datové spojení v připojeném zařízení.

Vytvořením spojení Android Auto™ se ukončí všechna existující Bluetooth®

spojení s přístrojem a vytvoří se Bluetooth® spojení se zařízením spojeným po-
mocí Android Auto™.

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

Pokud probíhá navigování pomocí přístroje, zahájením navigování v aplikaci
Android Auto™ bude navigování pomocí přístroje ukončeno. Toto platí i v opač-
ném případě.

Seznam zařízení a aplikací podporujících spojení Android Auto™ naleznete na
internetových stránkách společnosti Google.

Hlavní nabídka

Obr. 39 
Android Auto™: Hlavní nabídka

Vytvoření spojení
Přístroj si pamatuje 10 naposledy spojených zařízení.

› Připojte zařízení do USB vstupu » návod k obsluze vozidla.

Zobrazí se hlavní nabídka spojení Android Auto™ » obr. 39.

První spojení zařízení s přístrojem je nutné provádět u stojícího vozidla.

Během vytváření prvního spojení je nutné na displeji přístroje potvrdit žádost
o spojení a v připojovaném zařízení potvrdit souhlas se spojením.

Zařízení může také během spojování vyzvat k instalaci nebo aktualizaci po-
třebných aplikací, případně vyzve k dalším potvrzením jako např. ke stažení te-
lefonních kontaktů.

Hlavní nabídka - funkční tlačítka a informace
Navigační aplikace
Telefonní aplikace
Přehled spuštěných aplikací, telefonních hovorů, přijatých textových zpráv,
úkolů v pracovním adresáři, počasí atp.
Hudební aplikace
Seznam ŠKODA aplikací

Pokud je vedle funkčního tlačítka aplikace zobrazený symbol , opětovným
stisknutím funkčního tlačítka aplikace se zobrazí seznam dalších aplikací.

Návrat do hlavní nabídky spojení Android Auto™ z jiné nabídky přístroje
› Pro návrat do hlavní nabídky Android Auto™ (např. z nabídky Rádio), stiskněte
  → Android Auto.

Spuštění aplikace
› V hlavní nabídce spojení Android Auto™ zvolte požadovanou aplikaci v oblasti

A  » obr. 39.

Ukončení spojení
› Odpojte zařízení od USB vstupu.

nebo

› V hlavní nabídce spojení Android Auto™ stiskněte funkční tlačítko  →
   → .











Problémy s funkcí

Pokud se vyskytly problémy se spojením Android Auto™, může se na displeji
zobrazit některé z následujících hlášení. 
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Hlášení Význam

... Spojení s mobilním zařízením nebylo možné vytvořit. Spojení přes Android
Auto již existuje se zařízením: ...

Přístroj umožňuje pouze jedno aktivní spojení.

Zkontrolujte nastavení na mobilním zařízení nebo spojení. Zastavte vozidlo, „odemkněte“ displej připojeného zařízení a postupujte podle
instrukcí zobrazených na displeji připojeného zařízení.

Apple CarPlay

 Úvod k tématu

V této kapitole najdete informace k těmto tématům:

Hlavní nabídka 56
Problémy s funkcí 57

Spojení Apple CarPlay je možné vytvořit při splnění následujících podmínek.

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

Vytvořením spojení Apple CarPlay se ukončí všechna existující Bluetooth® spo-
jení s přístrojem a vytvoří se spojení se zařízením spojeným pomocí Apple
CarPlay. Během spojení Apple CarPlay není možné používat nabídku Telefon.

Zařízení spojené pomocí Apple CarPlay není možné používat jako zdroj zvuku
v nabídce Média.

Pokud probíhá navigování pomocí nabídky Navigace, zahájením navigování
v aplikaci Apple CarPlay bude navigování v přístroji ukončeno. Toto platí
i v opačném případě.

Seznam zařízení, podporovaných regionů a aplikací podporujících spojení Apple
CarPlay naleznete na internetových stránkách společnosti Apple.











Hlavní nabídka

Obr. 40 
Apple CarPlay: Hlavní nabídka

Vytvoření spojení
› Připojte zařízení do USB vstupu » návod k obsluze vozidla.

Zobrazí se hlavní nabídka spojení Apple CarPlay » obr. 40.

První spojení zařízení s přístrojem je nutné provádět u stojícího vozidla.

Během vytváření prvního spojení je nutné na displeji přístroje potvrdit žádost
o spojení.

Hlavní nabídka - funkční tlačítka a informace
Stisknutí - návrat do hlavní nabídky spojení Apple CarPlay / Přidržení - za-
pnutí hlasového ovládání Siri
Seznam dostupných aplikací
Další stránky s aplikacemi (zobrazení další stránky posunutím prstu po ob-
razovce do strany nebo otočením ovladače )

Návrat do hlavní nabídky spojení Apple CarPlay z jiné nabídky přístroje
› Pro návrat do hlavní nabídky spojení Apple CarPlay (např. z nabídky Rádio),

stiskněte   → Apple CarPlay.

Spuštění aplikace
› V hlavní nabídce spojení Apple CarPlay zvolte požadovanou aplikaci v oblasti

A  » obr. 40. 



A

B
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Ukončení spojení
› Odpojte zařízení od USB vstupu.

nebo

› V hlavní nabídce spojení Apple CarPlay stiskněte funkční tlačítko  → .

Problémy s funkcí

Pokud se vyskytly problémy se spojením Apple CarPlay, může se na displeji
zobrazit některé z následujících hlášení.

Hlášení Význam

... Spojení s mobilním zařízením nebylo možné vytvořit. Spojení přes Apple
CarPlay již existuje se zařízením: ...

Přístroj umožňuje pouze jedno aktivní spojení.

SmartLink: ... Spojení bylo přerušeno. Zkontrolujte připojení do USB vstupu.

Spojení nebylo možné vytvořit. ... není mobilním zařízením podporován. Typ spojení není připojeným zařízením podporovaný.

Mějte na paměti, že vývod USB pro Apple CarPlay nemusí být podporován.
Změňte vývod USB a zopakujte ještě jednou.

USB vstup nepodporuje spojení Apple CarPlay. Připojte externí zařízení do jiné-
ho vstupu USB.

MirrorLink™

 Úvod k tématu

V této kapitole najdete informace k těmto tématům:

Hlavní nabídka 57
Obsluha 58
Problémy s funkcí 59

Spojení MirrorLink™ je možné vytvořit při splnění následujících podmínek.

Zapnuté zapalování.
Zapnutý přístroj.
Zapnuté připojované zařízení.

Některé aplikace vyžadují zapnuté datové spojení v připojeném zařízení.

Pokud chcete používat nabídku přístroje Telefon, je nutné ještě před vytvoře-
ním spojení MirrorLink™ spojit zařízení s přístrojem pomocí Bluetooth®.

Zařízení spojené pomocí MirrorLink™ není možné používat jako zdroj zvuku
v nabídce Média.

Pokud probíhá navigování pomocí přístroje, zahájením navigování v aplikaci
MirrorLink™ se navigovaní pomocí přístroje neukončí.







Seznam dostupných aplikací a zařízení podporujících spojení MirrorLink™ nalez-
nete na internetových stránkách ŠKODA.

Hlavní nabídka

Obr. 41 
MirrorLink™: Hlavní nabídka

Vytvoření spojení
Přístroj si pamatuje 10 naposledy spojených zařízení.

› Připojte zařízení do USB vstupu » návod k obsluze vozidla.
› Stiskněte   → MirrorLink™.

Zobrazí se hlavní nabídka spojení MirrorLink™ » obr. 41.

Během vytváření prvního spojení postupujte následujícím způsobem.

› Připojte zařízení do USB vstupu. 
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› Stiskněte   → MirrorLink™.
› V zobrazené hlavní nabídce SmartLink stiskněte funkční tlačítko .
› Vyberte požadované zařízení.
› Na displeji přístroje potvrďte informační hlášení o spojení.

Zobrazí se hlavní nabídka spojení MirrorLink™ » obr. 41.

Hlavní nabídka - funkční tlačítka a informace
Ukončení spojení a návrat do hlavní nabídky SmartLink
Zobrazení seznamu spuštěných aplikací s možností jejich ukončení
Zobrazení obsahu displeje připojeného zařízení (pokud je nějaká aplikace
spuštěná)
Nastavení funkce MirrorLink™

Seznam certifikovaných aplikací
Další stránky s aplikacemi (zobrazení další stránky posunutím prstu po ob-
razovce do strany nebo otočením ovladače )

Návrat do hlavní nabídky spojení MirrorLink™ z jiné nabídky přístroje
› Pro návrat do hlavní nabídky spojení MirrorLink™ (např. z nabídky Rádio),

stiskněte   → MirrorLink™.

Ukončení spojení
› Odpojte zařízení od USB vstupu.

nebo

› V hlavní nabídce spojení MirrorLink™ stiskněte funkční tlačítko .

Spojení se ukončí a zobrazí se hlavní nabídka SmartLink » obr. 37 na straně 53
- .

Obsluha

Obr. 42 
Příklad spuštěné aplikace









A

B

Spuštění aplikace
› V hlavní nabídce spojení MirrorLink™ zvolte požadovanou aplikaci.

Aplikace se spustí a zobrazí se následující funkční tlačítka » obr. 42.

Pokud je dostupná pouze jedna aplikace, tato aplikace se po vytvoření spojení
MirrorLink™ spustí automaticky.

A  - Obsluha spojení MirrorLink™

Návrat do hlavní nabídky spojení MirrorLink™

Zobrazení klávesnice
Skrytí funkčních tlačítek

Zobrazení funkčních tlačítek vpravo/vlevo/dole

B  - Obsluha připojeného zařízení a spuštěné aplikace
V závislosti na typu připojeného zařízení a na aktuálně spuštěné aplikaci se
mohou zobrazit různá funkční tlačítka připojeného zařízení (max. tři zároveň).

Zobrazení skrytých funkčních tlačítek
› Pokud jsou funkční tlačítka skrytá a na displeji přístroje je zobrazený symbol
, stiskněte ovladač .

Zobrazení spuštěné aplikace
› V seznamu aplikací stiskněte funkční tlačítko  » obr. 41 na straně 57.

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

Stisknutím funkčního tlačítka Zavřít vše se ukončí všechny spuštěné aplikace.
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Problémy s funkcí

Pokud se vyskytly problémy se spojením MirrorLink™, může se na displeji zob-
razit některé z následujících hlášení.

Hlášení Význam

...: Spojení MirrorLink™ nedostupné.
Zkontrolujte připojení do USB vstupu.

Chyba: MirrorLink™

Závada: přenos Odpojte a znovu připojte zařízení do USB vstupu.

MirrorLink™-Audio je nedostupný. Problém s přehráváním audiosouborů. Odpojte a znovu připojte zařízení.

MirrorLink™ je s tímto mobilním zařízením dostupný jen omezeně.
Verze MirrorLink™ připojeného zařízení je přístrojem podporována pouze u stojí-
cího vozidla.

Spojení neúspěšné. MirrorLink™ není mobilním zařízením podporován. Připojené zařízení není podporováno.

Mobilní zařízení je zablokováno. Abyste mohli používat MirrorLink™, mobilní
zařízení odblokujte

„Odemkněte“ připojené zařízení.

Aplikace je za jízdy nedostupná.
Aplikace je dostupná pouze u stojícího vozidla.Aplikace není za jízdy dostupná. Aplikace není certifikována nebo certifikace

omezí užívání během jízdy.

Aplikace je nekompatibilní. Aplikace není certifikovaná.

Aplikace není za jízdy dostupná. Aplikace není uvolněna pro tuto zemi. V zemi provozu je aplikace dostupná pouze u stojícího vozidla.

Aplikaci nelze spustit nebo není funkční.
Problém se spuštěním aplikace. Odpojte a znovu připojte zařízení do USB vstu-
pu.

Na mobilním zařízení nebyly nalezeny žádné kompatibilní aplikace. Je možné,
že zařízení nepodporuje MirrorLink™.

Na zařízení není dostupná žádná certifikovaná MirrorLink™ aplikace.
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Navigace

Popis navigace

 Úvod k tématu

V této kapitole najdete informace k těmto tématům:

Satelitní signál GPS 60
Navigační data 60
Hlavní nabídka 60
Doplňkové okno 61

Satelitní signál GPS

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

Mimo dosah satelitního signálu GPS (např. v hustém porostu, v tunelech, v pod-
zemních garážích atp.) provádí přístroj navigování v omezené míře pomocí něk-
terých snímačů ve vozidle (např. snímačů rychlosti, natočení kol apod.).

Přístroj umožňuje v doplňkovém okně Poloha » obr. 44 na straně 61 zobrazit
následující informace o aktuální zeměpisné poloze vozidla a satelitním signálu.

Zeměpisná délka
Zeměpisná šířka
Nadmořská výška
Počet přijímaných/dostupných satelitů

Aby se zobrazily informace o zeměpisné délce a šířce aktuální polohy vozidla,
musí být přijímán GPS signál nejméně ze tří satelitů.

Aby se zobrazila informace o nadmořské výšce aktuální polohy vozidla, musí
být přijímán GPS signál nejméně z pěti satelitů.

Navigační data

Zdroj navigačních dat
Navigační data jsou nahraná ve vnitřní paměti přístroje.

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









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

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

http://infotainment.skoda-auto.com

Hlavní nabídka

Obr. 43 
Navigace: Hlavní nabídka

› Stiskněte  .

Zobrazí se hlavní nabídka Navigace » obr. 43.

Pokud se nezobrazí mapa, stiskněte znovu  .

Popis funkčních tlačítek A

Zadání nového cíle, ukončení navigování, informace o trase, zadání doprav-
ního omezení, změna trasy v mapě
Uložení vlajkového cíle, seznam uložených cílů, adresa domů
Zadání/úprava cesty, paměť cest
Zadání/vyhledání zvláštního cíle
Nastavení zobrazení mapy

Ovládání přehrávání rádia/médií
Nastavení navigace
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Doplňkové okno

Obr. 44 
Doplňkové okno

Zapnutí/vypnutí zobrazení
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Doplňk. okno.

Doplňkové okno je také možné vypnout stisknutím funkčního tlačítka .

Volba obsahu doplňkového okna
V doplňkovém okně A  » obr. 44 je možné zobrazení některých doplňkových
informací.

› Stiskněte funkční tlačítko .
› V závislosti na kontextu můžete zvolit některou z následujících nabídek.

■ Audio - obsluha přehrávání rádia/médií/TV
■ Kompas - zobrazení aktuální polohy vozidla vůči světovým stranám
■ Nejčast. trasy - zobrazení tří nejčastěji projížděných tras
■ Manévr - zobrazení grafických navigačních pokynů
■ Cesta po bod.tr. - zobrazení bodů trasy
■ Poloha - zobrazení zeměpisných souřadnic aktuální polohy vozidla
■ Mapa - zobrazení náhledové mapy

Nový cíl

 Úvod k tématu

V této kapitole najdete informace k těmto tématům:

Zadání adresy cíle 61
Zadání zvláštního cíle 62
Zadání cíle v mapě 62
Zadání cíle pomocí souřadnic GPS 62
Vložení cíle do trasy 62

V této kapitole jsou popsané možnosti zadání nového cíle.

Zadání adresy cíle

Obr. 45 
Seznam nalezených obcí

› Pokud neprobíhá navigování stiskněte v nabídce Navigace funkční tlačítko .
› Pokud probíhá navigování stiskněte v nabídce Navigace funkční tlačítko  →

Nový cíl/vložený cíl.
› Zadejte a potvrďte adresu (během zadávání je možné zkontrolovat adresu

v mapě stisknutím funkčního tlačítka Mapa).
› Stiskněte funkční tlačítko Zahájit.

Pokud je v nastavení zapnutá nabídka alternativních tras, je nutné před zahá-
jením navigování zvolit typ trasy (ekonomická/nejrychlejší/nejkratší).

Pokud zadáváte cíl během navigování, potvrďte ještě změnu cíle stisknutím
funkčního tlačítka Zahájit v další zobrazené nabídce.

Během zadávání adresy přístroj přednostně nabízí obce, které již byly někdy
zadané. Seznam těchto obcí je možné smazat následujícím způsobem.

› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Správa paměti → Sma-
zat uživatelská data → Zadané obce.

Pokud se v zadané zemi nachází více obcí se shodným názvem, během zadává-
ní se v závislosti na počtu nalezených obcí může zobrazit mapa se seznamem
těchto obcí » obr. 45. Tuto mapu je možné také zobrazit stisknutím funkčního
tlačítka  » obr. 5 na straně 10.

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

Pokud je nalezených obcí více než 6, otočením ovladače  nebo posunutím
posuvníku se zobrazí další část seznamu.
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Zadání zvláštního cíle

› Pokud neprobíhá navigování stiskněte v nabídce Navigace funkční tlačítko 
→ Možnosti → Zvláštní cíl.

› Pokud probíhá navigování stiskněte v nabídce Navigace funkční tlačítko  →
Nový cíl/vložený cíl → Možnosti → Zvláštní cíl.

› Zadejte a potvrďte cíl » strana 65.
› Stiskněte funkční tlačítko Zahájit.

Pokud je v nastavení zapnutá nabídka alternativních tras, je nutné před zahá-
jením navigování zvolit typ trasy (ekonomická/nejrychlejší/nejkratší).

Pokud zadáváte cíl během navigování, potvrďte ještě změnu cíle stisknutím
funkčního tlačítka Zahájit v další zobrazené nabídce.

Zadání cíle v mapě

Obr. 46 
Zadání cíle v mapě

› Pokud neprobíhá navigování stiskněte v nabídce Navigace funkční tlačítko 
→ Možnosti → V mapě.

› Pokud probíhá navigování stiskněte v nabídce Navigace funkční tlačítko  →
Nový cíl/vložený cíl → Možnosti → V mapě.

› Posuňte cíl v mapě na polohu zaměřovacího kříže.
› Stiskněte funkční tlačítko  → Zahájit.

Pokud je v nastavení zapnutá nabídka alternativních tras, je nutné před zahá-
jením navigování zvolit typ trasy (ekonomická/nejrychlejší/nejkratší).

Pokud zadáváte cíl během navigování, potvrďte ještě změnu cíle stisknutím
funkčního tlačítka Zahájit v další zobrazené nabídce.

Zmenšení/zvětšení mapy
Zobrazení mapy na celou šířku displeje
Zobrazení mapy na polovinu displeje




Zadání cíle pomocí souřadnic GPS

Obr. 47 Zadání cíle pomocí souřadnic GPS

› Pokud neprobíhá navigování stiskněte v nabídce Navigace funkční tlačítko 
→ Možnosti → V mapě.

› Pokud probíhá navigování stiskněte v nabídce Navigace funkční tlačítko  →
Nový cíl/vložený cíl → Možnosti → V mapě.

› Stiskněte požadované funkční tlačítko pro nastavení hodnoty zeměpisné šíř-
ky, resp. délky.

› Nastavte požadovanou hodnotu funkčními tlačítky / .
› Dotkněte se displeje mimo funkční tlačítka, zadávání souřadnic GPS se ukon-

čí.
› Stiskněte funkční tlačítko  → Zahájit.

Pokud je v nastavení zapnutá nabídka alternativních tras, je nutné před zahá-
jením navigování zvolit typ trasy (ekonomická/nejrychlejší/nejkratší).

Pokud zadáváte cíl během navigování, potvrďte ještě změnu cíle stisknutím
funkčního tlačítka Zahájit v další zobrazené nabídce.

Vložení cíle do trasy

› Pokud probíhá navigování stiskněte v nabídce Navigace funkční tlačítko  →
Nový cíl/vložený cíl.

› Zadejte cíl.
› Stiskněte funkční tlačítko Zahájit → Vložený cíl.

V zobrazené nabídce nové cesty je možné zaměnit pořadí vloženého cíle stisk-
nutím funkčního tlačítka  a přesunutím cíle na jinou pozici.

› Stiskněte funkční tlačítko Vypočítat.

Vložením cíle do trasy vzniká cesta. Další informace o cestě » strana 72. 
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Poznámka
Do cesty je možné vložit až 20 cílů.

Moje cíle

 Úvod k tématu

V této kapitole najdete informace k těmto tématům:

Seznam uložených cílů 63
Adresa domů 63
Uložení aktuální polohy vozidla (Vlajkový cíl) 64

V této kapitole jsou popsané možnosti zadání a volby cílů uložených v paměti
přístroje.

Seznam uložených cílů

Obr. 48 Seznam uložených cílů

Zobrazení seznamu uložených cílů
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Cíle.

Zobrazí se naposledy zvolený seznam uložených cílů.

V zobrazeném seznamu je možné zvolit následující funkce.

- vyhledání cíle podle názvu (pokud existuje více než 5 položek)
- správa uloženého cíle

Zobrazení kategorie uložených cílů
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Cíle → .

Zobrazí se následující nabídka kategorií uložených cílů » obr. 48.

Hledat


Poslední cíle, na které bylo navigováno (automaticky uložené, max. 50)
Paměť cílů (manuálně uložené):
›  Vlajkový cíl (uložená aktuální poloha vozidla)
›  Uložený cíl (uložený v podrobnostech cíle / importovaný ve formátu

vCard)
›  Oblíbený cíl (uložený v podrobnostech cíle)
Oblíbené cíle (max. 50 položek). Poloha oblíbeného cíle se na mapě zobra-
zuje symbolem .
Telefonní kontakty spojeného telefonu, resp. SIM karty obsahující adresu.
Pokud je adresa v nepodporovaném formátu, zobrazí se nabídka její úpra-
vy.

Navigování k uloženému cíli
› V seznamu uložených cílů zvolte požadovaný cíl.
› Stiskněte funkční tlačítko Zahájit.

Pokud je v nastavení zapnutá nabídka alternativních tras, je nutné před zahá-
jením navigování zvolit typ trasy (ekonomická/nejrychlejší/nejkratší).

Pokud zadáváte cíl během navigování, potvrďte ještě změnu cíle stisknutím
funkčního tlačítka Zahájit v další zobrazené nabídce.

Adresa domů

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

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

Navigování na adresu domů
Pokud je adresa domů zadaná, postupujte následujícím způsobem.

› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Adresa domů.

Pokud je v nastavení navigace zapnutá nabídka alternativních tras, je nutné
před zahájením navigování zvolit typ trasy (ekonomická/rychlá/krátká).

Poloha adresy domů se v mapě zobrazuje symbolem .

Změna adresy domů
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Správa paměti → Zadání

adresy domů.
› Pokud adresa domů je uložená stiskněte funkční tlačítko Upravit.

Pokud adresa domů není uložená, přístroj vyzve k jejímu zadání. 









63Navigace



› Adresu domů upravte, resp. zadejte pomocí aktuální polohy vozidla nebo za-
dáním adresy.

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

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

Uložení aktuální polohy vozidla (Vlajkový cíl)

Aktuální polohu vozidla je možné uložit jako tzv. „vlajkový cíl“.

Uložením dalšího vlajkového cíle se naposledy uložený vlajkový cíl přepíše.

Vlajkový cíl je možné uložit do paměti přístroje a zabránit tak jeho přepsání.

Uložení
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Uložit polohu.

Navigování k vlajkovému cíli
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Cíle →  → .
› Pro zahájení navigování stiskněte funkční tlačítko vlajkového cíle.

Pokud zadáváte cíl během navigování, potvrďte ještě změnu cíle stisknutím
funkčního tlačítka Zahájit v další zobrazené nabídce.

Uložení vlajkového cíle jako uložený cíl
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Cíle →  → .
› U požadovaného vlajkového cíle stiskněte funkční tlačítko  → Uložit.

Zvláštní cíl

 Úvod k tématu

V této kapitole najdete informace k těmto tématům:

Rychlá volba zvláštního cíle 64
Další zvláštní cíle 64
Vyhledání a volba zvláštního cíle 65

Zvláštní cíle (např. restaurace, čerpací stanice atp.) je možné zvolit přímo v ma-
pě nebo je vyhledat v nabídce další zvláštní cíle.

V této kapitole jsou popsané možnosti volby zvláštního cíle pomocí funkčního
tlačítka .

Rychlá volba zvláštního cíle

Přístroj umožňuje rychlé vyhledání zvláštního cíle z následujících kategorií.

Čerpací stanice
Restaurace
Parkoviště

› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko .
› Zvolte požadovanou kategorii zvláštních cílů.

Pokud neprobíhá navigování, zobrazí se seznam nejbližších zvláštních cílů.

Pokud probíhá navigování, zobrazí se seznam zvláštních cílů podél vypočítané
trasy.

› Zvolte požadovaný zvláštní cíl.
› Stiskněte funkční tlačítko Zahájit.

Pokud je v nastavení zapnutá nabídka alternativních tras, je nutné před zahá-
jením navigování zvolit typ trasy (ekonomická/nejrychlejší/nejkratší).

Pokud zadáváte cíl během navigování, potvrďte ještě změnu cíle stisknutím
funkčního tlačítka Zahájit v další zobrazené nabídce.

Další zvláštní cíle

Obr. 49 
Zadání zvláštního cíle

› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Další zvláštní cíle.

Zobrazí se následující nabídka » obr. 49.
Volba oblasti hledání
Volba oblasti hledání
Upřesnění adresy, resp. polohy
Adresa oblasti hledání 
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Vyhledání zvláštního cíle podle kategorie
Vyhledání zvláštního cíle podle jména

Vyhledání a volba zvláštního cíle

Obr. 50 Oblast hledání zvláštního cíle

Vyhledání zvláštního cíle
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Další zvláštní cíle.
› Stiskněte funkční tlačítko A  » obr. 50.
› Zvolte oblast hledání.
› Zvláštní cíl vyhledejte podle kategorie stisknutím funkčního tlačítka B .

nebo

› Zvláštní cíl vyhledejte podle jména cíle stisknutím funkčního tlačítka C  a za-
dáním jména.

Volba zvláštního cíle
Po dokončení vyhledávání se zobrazí seznam nalezených zvláštních cílů (se-
znam je seřazený podle vzdálenosti k cíli).

› Zvolte zvláštní cíl.
› Stiskněte funkční tlačítko Zahájit.

Pokud zadáváte cíl během navigování, potvrďte ještě změnu cíle stisknutím
funkčního tlačítka Zahájit v další zobrazené nabídce.

Nabídka oblastí hledání zvláštního cíle » obr. 50
V okolí aktuální polohy vozidla
V okolí cíle
V okolí vloženého cíle
Podél trasy

E

F

D

E

F

G

V okolí adresy
V okolí bodu v mapě

Při zvolení Okolí adresy a Vybrat v mapě se zobrazí funkční tlačítko Upravit.
Jeho stisknutím je možné upravit zadanou oblast hledání zvláštního cíle.

Import vlastních cílů

 Úvod k tématu

V této kapitole najdete informace k těmto tématům:

Vlastní cíl ve formátu vCard 65
Vlastní kategorie zvláštních cílů 66

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

Vlastní cíle si můžete vytvořit pomocí ŠKODA aplikace „MyDestination“. Bližší
informace naleznete na následujících internetových stránkách ŠKODA.

http://infotainment.skoda-auto.com

Vlastní cíl ve formátu vCard

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

Import
› Vložte do přístroje SD kartu, resp. připojte USB zdroj se souborem vlastního

cíle.
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Importovat cíle.
› Zvolte zdroj a potvrďte import.

Navigování k cíli
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Cíle →  → .
› Pro zahájení navigování stiskněte funkční tlačítko cíle vCard.
› Stiskněte funkční tlačítko Zahájit.

Pokud je v nastavení zapnutá nabídka alternativních tras, je nutné před zahá-
jením navigování zvolit typ trasy (ekonomická/nejrychlejší/nejkratší).

Pokud zadáváte cíl během navigování, potvrďte ještě změnu cíle stisknutím
funkčního tlačítka Zahájit v další zobrazené nabídce. 
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Smazání
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Cíle →  → .
› Stiskněte funkční tlačítko  v řádku s názvem vlastního cíle.
› V podrobnostech cíle stiskněte funkční tlačítko Upravit → Smazat.
› Potvrďte smazání.

Vlastní kategorie zvláštních cílů

Do paměti přístroje je možné importovat vlastní kategorie zvláštních cílů z SD
karty vytvořené pomocí ŠKODA aplikace „MyDestination“.

Import
› Vložte do přístroje SD kartu s kategoriemi zvláštních cílů.
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Informace o verzi → Ak-

tualizace.
› Zvolte SD kartu jako zdroj a potvrďte import.

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

Vlastní kategorie zvláštních cílů je možné zobrazit v mapě.

› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Mapa → Zvolit kategorie
zvláštních cílů → Moje zvláštní cíle (Personal POI).

Navigování k cíli vlastní kategorie
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Další zvláštní cíle.
› Stiskněte funkční tlačítko A  » obr. 50 na straně 65.
› Zvolte oblast hledání.
› Stiskněte funkční tlačítko B  » obr. 50 na straně 65 → Moje zvláštní cíle

(Personal POI).
› Zvolte požadovanou kategorii vlastních cílů.
› Stiskněte funkční tlačítko Zahájit.

Pokud je v nastavení zapnutá nabídka alternativních tras, je nutné před zahá-
jením navigování zvolit typ trasy (ekonomická/nejrychlejší/nejkratší).

Pokud zadáváte cíl během navigování, potvrďte ještě změnu cíle stisknutím
funkčního tlačítka Zahájit v další zobrazené nabídce.

Smazání
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Správa paměti → Sma-

zat moje zvláštní cíle → Smazat.

Mapa

 Úvod k tématu

V této kapitole najdete informace k těmto tématům:

Popis mapy 66
Možnosti zobrazení mapy 67
Možnosti zobrazení mapy v doplňkovém okně 67
Zvláštní cíle v mapě 67
Dopravní značky 68
Orientace mapy 68
Měřítko mapy 68
Vycentrování mapy 69

Popis mapy

Obr. 51 
Mapa

Na mapě se mohou zobrazit následující informace a funkční tlačítka.
Poloha vozidla
Poloha cíle
Trasa
Funkční tlačítka práce s mapou
Funkční tlačítko zvláštního cíle
Informace o maximální povolené rychlosti

Informace ve stavovém řádku
Název ulice / Číslo silnice aktuální polohy vozidla
Vzdálenost do cíle
Předpokládaný čas příjezdu do cíle / vloženého cíle
Předpokládaný zbývající čas jízdy do cíle / vloženého cíle
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Možnosti zobrazení mapy

Obr. 52 
Možnosti zobrazení mapy

› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko .

Zobrazí se následující nabídka funkčních tlačítek » obr. 52.
2D - dvojrozměrné zobrazení mapy
3D - trojrozměrné zobrazení mapy
Zobrazení mapy s trasou od aktuální polohy vozidla až k cíli
Zobrazení cíle, resp. příštího vloženého cíle v mapě (v závislosti na nasta-
vení zobrazení » strana 78, Rozšířená nastavení)
Automatické zobrazení mapy v denním, resp. nočním režimu (v závislosti
na zapnutých světlech vozidla)
Zobrazení mapy v denním režimu
Zobrazení mapy v nočním režimu
Zapnutí/vypnutí zobrazení doplňkového okna
Zapnutí/vypnutí zobrazení zvolených kategorií zvláštních cílů

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









A

B

C

D

E

Možnosti zobrazení mapy v doplňkovém okně

Obr. 53 Mapa v doplňkovém okně / Příklad nabídky funkčních tlačítek

› V doplňkovém okně stiskněte funkční tlačítko  → Mapa → , resp. 
» obr. 53 - .

V závislosti na kontextu se zobrazí některá z následujících funkčních tlačítek
» obr. 53 - .

Zobrazení mapy s trasou od aktuální polohy vozidla až k cíli
Změna orientace mapy
2D - dvojrozměrné zobrazení mapy
3D - trojrozměrné zobrazení mapy
Zapnutí/vypnutí automatické změny měřítka

Zvláštní cíle v mapě

Přístroj umožňuje na mapě zobrazit až 10 kategorií zvláštních cílů.

Zapnutí/vypnutí zobrazování
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Zvláštní cíle.

Volba zobrazované kategorie
› Zapněte zobrazování zvláštních cílů.
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Mapa → Zvolit kategorie

zvláštních cílů.
› Zvolte požadovanou kategorii zvláštních cílů.

Navigování k zvláštnímu cíli
› Stiskněte funkční tlačítko se symbolem zvláštního cíle na mapě.

Zobrazí se podrobnosti zvláštního cíle. 
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Pokud funkční tlačítko zahrnuje více zvláštních cílů, zobrazí se jejich seznam.
Zvolte ze seznamu požadovaný cíl, zobrazí se podrobnosti zvláštního cíle.

› Stiskněte funkční tlačítko Zahájit.

Vypočítá se trasa k cíli a zahájí se navigování.

Pokud je v nastavení navigace zapnutá nabídka alternativních tras, je nutné
před zahájením navigování zvolit typ trasy (ekonomická/rychlá/krátká).

Dopravní značky

Přístroj umožňuje během navigování zobrazit na displeji přístroje dopravní
značky uložené v navigačních datech nebo rozpoznané přední kamerou
F  » obr. 51 na straně 66.

Zapnutí/vypnutí zobrazování dopravních značek » strana 78.

Pro některé vozy je možné nastavit varování při překročení povolené rychlosti
omezené dopravní značkou   →  → Asistence řidiče → Rozpoznávání do-
pravních značek → Varování.

Pro jízdu s přívěsem doporučujeme zapnout rozpoznávání dopravních značek
platných pro přívěs   →  → Asistence řidiče → Rozpoznávání dopravních
značek → Rozpoznání přívěsu (zobrazit značky).

Orientace mapy

Mapa v 3D zobrazení se orientuje pouze podle směru jízdy.

Mapu v 2D zobrazení je možné orientovat k severu nebo podle směru jízdy.

Změnit orientaci mapy je možné, pouze pokud je mapa vycentrovaná (není
zobrazeno funkční tlačítko , resp. ).

Změna orientace mapy
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  v oblasti D  » obr. 51 na stra-

ně 66.

Mapa se zorientuje k severu nebo podle směru jízdy.

Šipka v symbolu  ukazuje vždy na sever.

Mapa orientovaná k severu
Mapa se neotáčí, otáčí se symbol  polohy vozidla.

Mapa orientovaná podle směru jízdy
Mapa se otáčí, symbol  polohy vozidla se neotáčí.

Měřítko mapy

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

Symboly funkčních tlačítek měřítka
V mapě v oblasti D  » obr. 51 na straně 66 se v závislosti na kontextu zobrazují
následující funkční tlačítka a informace.

Manuálně nastavené měřítko
Automaticky nastavené měřítko

Zapnutí/vypnutí automatické změny měřítka
Náhled mapy ve zmenšeném měřítku
Aktuální nadmořská výška

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

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

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

Funkční tlačítko  se zvýrazní zeleně. Manuální změna měřítka se změní na
automatickou.

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

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

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

Funkční tlačítko  se zvýrazní bíle. Automatická změna měřítka se změní na
manuální.

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

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











68 Navigace



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

Vycentrování mapy

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

V mapě v oblasti D  » obr. 51 na straně 66 se v závislosti na zobrazení mapy
zobrazují následující funkční tlačítka.

Vycentrování na polohu vozidla (v zobrazení mapy 2D - , nebo 3D - )
Vycentrování na polohu cíle (v zobrazení polohy cíle - )
Vycentrování trasy (v zobrazení trasy - )

Navigování k cíli

 Úvod k tématu

V této kapitole najdete informace k těmto tématům:

Správa cíle 69
Výpočet trasy 70
Nejčastější trasy 70
Změna trasy v mapě 71
Grafické navigační pokyny 71
Hlasové navigační pokyny 71
Informace o trase 72
Ukončení navigování 72
Přerušení navigování 72

Navigování je realizováno následujícím způsobem.
› Grafickými navigačními pokyny zobrazovanými na displeji přístroje a na dis-

pleji v panelu přístrojů.
› Hlasovými navigačními pokyny.

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

Kdykoliv nebudete respektovat navigační pokyn a z trasy uhnete, trasa se pře-
počítá.

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





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

Aktivace/deaktivace režimu Demo » strana 78, Rozšířená nastavení.

POZOR
Vydaná navigační hlášení se mohou lišit od aktuální situace, např. z důvodů
neaktuálních navigačních dat.

Správa cíle

Obr. 54 
Podrobnosti cíle

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost  na straně 69.

Po zadání nového cíle nebo po stisknutí funkčního tlačítka  v seznamu ulože-
ných cílů se zobrazí nabídka s možností správy cíle a trasy » obr. 54.

Oblast s funkčními tlačítky
Detailní informace o cíli
Poloha cíle v mapě
Zvětšení okna s informacemi o cíli
Zmenšení okna s informacemi o cíli

Funkční tlačítka v oblasti A
› Zahájit - podle nastavení zahájení výpočtu trasy nebo volba typu trasy
› Ukončit - ukončení navigování
› Parametry trasy - zobrazení nabídky nastavení parametrů trasy
› Uložit - uložení cíle do paměti cílů
› Upravit - úprava adresy cíle zadaného bodem v mapě
› Volat číslo - zahájení telefonního hovoru na kontaktní číslo zvláštního cíle

Uložení cíle
› Stiskněte funkční tlačítko Uložit.
› Pojmenujte cíl a potvrďte jeho uložení. 
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Úprava cíle
Stisknutím funkčního tlačítka Upravit se zobrazí následující nabídka úpravy cí-
le.

› Smazat - smazání cíle
› Uložit jako - úprava názvu a následné uložení cíle
› Oblíbený - přidání, resp. odebrání cíle jako oblíbený cíl

Výpočet trasy

Obr. 55 
Alternativní trasy

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost  na straně 69.

Trasa se vypočítá na základě nastavení parametrů trasy. Tyto parametry trasy
je možné nastavit » strana 77, Parametry trasy.

Alternativní trasy
Pokud je zapnutá volba alternativních tras, zobrazí se po výpočtu tras následu-
jící nabídka » obr. 55.

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

Ve funkčních tlačítkách alternativních tras se zobrazuje informace o délce trasy
a předpokládané době jízdy.

U symbolů alternativních tras se mohou zobrazit následující symboly.



A

B

C

Použití zpoplatněné dálnice
Použití vlaku/trajektu
Použití zpoplatněného tunelu
Použití zpoplatněné silnice
Použití silnice s povinnou vinětou

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

Zvolením některého typu trasy se zahájí navigování k cíli.

Pokud do 30 s po výpočtu všech tras nezvolíte trasu, automaticky se zahájí na-
vigování podle nastaveného typu trasy » strana 77, Parametry trasy.

Výpočet trasy pro jízdu s přívěsem
Pro jízdu s přívěsem, resp. jiným příslušenstvím zapojeným do zásuvky tažného
zařízení doporučujeme aktivovat rozpoznání přívěsu, případně nastavit maxi-
mální rychlost pro jízdu s přívěsem1). Tyto funkce ovlivňují výpočet trasy.

Rozpoznání přívěsu aktivujte následujícím způsobem.

› Stiskněte   →  → Asistence řidiče → Rozpoznávání dopravních značek
→ Rozpoznání přívěsu (zobrazit značky).

Maximální rychlost jízdy s přívěsem nastavte následujícím způsobem (platí pro
Superb).

› Stiskněte   →  → Asistence řidiče → Rozpoznávání dopravních značek
→ Maximální rychlost.

Nejčastější trasy

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost  na straně 69.

Přístroj automaticky ukládá až tři nejčastěji projížděné trasy.

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

Volba trasy
› V doplňkovém okně stiskněte Nejčast. trasy → Zobrazit v mapě.
› Zvolte požadovanou trasu.

Zvolená trasa se vypočítá a zahájí se navigování. 













1) Platí pro Superb.
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Zobrazení nabídky Nejčast. trasy v doplňkovém okně je možné zapnout/vy-
pnout » strana 77, Parametry trasy.

Uložené nejčastější trasy je možné smazat » strana 78, Správa paměti.

Změna trasy v mapě

Obr. 56 Změna trasy v mapě / Průjezdní bod trasy

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost  na straně 69.

Během navigování k cíli je možné změnit trasu s jedním cílem vložením prů-
jezdního bodu do trasy.

Vložení průjezdního bodu
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Změnit trasu v mapě.
› Stiskněte displej v místě trasy a přetáhněte bod s křížem na požadované mís-

to v mapě, např. A  » obr. 56.

Do trasy se vloží průjezdní bod B  » obr. 56.

› Stiskněte funkční tlačítko .

Trasa se přepočítá a zahájí se navigování k cíli.

Úprava průjezdního bodu
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Změnit trasu v mapě.
› Stiskněte průjezdní bod B  a přetáhněte ho na jiné místo v mapě.
› Stiskněte funkční tlačítko .

Trasa se přepočítá a zahájí se navigování k cíli.

Odstranění průjezdního bodu
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Změnit trasu v mapě.
› Stiskněte funkční tlačítko Smaz. bod cesty.
› Stiskněte funkční tlačítko .



Trasa se přepočítá a zahájí se navigování k cíli.

Grafické navigační pokyny

Obr. 57 Navigační pokyny / Detail navigačního pokynu

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost  na straně 69.

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

V doplňkovém okně Manévr se zobrazují následující navigační pokyny » obr. 57.

Název ulice, resp. číslo silnice aktuální polohy vozidla
Až tři následující navigační pokyny s názvy ulic, resp. čísly silnic, se vzdále-
ností a době jízdy k místu pokynu
Detail navigačního pokynu, který se zobrazí v blízkosti manévru
Doporučení jízdních pruhů

Přístroj v doplňkovém okně Manévr upozorňuje na dopravní omezení získané
z dopravních zpráv TMC a na dálnicích na parkoviště, čerpací stanice nebo re-
staurace.

Pokud je zapnutá funkce  → Rozšířená nastavení → Upozornění na překro-
čení státní hranice, zobrazí se při překročení státní hranice rychlostní limity pro
danou zemi. Tyto limity je možné nechat si zobrazit v nabídce Navigace stisk-
nutím funkčního tlačítka  → Maximální rychlosti.

Hlasové navigační pokyny

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost  na straně 69.

Přístroj vydává při navigování hlasové pokyny. 
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Hlasové pokyny jsou generované přístrojem a není možné vždy zaručit úplnou
srozumitelnost pokynu (např. jména ulic nebo měst).

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

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

Nastavení hlasových navigačních pokynů » strana 78, Navigační hlášení.

Informace o trase

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost  na straně 69.

Během navigování je možné zobrazit podrobné informace o trase.

› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Informace o trase.

V závislosti na kontextu se zobrazí některé z následujících informací.

› Informace o konečném cíli
› - zbývající vzdálenost do cíle
› - čas příjezdu do cíle1)

› - zbývající čas jízdy do cíle1)

› Typ trasy (ekonomická, nejrychlejší, nejkratší)
› Aktuální poloha vozidla (souřadnice)

Ukončení navigování

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost  na straně 69.

Navigování je možné ukončit některým z následujících způsobů.

› Dosažením konečného cíle trasy.
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Zastavit navádění k cíli.
› Pokud probíhá navigování, zadejte novou cestu a potvrďte ukončení navigo-

vání stisknutím funkčního tlačítka Ukončit.
› Vypněte zapalování na dobu delší než 120 min.





Přerušení navigování

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost  na straně 69.

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

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

potvrzení bude navigování pokračovat po vypočítané trase.
› Po 120 min - navigování bude ukončeno.

Cesta

 Úvod k tématu

V této kapitole najdete informace k těmto tématům:

Vytvoření cesty 72
Úprava cesty 73
Správa paměti cest 73

Vytvoření cesty

Obr. 58 
Zadání nové cesty

Vytvoření cesty (neprobíhá navigování)
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Nová cesta.

Vložte cíl cesty některým z následujících způsobů.

› Stiskněte funkční tlačítko A  » obr. 58 a zadejte nový cíl.

nebo 



1) Pokud čas příjezdu do konečného cíle, resp. zbývající čas jízdy překročí 24 h, zobrazí se v symbolu .
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› Stiskněte funkční tlačítko B  a zvolte cíl v seznamu uložených cílů » strana
63.

Vytvořenou cestu je možné uložit stisknutím funkčního tlačítka C , nebo zahá-
jit navigování stisknutím funkčního tlačítka D .

Vytvoření cesty (probíhá navigování)
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Nový cíl/vložený cíl.
› Zadejte cíl.
› Stiskněte funkční tlačítko Zahájit → Vložený cíl.

Vytvořenou cestu je možné uložit stisknutím funkčního tlačítka C , nebo zahá-
jit navigování stisknutím funkčního tlačítka D .

Úprava cesty

Obr. 59 
Úprava cesty

Otevření úpravy cesty (probíhá navigování)
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Upravit cestu.

Přidání cíle do cesty
› Stiskněte funkční tlačítko A  » obr. 59 a zadejte nový cíl.

nebo

› Stiskněte funkční tlačítko B  a zvolte cíl v seznamu uložených cílů.

Každý další cíl se do seznamu vloží jako konečný cíl cesty.

Zaměňování cílů
› Stiskněte funkční tlačítko  a přesuňte cíl na požadovanou pozici.

U cílů, které již byly na cestě dosaženy, se pod názvem cíle zobrazuje informa-
ce Cíl dosažen. Tyto cíle již není možné zaměňovat.

Informace o pořadí cílů a o cestě
U jednotlivých cílů se zobrazují následující informace » obr. 59.

Vložený cíl (s pořadovým číslem)
Konečný cíl
Předpokládaný čas příjezdu do cíle
Vzdálenost do cíle

Správa cíle
› Stiskněte funkční tlačítko požadovaného cíle, zobrazí se následující nabídka.

Smazání cíle
Navigování bude pokračovat k tomuto cíli a poté k následujícím cílům cesty
(přeskočení předešlých vložených cílů)
Zobrazení podrobností cíle

Uložení cesty
› Stiskněte funkční tlačítko C  » obr. 59.

Zobrazí se následující nabídka.

Uložení upravené cesty pod novým názvem
Uložení upravené cesty pod původním názvem

Zahájení navigování
› Stiskněte funkční tlačítko D  » obr. 59.

Cesta se vypočítá a zahájí se navigování.

Správa paměti cest

› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Paměť cest.

Zobrazí se seznam uložených cest.

› Zvolte požadovanou cestu, zobrazí se následující funkční tlačítka.

Smazání cesty
Úprava cesty
Vypočítání cesty a zahájení navigování

Režim bodů trasy

 Úvod k tématu

V této kapitole najdete informace k těmto tématům:

Hlavní nabídka 74
Záznam bodů trasy 74















Nová cesta
Nahradit

Smazat
Upravit
Zahájit
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Navigování po bodech trasy 75
Správa paměti tras 75

Tento režim je vhodné použít pro navigování mimo komunikace nebo v oblas-
tech, pro které nejsou dostupné mapové podklady.

Přístroj umožňuje zaznamenávat projížděnou trasu pomocí automaticky nebo
manuálně vkládaných bodů trasy.

Následně je možné na uloženou trasu zahájit navigování nebo trasu uložit na
SD kartu.

Hlavní nabídka

Obr. 60 
Režim bodů trasy: Hlavní nabíd-
ka

› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Režim bodů trasy.

Zobrazí se nabídka Režim bodů trasy » obr. 60.

Pokud probíhá navigování, po zvolení režimu bodů trasy se navigování ukončí.

Popis funkčních tlačítek A  » obr. 60
Pokud neprobíhá záznam trasy ani navigování
› Zahájení záznamu trasy
› Otevření správy uložených tras
› Opuštění režimu bodů trasy
Pokud probíhá záznam trasy
› Zastavení záznamu trasy
› Manuální vložení bodu do trasy
› Opuštění režimu bodů trasy
Pokud probíhá navigování
› Zastavení navigování
› Přeskočení následujícího bodu trasy
› Opuštění režimu bodů trasy
Nastavení zobrazení mapy, zapnutí/vypnutí doplňkového okna









Ovládání přehrávání rádia/médií
Funkce nastavení nabídky Navigace - v režimu bodů trasy není dostupná

Záznam bodů trasy

Obr. 61 
Záznam trasy

Zahájení záznamu trasy
› Stiskněte funkční tlačítko  → Zazn. cestu po bod. trasy.

Zvolte některý z následujících způsobů záznamu.

■ Vybrat v mapě - zadání cíle v mapě a zahájení záznamu bodů trasy
■ Zahájit záznam - zahájení záznamu bodů trasy bez zadání cíle

Záznam trasy
Po zahájení záznamu trasy se v závislosti na kontextu mohou zobrazit násle-
dující informace » obr. 61.

Automaticky vložené body trasy
Manuálně vložené body trasy
Doplňkové okno Body trasy s počtem již vložených bodů trasy / maximálně
možný počet bodů trasy

Manuální vložení bodu trasy
› Stiskněte funkční tlačítko  → Manuál. nastavit bod trasy.

Ukončení záznamu režimu bodů trasy
› Stiskněte funkční tlačítko  → Zastavit záznam.

Zaznamenané body se po ukončení záznamu spojí do trasy a uloží se do pamě-
ti tras.

Po ukončení záznamu není možné v záznamu pokračovat. Je nutné zahájit no-
vý záznam.

Záznam se také ukončí po opuštění režimu bodů trasy.





A

B

C
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Navigování po bodech trasy

Obr. 62 Zobrazení trasy / Navigování po bodech trasy

Zahájení navigování
› Stiskněte  → Paměť bodů trasy.
› Zvolte požadovanou trasu » obr. 63 na straně 75.
› Stiskněte funkční tlačítko .
› Zvolte některou z následujících nabídek » obr. 62 - .

■ Obrátit cestu - otočení pořadí bodů (vhodné pro zahájení navigování zpět po
bodech trasy)

■ Příští bod trasy - přeskočení na následující bod trasy
■ Zahájit - zahájení navigování

Navigování
Přístroj během navigování po bodech trasy nevydává žádná navigační hlášení.
Jeďte tak, abyste co nejpřesněji kopírovali zobrazenou trasu na displeji přístro-
je.

Během navigování po bodech trasy se v doplňkovém okně Body trasy zobrazu-
je směr a vzdálenost k následujícímu bodu trasy, pořadové číslo následujícího
bodu a celkový počet bodů trasy 1  » obr. 62 - .

Trasa se postupně během jízdy „zkracuje“ od polohy vozidla k následujícímu
bodu trasy 2  » obr. 62 - .

Pokud projedete v dostatečné blízkosti následujícího bodu trasy, navigování
bude pokračovat k dalšímu bodu trasy.

Pokud projedete kolem bodu a ten z trasy „nezmizí“ (např. z důvodu velké
vzdálenosti od tohoto bodu), je možné tento bod „přeskočit“ a pokračovat
v navigování k následujícímu bodu trasy.

› Stiskněte funkční tlačítko  → Přeskočit bod trasy.

Ukončení navigování
› Stiskněte funkční tlačítko  → Ukončit navádění k cíli.

Navigování se také ukončí po opuštění režimu bodů trasy.

Správa paměti tras

Obr. 63 
Správa paměti tras

› Stiskněte funkční tlačítko  → Paměť bodů trasy.

Zobrazí se seznam uložených a importovaných tras.

Ve funkčním tlačítku záznamu trasy je zobrazený její název, datum a čas ulože-
ní a počet bodů trasy.

› Zvolte požadovanou trasu, zobrazí se následující nabídka » obr. 63.

Uložení trasy na SD kartu
Smazání trasy
Přejmenování názvu trasy
Zobrazení trasy » obr. 62 na straně 75 - 

Import trasy
Na SD kartě uloženou trasu je možné importovat do paměti přístroje.

› Stiskněte funkční tlačítko  → Paměť bodů trasy → Importovat.
› Zvolte zdroj záznamu trasy a potvrďte import.

Dopravní zprávy

 Úvod k tématu

V této kapitole najdete informace k těmto tématům:

Seznam dopravních zpráv 76
Detail dopravní zprávy 76
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Dynamická trasa 77
Manuální zadání/odstranění dopravního omezení na trase 77

Seznam dopravních zpráv

Obr. 64 
Seznam dopravních zpráv

Přístroj umožňuje přijímat dopravní zprávy TMC (Traffic Message Channel), kte-
ré obsahují informace o dopravních omezeních.

Během navigování pak přístroj na dopravní omezení na trase upozorní hláše-
ním.

Zobrazení seznamu
› Stiskněte  .

Zobrazí se seznam dopravních zpráv » obr. 64.

Seznam dopravních zpráv je seřazen podle typu a čísla silnice (dálnice, rych-
lostní silnice, silnice 1. třídy atd.).

Dopravní zpráva může obsahovat některé z následujících informací.

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

Dopravní zpráva s číslem obsahuje více zpráv.

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

Možnosti zobrazení
Pokud probíhá navigování, je možné po stisknutí funkčního tlačítka
A  » obr. 64 zvolit z následující nabídky.

› Vše - zobrazení všech dopravních zpráv
› Trasa - zobrazení dopravních zpráv na trase

Poznámka
Přístroj přijímá dopravní zprávy na pozadí průběžně. Přijímání dopravních zpráv
je stále zapnuté a není možné ho vypnout.

Detail dopravní zprávy

Obr. 65 
Detail dopravní zprávy

Zobrazení detailu dopravní zprávy
Detail dopravní zprávy je možné zobrazit některým z následujících způsobů.

› V seznamu dopravních zpráv zvolte požadovanou dopravní zprávu.

nebo

› V mapě stiskněte symbol dopravního omezení.

Zobrazí se následující informace a funkční tlačítka » obr. 65.

Mapa s místem dopravního omezení
Podrobnosti dopravního omezení
Čas přijetí a informace o poskytovateli dopravní zprávy
Symbol dopravního omezení
Délka dopravního omezení
Zobrazení předchozí/následující dopravní zprávy

Zvětšení okna s informacemi o dopravním omezení
Zmenšení okna s informacemi o dopravním omezení

Barevné rozlišení závažnosti dopravního omezení
Symbol dopravního omezení (např. , ,  apod.) je umístěn na začátku ome-
zení a délka omezení se v mapě zobrazí vpravo podél trasy.

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

A

B

C
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Neprobíhá navigování
› Červený - všechna dopravní omezení

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

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

objízdnou trasu

Dynamická trasa

Přístroj umožňuje během navigování vyhodnotit dopravní zprávy.

Pokud se dopravní omezení obsažené v dopravní zprávě nalézá na trase, funk-
ce dynamické trasy je zapnutá a přístroj dopravní omezení vyhodnotí jako zá-
važné, přístroj trasu přepočítá a navrhne objízdnou trasu.

Přístroj na přepočítání trasy upozorní hlášením Trasa se propočítává....

Pokud se dopravní omezení obsažené v dopravní zprávě nalézá na trase
a funkce dynamické trasy je vypnutá, přístroj trasu nepřepočítá a trasa povede
dál přes dopravní omezení.

Zapnutí/vypnutí dynamické trasy
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Parametry trasy → Dy-

namická trasa.
› Zapněte/vypněte možnost dynamické trasy.

Poznámka
Za nepříznivé dopravní situace se může stát, že objízdná trasa je také přetíže-
ná a objetí dopravního omezení nepřinese žádnou časovou úsporu.

Manuální zadání/odstranění dopravního omezení na trase

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

Po zadání přístroj trasu přepočítá a případně nabídne objízdnou trasu.

Zadání dopravního omezení
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Zácpa vpředu.
› Nastavte hodnotu délky dopravního omezení dotykem na stupnici, pomocí

funkčních tlačítek / , nebo otočením ovladače .

Dopravní omezení se v mapě zobrazí červeně vpravo podél trasy v délce zada-
né hodnoty.

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

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

Nastavení

 Úvod k tématu

V této kapitole najdete informace k těmto tématům:

Parametry trasy 77
Mapa 78
Tankování paliva 78
Navigační hlášení 78
Rozšířená nastavení 78
Správa paměti 78

Parametry trasy

› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Parametry trasy.

■ Nabídnout 3 alternativní trasy - zapnutí/vypnutí nabídky alternativních tras
(ekonomická, rychlá, krátká)

■ Trasa: - nastavení preferované trasy
■ Ekonomická - ekonomická
■ Rychlá - nejrychlejší
■ Krátká - nejkratší

■ Dynamická trasa - zapnutí/vypnutí dynamické změny trasy na základě do-
pravních zpráv TMC

■ Nejčastější trasy - zapnutí/vypnutí zobrazení nabídky nejčastějších tras v do-
plňkovém okně

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

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

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

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

■ Dostupné viněty - volba zemí, pro které vlastníte platnou dálniční známku
(silnice vyžadující dálniční známku budou použity pro výpočet trasy)

Mapa

› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Mapa.

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

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

■ Zvolit kategorie zvláštních cílů - volba zobrazených zvláštních cílů (max. 10
kategorií)

■ Zobrazit loga u zvláštních cílů - zapnutí/vypnutí firemních log u zobraze-
ných zvláštních cílů

Tankování paliva

› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Tankování paliva.

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

■ Výstraha nedostatku paliva - zapnutí/vypnutí zobrazení následujícího varov-
ného hlášení (pokud je zásoba paliva v oblasti rezervy)

Pozor: nedostatek paliva v nádrži. Chcete vyhledat čerpací stanici v okolí?
s následující nabídkou.

› Zrušit - zavření okna s varovným hlášením
› Hledat - vyhledání nejbližší čerpací stanice; zvolením čerpací stanice se zahájí

navigování

Navigační hlášení

› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Navigační hlášení.

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

př. zvuku rádia) během navigačních hlášení

■ Navigační hlášení: - nastavení způsobu navigačních hlášení
■ Podrobná - všechna navigační hlášení
■ Zkrácená - zestručněná navigační hlášení
■ Pouze při omezení - pouze navigační hlášení změny navigování

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

■ Poznámka: „Moje zvláštní cíle“ - zapnutí/vypnutí akustického upozornění na
blížící se vlastní cíl (pokud to importovaný vlastní cíl podporuje)

Rozšířená nastavení

› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Rozšířená nastavení.

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

■ Stavový řádek: - volba typu cíle, pro který bude ve stavovém řádku zobraze-
ná vzdálenost a čas podle nastavení Zobrazení času: (volba také ovlivňuje
zobrazený typ cíle v mapě » strana 67)
■ Cíl - konečný cíl trasy
■ Příští vložený cíl - příští vložený cíl

■ Upozornění na překročení státní hranice - zapnutí/vypnutí zobrazení rych-
lostních limitů pro danou zemi při překročení státní hranice

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

gování v režimu demo
■ Zrušit - ukončení zadávání
■ Poloha - zadání aktuální polohy vozidla jako počátečního bodu
■ Adresa - zadání adresy jako počátečního bodu

Správa paměti

› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Správa paměti.

■ Seřadit podle: - nastavení řazení telefonního seznamu
■ Příjmení - řazení podle příjmení kontaktu
■ Jméno - řazení podle jména kontaktu

■ Zadání adresy domů - zadání adresy domů
■ Smazat moje zvláštní cíle - smazání vlastních zvláštních cílů
■ Aktualizovat moje zvláštní cíle - import vlastních zvláštních cílů 
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■ Smazat uživatelská data - smazání uživatelských dat (stisknutím funkčního
tlačítka Smazat a potvrzením smazání se zvolená položka smaže)
■ Poslední cíle - smazání posledních cílů
■ Paměť cílů - smazání uložených cílů
■ Paměť cest - smazání uložených cest
■ Moje zvláštní cíle (Personal POI) - smazání vlastních zvláštních cílů
■ Zadané obce - smazání historie obcí, které již byly zadané pomocí adresy
■ Adresa domů - smazání uložené adresy domů
■ Vlajkový cíl - smazání vlajkového cíle
■ Body trasy - smazání bodů v režimu bodů trasy
■ Nejčastější trasy - smazání nejčastěji projížděných tras
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Systémy vozidla

CAR - Nastavení vozidla

 Úvod k tématu

V této kapitole najdete informace k těmto tématům:

Hlavní nabídka 80
Komfortní spotřebiče 80
Jízdní data 81
DriveGreen 81
Stav vozidla 81
Systémy ESC a ASR 81
Pneumatiky 81
Asistenční systémy 82
Parkování a manévrování 82
Světla 83
Osvětlení interiéru 83
Zrcátka a stěrače 83
Otevírání a zavírání 83
Sedadla 84
Sdružené přístroje (Multifunkční ukazatel) 84
Nastavení času, data a jednotek 84
Servis 84
Obnovení nastavení z výroby 84

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

Popis jednotlivých systémů » návod k obsluze vozidla.

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

Hlavní nabídka

Obr. 66 
Funkční tlačítka v hlavní nabídce

Funkční tlačítka v hlavní nabídce » obr. 66
Výběr z následujících položek
› Komfortní spotřebiče
› Jízdní data
› DriveGreen
› Stav vozidla

Ovládání přehrávání rádia/médií/televize
V závislosti na výbavě vozidla s manuální klimatizací: nastavení nezá-

vislého přídavného topení a větrání / ovládání vyhřívání čelního skla
Nastavení systémů vozidla

Komfortní spotřebiče

› Stiskněte   →  → Komfortní spotřebiče.

Na displeji se zobrazují až tři spotřebiče, které se aktuálně nejvíce podílejí na
spotřebě paliva (např. klimatizace apod.) a ukazatel množství spotřebovávané-
ho paliva pro provoz všech komfortních spotřebičů.
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Jízdní data

Obr. 67 
Jízdní data

› Stiskněte   →  → Jízdní data.

Zobrazení na displeji » obr. 67
Ujetá vzdálenost
Doba jízdy
Průměrná rychlost
Průměrná spotřeba
Přibližný dojezd1)

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

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

DriveGreen

› Stiskněte   →  → DriveGreen.

DriveGreen na základě informací o způsobu ovládání vozidla hodnotí hospo-
dárnost jízdy. Nabízí také užitečné tipy pro úsporu paliva.

A

B

C

D

E

F

Stav vozidla

Obr. 68 
Stav vozidla

› Stiskněte   →  → Stav vozidla.

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

› Pomocí funkčních tlačítek   zvolte položku Stav vozidla.

Funkční tlačítka a zobrazení na displeji » obr. 68

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

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

 Zobrazení zpráv o stavu systému START-STOP

Systémy ESC a ASR

› Stiskněte   →  → Systém ESC:.

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

Pneumatiky

› Stiskněte   →  → Pneumatiky.

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

1) U vozidel s pohonem na CNG se zobrazuje odděleně hodnota přibližného dojezdu na benzín a na CNG.
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■ Zimní pneumatiky - nastavení varování při dosažení rychlostního limitu pro
zimní pneumatiky
■ Výstraha rychlosti - zapnutí/vypnutí funkce Zimní pneumatiky
■ Varování při - nastavení rychlosti pro varování

Asistenční systémy

› Stiskněte   →  → Asistence řidiče.

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

matem1)

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

■ Poslední zvolená vzdálenost - zapnutí/vypnutí naposledy zvolené úrovně
odstupu

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

■ Front Assist (systém sledování okolí) - nastavení asistentu pro sledování od-
stupu od vozidel jedoucích před Vámi
■ Aktivní - aktivace/deaktivace asistentu
■ Předběžné varování (varianta 1) - aktivace/deaktivace varování
■ Předběžné varování (varianta 2) - aktivace/deaktivace a nastavení úrovně

odstupu, při které dojde k varování
■ Časné - delší odstup
■ Střední - střední odstup
■ Pozdní - krátký odstup
■ Vypnuto - deaktivace varování

■ Zobrazit výstrahu vzdálenosti - aktivace/deaktivace zobrazení výstrahy
vzdálenosti

■ Lane Assist (asistent držení pruhu) - nastavení asistentu pro udržování vozi-
dla v jízdním pruhu
■ Aktivní - aktivace/deaktivace asistentu
■ Adaptivní vedení v pruhu - aktivace/deaktivace adaptivního vedení v pruhu

■ Senzor mrtvého úhlu - aktivace/deaktivace asistentu hlídání „mrtvého úhlu“
■ Rozpoznávání dopravních značek - nastavení asistentu pro rozpoznávání do-

pravních značek
■ Zobrazit ve sdružených přístrojích - aktivace/deaktivace doplňkového zob-

razení dopravních značek na displeji v panelu přístrojů
■ Rozpoznání přívěsu (zobrazit značky) - aktivace/deaktivace zobrazení do-

pravních značek platných pro jízdu s přívěsem
■ Maximální rychlost2) - nastavení hodnoty maximální rychlosti pro jízdu s pří-

věsem
■ Varování2) - aktivace/deaktivace a nastavení varování při překročení povole-

né rychlosti
■ Vypnuto - varování je deaktivované
■ Při + 0 km/h - varování při dosažení povolené rychlosti
■ Při + 5 km/h - varování při překročení povolené rychlosti o 5 km/h
■ Při + 10 km/h - varování při překročení povolené rychlosti o 10 km/h
■ Při + 15 km/h - varování při překročení povolené rychlosti o 15 km/h

■ Rozpoznávání únavy - aktivace/deaktivace funkce rozpoznání únavy
■ Proaktivní ochrana cestujících - aktivace/deaktivace proaktivní ochrany ces-

tujících

Parkování a manévrování

› Stiskněte   →  → Parkování a manévrování.

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

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

překážky vpředu
■ Výška tónu vpředu - nastavení výšky tónu zvukové signalizace při rozpo-

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

překážky vzadu 

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

2) Platí pro Superb.
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■ Výška tónu vzadu - nastavení výšky tónu zvukové signalizace při rozpozná-
ní překážky vzadu

■ Ztišení entertainmentu - snížení hlasitosti audia (např. zvuku rádia) během
aktivované pomoci při parkování

■ Asistent vyparkování - aktivace/deaktivace asistentu vyparkování

Světla

› Stiskněte   →  → Světla.

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

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

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

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

■ Provoz vpravo - pro jízdu vpravo
■ Provoz vlevo - pro jízdu vlevo

■ Osvětlení interiéru - nastavení osvětlení interiéru
■ Osvětlení přístrojů/spínačů - nastavení intenzity podsvícení přístrojů/spí-

načů
■ Osvětlení prostoru nohou - nastavení intenzity osvětlení prostoru pro nohy

■ Funkce „Coming home/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 deaktivovaná)
■ Funkce „Leaving home“ - nastavení doby, po kterou mají světla po ode-

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

Osvětlení interiéru

Obr. 69 
Osvětlení interiéru

› Stiskněte   →  → Osvětlení interiéru.

Popis funkčních tlačítek » obr. 69
Výběr barvy osvětlení (resp. vypnutí osvětlení)
Aktivace nastavení intenzity osvětlení pro všechny oblasti současně
Tlačítko pro aktivaci nastavení intenzity osvětlení přístrojové desky
Tlačítko pro aktivaci nastavení intenzity osvětlení prostoru nohou
Tlačítko pro aktivaci nastavení intenzity osvětlení dveří

Zrcátka a stěrače

› Stiskněte   →  → Zrcátka a stěrače.

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

ších zrcátek
■ Pokles při zpátečce - aktivace/deaktivace sklápění skla zrcátka na straně

spolujezdce při couvání
■ Přiklopení při parkování - aktivace/deaktivace sklápění celých zrcátek při

zamknutí vozidla
■ Stěrače - nastavení stěračů

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

■ Automatický zadní stěrač - aktivace/deaktivace automatického stírání zad-
ního skla

Otevírání a zavírání

› Stiskněte   →  → Otevírání a zavírání. 

A

B

C

D

E
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■ Ovládání oken - nastavení ovládání oken
■ Komfortní otevírání: - nastavení komfortního otevírání

■ Všechna okna - všechna okna
■ Okno řidiče - pouze okno řidiče
■ Vypnuto - deaktivace komfortního otevírání

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

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

snímačem v klice dveří spolujezdce)
■ Strana vozu - dveře na straně řidiče, nebo dveře na straně spolujezdce

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

rozjezdu
■ „Easy Open“ - aktivace/deaktivace bezdotykového otevírání víka zavaza-

dlového prostoru
■ Akustické potvrzení - aktivace/deaktivace zvukové signalizace při ode-

mknutí/zamknutí vozidla s varovným zařízením proti odcizení vozidla
■ Automatické otevírání krytu zavaz. prostoru - aktivace/deaktivace auto-

matického odsouvání roletového krytu zavazadlového prostoru

Sedadla

› Stiskněte   →  → Sedadla.

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

řidiče a vnějších zrcátek při zamknutí vozidla

Sdružené přístroje (Multifunkční ukazatel)

› Stiskněte   →  → Sdružené přístroje.

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

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

■ Ø spotřeba - zapnutí/vypnutí zobrazení průměrné spotřeby pohonných hmot
■ Množství paliva k dočerpání - zapnutí/vypnutí zobrazení množství pohon-

ných hmot k dočerpání

■ Komfortní spotřebiče - zapnutí/vypnutí zobrazení spotřeby komfortních spo-
třebičů

■ Eco tipy - zapnutí/vypnutí hlášení tipů pro snížení spotřeby
■ Doba jízdy - zapnutí/vypnutí zobrazení doby jízdy
■ Ujetá vzdálenost - zapnutí/vypnutí zobrazení ujeté vzdálenosti
■ Ø rychlost - zapnutí/vypnutí zobrazení průměrné rychlosti jízdy
■ Digitální rychloměr - zapnutí/vypnutí zobrazení aktuální rychlosti
■ Rozpoznávání dopravních značek - zapnutí/vypnutí zobrazení rozpoznaných

dopravních značek
■ Výstraha rychlosti - zapnutí/vypnutí zobrazení výstrahy rychlosti
■ Teplota oleje - zapnutí/vypnutí zobrazení teploty oleje
■ Vynulovat jízdní data „od startu“ - vynulování paměti pro jednotlivou jízdu

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

pleji přístroje a na displeji v panelu přístrojů

Nastavení času, data a jednotek

› Stiskněte   → Čas a datum.

Popis nastavení času a data » strana 15.

› Stiskněte   → Jednotky.

Popis nastavení jednotek » strana 15.

Servis

› Stiskněte   →  → Servis.

■ Identifikační číslo vozidla - zobrazení identifikačního čísla vozidla (VIN)
■ Prohlídka ... nebo ... den/dní - počet km/dnů zbývajících do příští servisní pro-

hlídky
■ Servis výměny oleje ... nebo ... den/dní - počet km/dnů zbývajících do příští vý-

měny motorového oleje

Obnovení nastavení z výroby

› Stiskněte   →  → Tovární nastavení.

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

■ Obnovit všechna nastavení/data
■ Všechna nastavení - obnovení nastavení všech položek 
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■ Obnovit jednotlivá nastavení/data
■ Asistence řidiče - obnovení nabídky Asistence řidiče
■ Parkování a manévrování - obnovení nabídky Parkování a manévrování
■ Světla - obnovení nabídky Světla
■ Osvětlení interiéru - obnovení nabídky Osvětlení interiéru
■ Zrcátka a stěrače - obnovení nabídky Zrcátka a stěrače
■ Otevírání a zavírání - obnovení nabídky Otevírání a zavírání
■ Sdružené přístroje - obnovení nabídky Sdružené přístroje

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

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

Nastavení topení a chlazení

 Úvod k tématu

V této kapitole najdete informace k těmto tématům:

Climatronic (automatická klimatizace) 85
Nezávislé přídavné topení a větrání 86

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

Popis jednotlivých systémů » návod k obsluze vozidla.

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

Climatronic (automatická klimatizace)

Obr. 70 
Climatronic: hlavní nabídka

Volba hlavní nabídky
› Stiskněte   na panelu Climatronicu.

Funkční tlačítka a zobrazení na displeji » obr. 70

A Zobrazení aktuálního režimu (resp. nastavení režimu)a) Climatronicu

B Nastavení teploty vpředu pro levou stranu

C Nastavení teploty vpředu pro pravou stranu

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

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

F Nastavení teploty vzadu

 Barvy znázorňující proudění vzduchu z ofukovacích otvorů
(modrá barva - teplota do 22,0 °C / červená barva - teplota od 22,5 °C)

 Zapnutí/vypnutí Climatronicu

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

 Zablokování/odblokování nastavování teploty ovládacími prvky vza-
dua)b)

 Nastavení nezávislého přídavného topení a větrání

 Zapnutí/vypnutí vyhřívání čelního sklab)

 Nastavení Climatronicu

a) Platí pro Superb.
b) Pokud je funkce zapnutá, je symbol ve funkčním tlačítku zelený.

Nastavení Climatronicu
Stiskněte   → .
■ Profil klimatizace: nastavení výkonu v režimu 

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

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

zidla
■ Automatické vyhřívání čelního skla - aktivace/deaktivace automatického vy-

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

Nezávislé přídavné topení a větrání

Obr. 71 Nezávislé topení: hlavní nabídka / nastavení předvolby

Volba hlavní nabídky
› Stiskněte   na panelu Climatronicu → .

Nebo u vozidel s manuální klimatizací

› Stiskněte   → .

Funkční tlačítka a zobrazení na displeji » obr. 71
Doba odjezdu - den v týdnu a čas, kdy má být vozidlo připraveno k jízdě
Nastavení provozního režimu (topení/větrání)
Seznam předvoleb, aktivace/deaktivace předvolby
Nastavení předvolby 1-3 a doby provozu (10-60 min)
Pokud je zapnuté topení, zobrazují se okna červeně / pokud je zapnuté vě-
trání, zobrazují se okna modře
Aktuálně zobrazená předvolba
Aktivace aktuálně zobrazené předvolby
Nastavení doby odjezdu: den, hodina, minuta

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

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

A

B

C

D

E

F

G

H

Poznámka
■ Při výběru dne v předvolbě je mezi nedělí a pondělím pozice bez uvedeného
dne. Pokud zvolíte tuto pozici, bude vozidlo připraveno k jízdě ve zvolený čas
bez ohledu na to, jaký je den.
■ Pokud dojde ke změně času » strana 15, Nastavení času a data, aktivovaná
předvolba se automaticky deaktivuje. Předvolbu je třeba znovu aktivovat.
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Věcný rejstřík

A

ACC 82
Adaptivní tempomat 82
Adresa 61, 62
Adresa domů 63, 78
Aktualizace softwaru 16
Alfanumerická klávesnice 10
Alternativní trasy 77
Android Auto™ 54

hlavní nabídka 55
problémy funkce 55
ukončení spojení 55
vytvoření spojení 55

APN 52
Apple CarPlay 56

hlavní nabídka 56
problémy funkce 57
ukončení spojení 56
vytvoření spojení 56

Asistence řidiče 82
Asistenční služba 45
Asistenční systémy 82
Asistent pro vyparkování 82
Asistent světel 83
ASR 81
Audio

média 22
rádio 17

Automatická klimatizace 85
Automatická recirkulace 85
Automatická světla za deště 83
Automatické stírání čelního skla za deště 83
Automatické stírání zadního skla 83
Automatické vypnutí přístroje 7
Automatické zamykání 83

AUX 28
nastavení 24

B

Bezpečné odebrání/odpojení zdroje dat 16
Bluetooth

aktualizace 16
nastavení 16
viditelnost 16
zapnutí/vypnutí 16

Bluetooth profily 43
Bluetooth přehrávač 28

C

CAR 80
CD 26
Centrální zamykání 83
Cesta 72
Cestovní režim - světla 83
Cíl

adresa 61, 62
adresa domů 63
bod v mapě 62
oblíbený cíl 69
obrázek s GPS 31
seznam uložených cílů 63
souřadnice GPS 62
uložení 69
vlastní cíl 65
zvláštní cíl 64

Climatronic
nastavení 85
zobrazení 85

COMING HOME 83

Č

Čas 15

Čelní sklo
automatické stírání za deště 83
vyhřívání 80, 85

D

DAB
nastavení 20
radiotext a prezentace obrázků 20

Dálková světla 83
Datové spojení 52
Datový přenos mobilních zařízení 15
Datový roaming 52
Datum 15
Denní svícení 83
Detail dopravní zprávy 76
Displej přístroje 14

důležitá upozornění 7
klávesnice 10
oblasti 9
obsluha 9
údržba 7

Doplňkové jazyky klávesnice 15
Doplňkové okno

audio 61
kompas 61
manévr 61, 71
mapa 61, 67
nabídky 61
satelitní data 61
zapnutí/vypnutí 61

Doporučení jízdních pruhů 71
Dopravní omezení 77
Dopravní značky 68
Dopravní zpravodajství (TP) 19
Dopravní zprávy (TMC)

detail dopravní zprávy 76
podmínky 75
seznam dopravních zpráv 76

Dotykový displej 7
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DriveGreen 81
DTMF 47
Důležitá upozornění 6
DVD 26
DVD-Video 32

hlavní nabídka 32
menu 33
nastavení 33
podporované formáty souborů 33
podporované zdroje 33
přehrávání 32
volba zdroje videa 32

Dveře - ovládání 83
Dynamická trasa

zapnutí/vypnutí 77

E

Easy Open 83
Ekologické tipy - multifunkční ukazatel 84
EPG

TV-Tuner 35
ESC Sport 81
Externí modul

CD/DVD 26
DVD-Video 32
SD karta 27
SIM karta 44

F

FM
nastavení 20

Formáty souborů
DVD-Video 33
Média 29
obrázky 31
podmínky a omezení 29

Front Assist 82
Funkční tlačítka 9

G

GPS 60
souřadnice 62
zadání cíle 62

Grafické navigační pokyny 71

H

Hlasitost 8
Hlasové navigační pokyny 71
Hlasové ovládání 10

nápověda 11
nastavení 15
nerozpoznání hlasového příkazu 12
oprava zadání hlasového příkazu 12
podmínky funkce 11
princip ovládání 12
přerušení/obnovení zadávání 12
příkazy 13
zapnutí/vypnutí 11

Hlavní nabídka
Android Auto™ 55
Apple CarPlay 56
CAR 80
DVD-Video 32
média 22
MirrorLink 57
navigace 60
obrázky 30
rádio 17
režim bodů trasy 74
SmartLink 53
SMS 48
telefon 37
TV-Tuner 34

Hlídání mrtvého úhlu 82

Ch

Chlazení 85

I

Identifikační číslo vozidla 84
Import kontaktů 38
Importovat cíle 65
Import vlastních cílů 65
Informace o systému 16
Informace o trase 72
Informační služba 45
Interiér - osvětlení 83
Itinerář 72

J

Jazykové znaky 15
Jazyk přístroje 15
Jednotky 15
Jízda do zahraničí - světla 83
Jízda s přívěsem

nastavení maximální rychlosti 82
navigace 70
rozpoznávání dopravních značek 82

Jízdní data
zapnutí/vypnutí 84
zobrazení 81

Jukebox 25

K

Klávesnice 10, 15
Klíč - paměť 84
Klimatizace 85
Komfortní blikání 83
Komfortní ovládání oken 83
Komfortní spotřebiče 80
Kryt zavazadlového prostoru 83

L

Lane Assist 82
LEAVING HOME 83
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Loga stanic
aktualizace 16

Logo čerpací stanice 78
Logo rozhlasové stanice 19

M

Manévr
grafické navigační pokyny 71
hlasové navigační pokyny 71

Manévrování 82
Mapa

automatické měřítko 68
doporučení jízdního pruhu 78
dopravní značky 68
hlavní nabídka 66
manuální měřítko 68
možnosti zobrazení 67
možnosti zobrazení v doplňkovém okně 67
obsluha 66
orientace 68
rychlý náhled mapy 68
vycentrování mapy 69
zobrazení 66
zobrazení dopravních značek 78
zobrazení zvláštních cílů 78
zvláštní cíl 67

Média 22
AUX 28
bezpečné odebrání/odpojení zdroje dat 16
Bluetooth Audio 28
CD/DVD 26
formáty souborů 29
hlasové ovládání 10
hlavní nabídka 22
Jukebox 25
multimediální databáze 24
nastavení 24
obsluha 22
podporované zdroje 29
prohlížeč 23

přehrávání 23
SD karta 27
seznam 23
USB 27
úvod 22
volba zdroje zvuku 22
WLAN 28
zdroj zvuku 24

Menu DVD-Video 33
MirrorLink 57

hlavní nabídka 57
obsluha 58
problémy funkce 59
ukončení spojení 57
vytvoření spojení 57

Moje cesta 72
nová cesta 72
úprava cesty 73

Moje cíle 63
Moje zvláštní cíle 66
Multifunkční ukazatel 84
Multimédia

AUX 28
USB 27

Multimediální databáze 24
Mute 8

N

Nabídka CAR 80
Nabídka přístroje

CAR 80
média (audio) 22
média (video) 32
nastavení přístroje 14
navigace 60
obrázky 30
rádio 17
SmartLink 53
telefon 37

TV-Tuner 34
zvuk 14

Nabídky přístroje 8
Nastavení

aktualizace softwaru 16
AUX 24
Bluetooth 16
čas a datum 15
DAB 20
datové spojení 52
datový přenos mobilních zařízení 15
displej přístroje 14
doplňkové jazyky klávesnice 15
DVD-Video 33
FM 20
hlasitost 8
hlasové ovládání 15
jazyk přístroje 15
jednotky 15
klávesnice 15
kodeky 24
média 24
navigace 77
obnovení nastavení z výroby 16
obrázky 31
PIN 38
přístroje 14
rádio 20
síť 52
SmartLink 54
soundsystém CANTON 14
správa oblíbených 46
telefon 38
TV-Tuner 35
uživatelský profil 46
vozidlo 80
WLAN Hotspot 16
zvuk 14

Nastavení textových zpráv 38
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Navigace 60
adresa domů 63
alternativní trasy 77
cesta 72
doplňkové okno 61
dopravní zprávy (TMC) 75
dynamická trasa 77
GPS 60
grafické navigační pokyny 71
hlasové navigační pokyny 71
hlasové ovládání 10
hlavní nabídka 60
import cíle 65
importované cíle 78
informace o trase 72
jízda s přívěsem 70
kontakty 63
mapa 62, 78
měřítko mapy 68
moje cíle 63
možnosti zobrazení mapy 67
možnosti zobrazení mapy v doplňkovém okně 67
nastavení 77
navigační data 60
navigačních hlášení 78
navigování k cíli 69
nejčastější trasy 70
nová cesta 72
oblíbené cíle 63
obrázek s GPS 31
orientace mapy 68
paměť cest 73
paměť cílů 63
parametry trasy 77
podrobnosti cíle 69
poslední cíle 63
preferovaný typ trasy 77
průjezdní bod 71
přerušení navigování 72
režim bodů trasy 73, 74
režim demo 78

rozšířená nastavení 78
správa paměti 78
stavový řádek 78
tankování paliva 78
ukončení navigování 72
uložené cíle 63
úprava cesty 73
úvod 60
vlajkový cíl 64
vlastní cíle 65
vložení cíle do trasy 62
vložený cíl 62
vycentrování mapy 69
výpočet trasy 70
zadání adresy 61, 62
zadání cíle 61
změna trasy 71
zobrazení cíle 67
zobrazení cíle v doplňkovém okně 67
zobrazení trasy 67
zobrazení trasy v doplňkovém okně 67
zvláštní cíl 64

Navigační data 60
Navigační hlášení 78
Navigování

zácpa vpředu 77
Nejčastější trasy 70
Nezávislé topení 86
Nová cesta 72
Nový cíl 61

O

Oblíbené kontakty 46
Oblíbený cíl 69
Obrázky 30

bezpečné odebrání/odpojení zdroje dat 16
formáty souborů 31
hlavní nabídka 30
nastavení 31
obsluha 30

podmínky a omezení 31
podporované formáty souborů 31
podporované zdroje 31
volba zdroje obrázků 30
zobrazování 31

Obrazovka
viz displej přístroje 7

Obsluha
hlasové ovládání 12
média 22
MirrorLink 58
obrázky 30
rádio 17
telefon 37

Obsluha přístroje 9
displej přístroje 9

Odemknutí/zamknutí - signalizace 83
Odemykání dveří 83
Ochrana komponentů 6
Okna - ovládání 83
Osvětlení interiéru 83
Osvětlení přístrojů 83
Otevírání 83
Ovládání hlasitosti 8
Ovládání oken 83
Ovládání přístroje pomocí aplikace v externím

zařízení 10

P

Paměť cest 73
Paměť cílů

vlajkový cíl 64
Paměť klíče s dálkovým ovládáním 84
Paměť záznamů bodů trasy 75
Parametry trasy 77
Parkování 82
ParkPilot 82
Pásmo L 21
Personal POI 66
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PIN
nastavení 38

Pneumatiky 81
Podmínky spárování 40
Podporované zdroje

DVD-Video 33
Média 29
Obrázky 31

Podrobnosti cíle 69
POI 64

čerpací stanice 64
moje zvláštní cíle 66
parkoviště 64
restaurace 64
rychlé vyhledání 64
vyhledání a volba 65

Pomoc při parkování 82
Popis přístroje 7
PPOI 66
Principy ovládání přístroje 9
Proaktivní ochrana cestujících 82
Problémy funkce

Android Auto™ 55
Apple CarPlay 57
MirrorLink 59
telefon 39

Prohlídka 84
Prohlížeč obrázků 30
Průjezdní bod 71
Předvolba telefonního čísla 45
Předvolby

TV-Tuner 34
Přehrávání

DVD-Video 32
média 23

Přerušení navigování 72
Přesměrování volání 38
Přístroj

spojení s telefonem 39

R

Rádio 17
dopravní zpravodajství (TP) 19
hlasové ovládání 10
hlavní nabídka 17
logo rozhlasové stanice 19
nastavení 20
nastavení DAB 20
nastavení FM 20
obsluha 17
pásmo L 21
rozhlasové pásmo 17
seznam dostupných stanic 18
uložení stanice 19
úvod 17
volba stanice 18
vyhledání stanice 18

Recirkulace 85
Reset - nastavení vozidla 84
Režim bodů trasy 73

hlavní nabídka 74
manuální vložení bodu 74
paměť záznamů bodů trasy 75
záznam bodů trasy 74

Režim demo 78
Rozhlasová stanice

logo 19
uložení stanice 19
volba stanice 18
vyhledání stanice 18

Rozhlasové pásmo 17
viz hlavní nabídka 17

Rozpoznání únavy 82
Rozpoznávání dopravních značek 82
rSAP 41
Rychlostní limit pro zimní pneumatiky 81

S

Satelitní data 60

SD karta 27
Sdružené přístroje 84
Sedadla

nastavení 84
Servis 84
Setup 14
Seznam

dostupných stanic (Rádio) 18
dostupných stanic (TV-Tuner) 34
připojená SmartLink zařízení 54
složek/titulů 23
telefonních kontaktů 46
volání 47

Seznam dopravních zpráv 76
Seznam spárovaných telefonů 40
Seznam spárovaných zařízení 43
Seznam uložených cílů 63
Signalizace při odemknutí/zamknutí 83
SIM karta

datové spojení 52
PIN kód 44
vyjmutí 44
zasunutí 44
změna PIN kódu 44

Síť
datové spojení 52
datový roaming 52
hodnoty stažených dat 52
nastavení 38, 52

SmartLink 53
Android Auto™ 54
Apple CarPlay 56
hlavní nabídka 53
MirrorLink 57
nastavení 54
seznam připojených zařízení 54

Smazaní cíle 69
Smazat volání 38
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SMS 48
nová 49
obsluha 48
přijatá 49

Spárování přístroje
dva spojené telefony 41
jeden spojený telefon 41
potvrzení spárování 42
zasunutá SIM karta, jeden spojený telefon 42
zasunutá SIM karta, žádný spojený telefon 41
žádný spojený telefon 40

Spárování telefonu
telefonu s přístrojem 42

Správa cíle
oblíbený cíl 69
podrobnosti cíle 69
uložení 69

Správa oblíbených 38
Správa paměti 78
Správa spárovaných zařízení 43
SSID 16
Stanice

viz hlavní nabídka rádio 17
START-STOP 81
Stavový řádek 9

navigace 78
telefon 37
WLAN 50

Stav vozidla 81
Stěrače 83
Světelný snímač - doba zapnutí světel 83
Světla 83
Světla za deště 83
Synchronní nastavení obou zrcátek 83
Systém ESC 81
Systémy vozidla 80

T

Tankování paliva 78

Telefon 37
asistenční služba 45
Bluetooth profily 43
doplňkový telefon 37
funkce 45
hlasové ovládání 10
hlavní nabídka 37
hlavní telefon 37
import kontaktů 38
informační služba 45
konferenční hovor 48
nastavení 38
nastavení textových zpráv 38
oblíbené kontakty 46
obsluha 37
podmínky spárování 40
potvrzení spárování 42
premium 38
problémy funkce 39
předvolba 38
předvolba telefonního čísla 45
přesměrování volání 38
rSAP 37, 41
seznam spárovaných telefonů 40
seznam volání 47
SIM karta 37
smazat volání 38
spárování 39
spárování - dva spojené telefony 41
spárování - jeden spojený telefon 41
spárování - zasunutá SIM karta, jeden spojený

telefon 42
spárování - zasunutá SIM karta, žádný spojený

telefon 41
spárování - žádný spojený telefon 40
spárování telefonu s přístrojem 42
spojení s přístrojem 39
správa oblíbených 38
telefonní hovor 47
telefonní seznam 46
textové zprávy (SMS) 48

typy spojení 37
uživatelský profil 38
volby hovoru 38
vyhledání telefonu 40
vytočení telefonního čísla 45
zadání telefonního čísla 45

Telefonní číslo 45
Telefonní funkce 45
Telefonní hovor 47

DTMF 47
Telefonní konference 48
Telefonní seznam 46
Telefon Premium 44
Teletext

TV-Tuner 35
Textové zprávy 48

nová 49
přijatá 49

Tlačítko CAR 80
TMC

detail dopravní zprávy 76
dynamická trasa 77
podmínky 75
seznam dopravních zpráv 76

TMC (dopravní zprávy) 75
Tónová volba 47
Topení 85
Tovární nastavení 16, 84
TP (dopravní zpravodajství) 19
Traffic

detail dopravní zprávy 76
dynamická trasa 77
podmínky 75
seznam dopravních zpráv 76

Trasa
paměť cest 73

TV-Tuner 34
EPG 35
hlavní nabídka 34
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nastavení 35
Předvolby 34
seznam dostupných stanic 34
Teletext 35
volba stanice 35
vyhledání stanice 35

TV přehrávač 34
Typy spojení telefonu 37

U

Ukončení navigování 72
Uložené cíle 63
Uložení cíle 69
Uložení stanice 19
Uložení tlaků pneumatik 81
Úprava cesty 73
USB 27
Úvodní informace 6
Uživatelský profil 38

V

Varovná hlášení 81
vCard 65
Větrání 86
Videopřehrávač 32
VIN číslo 84
Vlajkový cíl 64
Vlastní cíl 65
Vlastní cíle 65
Vlastní kategorie zvláštních cílů 66
Vložený cíl 72

bod v mapě 62
Volba rozhlasového pásma

viz hlavní nabídka 17
Volba stanice

viz hlavní nabídka 17
Volba zdroje

média 22

Volba zdroje obrázků
obrázky 30

Volba zdroje videa
DVD-Video 32

Volby hovoru 38
Vozidlo - nastavení 80
Vyhledání telefonu 40
Vyhřívání čelního skla 80, 85
Výměna oleje 84
Vypnutí přístroje 7
Výpočet trasy 70

W

WLAN 28, 50
Client 51
Hotspot 50

WLAN Client
manuální nastavení 51
spojení 51
vyhledání 51
zapnutí/vypnutí WiFi 51

WLAN Hotspot 50
nastavení 16

Z

Zabezpečení proti krádeži 6
Zácpa vpředu 77
Zadání cíle 61
Zadávací obrazovka s klávesnicí 10
Zadní sklo - automatické stírání 83
Zamykání dveří 83
Zapnutí přístroje 7
Zavazadlový prostor - otevírání 83
Zavírání 83
Záznam bodů trasy 74
Zdroj zvuku 24
Zobrazení na displeji 9

Zrcátka
natočení při zpátečce 83
přiklopení při parkování 83
synchronní nastavení 83

Zvláštní cíl 64
čerpací stanice 64
mapa 67
moje zvláštní cíle 66
parkoviště 64
restaurace 64
rychlé vyhledání 64
vyhledání a volba 65

Zvuk 14
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Tisk, rozmnožování, překládání nebo jiné užití tohoto díla nebo jeho části
nejsou bez písemného souhlasu společnosti ŠKODA AUTO a.s. dovoleny.

Všechna majetková práva k tomuto dílu vyplývající z předpisů autorského prá-
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