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Forord

Denne bruksanvisningen er beregnet for Infotainment Columbus-systemet (heretter kun kalt enhet).

Les denne betjeningsanvisning nøye, bruk i samsvar med disse anvisningene er en forutsetning for
riktig utnyttelse av enheten.
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2 Innholdsfortegnelse



Viktig informasjon om denne bruksanvisningen

Denne bruksanvisningen er beregnet for ulike varianter av Infotainment Co-
lumbus-systemet (heretter kun kalt enhet). Enheten kan variere avhengig av
biltypen den er installert i, både når det gjelder utseende og betjeningsele-
menter.

I denne betjeningsanvisning beskrives alle mulige enhetsfunksjoner, uten å
merke det som ekstrautstyr, modellvariant eller markedsavhengig utrustning.
Dermed vil du eventuelt ikke finne alle funksjoner på enheten som er beskre-
vet i denne betjeningsanvisning.

Hvis bilen for eksempel ikke er fabrikkutstyrt med CANTON-lydanlegg, vil ikke
lydinnstillingene CANTON optimering, CANTON surround og CANTON equali-
zer vises i menyen.

Tilgjengeligheten av enkelte funksjoner som er beskrevet i denne betje-
ningsanvisning er avhengig av typen ekstern enhet (f.eks. telefon, musikk-
spiller osv.).

Informasjon om kompatibilitet for eksterne enheter finner man på ŠKODA-
nettstedet http://infotainment.skoda-auto.com.

Bildene i denne betjeningsanvisning er kun ment som illustrasjon. Bildene kan
avvike fra din bil når det gjelder enkelte detaljer, de er bare ment som generell
informasjon.

ŠKODA AUTO a.s. arbeider hele tiden med videreutvikling av alle sine biler. Det
kan derfor være utført endringer når det gjelder bilens form, utstyr og teknolo-
gi. Informasjonen som er oppført i denne betjeningsanvisningen er den tilgjen-
gelige informasjonen på trykketidspunktet.

Ingen krav kan utledes fra de tekniske spesifikasjonene, illustrasjoner og infor-
masjon i denne betjeningsanvisningen.

Samsvarserklæring
ŠKODA AUTO a.s. erklærer herved at ŠKODA Infotainment-systemet samsvarer
med hovedkrav og ytterligere bestemmelser i EU-direktivet 1999/5/EF om ra-
dioanlegg og telekommunikasjonsutstyr.

Gjelder for Nigeria: ŠKODA AUTO a.s. erklærer herved at "tilkobling og bruk av
denne kommunikasjonsenheten er innvilget ved den nigerianske kommunika-
sjonskommisjonen".
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Merknader

Betjeningsanvisningens oppbygging
Betjeningsanvisningen er hierarkisk inndelt i følgende deler.

■ Hovedkapitler (f.eks. Innledende informasjon) – tittelen på hovedkapitlet an-
gis alltid nede til høyre
■ Kapittel (f.eks. Enhetsoversikt)

■ Introduksjon til temaet – Moduloversikt for kapitlet, innledende infor-
masjon om kapittelinnholdet, eventuelle merknader som gjelder for hele
kapitlet

■ Modul (f.eks. Slå enheten av/på)

Tekstmerknader
Merknad Betydning

"Trykk på" Kort trykk på tasten i ca. 1 sek

"Hold" Langt trykk på tasten fra 2 til 5 sek

Tekstsymboler
Symbol Betydning


Se den innledende modulen av et kapittel for viktig informa-
sjon og sikkerhetsmerknader

 Modulen fortsettes på neste side

®
Registrert varemerke

™

→ Identifisering av neste betjeningstrinn

 Tekstsymbolet som brukes for høyre knott

ADVARSEL
Tekster med dette symbolet gjør deg oppmerksom på fare for alvorlig ulyk-
ke, personskade eller død.

VÆR FORSIKTIG
Tekster med dette symbolet gjør deg oppmerksom på fare for bilskader eller
mulig funksjonssvikt i enkelte systemer.

Les dette
Tekster med dette symbolet inneholder tilleggsinformasjon.

Informasjonssøk
Ved søk etter informasjon i betjeningsanvisningen, anbefaler vi bruk av Stik-
kordregisteret på slutten av betjeningsanvisningen.
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Forkortelser som benyttes i instruksjonsboken

Forkortelser Forklaring

2D Flat kartvisning

3D Romlig kartvisning

A2DP En Bluetooth®-profil for ensidig lyddataoverføring

ACC Automatisk avstandsregulering

AF Alternative frekvenser for gjeldende radiostasjon

AM Betegnelse for radiofrekvensområde

ASR Antispinnregulering av drivhjulene

avi komprimert videoformat

AVRCP
En Bluetooth®-profil for betjening av overføring av lyddata
fra tilkoblede multimediefunksjoner

BT
Bluetooth® – trådløs forbindelse for lokal kommunikasjon
med sending og mottak av tale så vel som data

DAB Digitalt radiomottak

DRM
Et system for å overvåke og begrense bruken av digitalt me-
dieinnhold

DTMF Et tonevalg i løpet av telefonsamtale

ESC Elektronisk stabilitetskontroll

FM Betegnelse for radiofrekvensområde

HFP
En Bluetooth®-profil for kommunikasjon mellom en mobilte-
lefon og Infotainment-systemet

GPS Et satellittsystem for posisjonsbestemmelse

GPT
En metode for oppdeling av områdene i dataenhetene (som
skal anvendes for masselagringsressurser)

GSM Globalt system for mobilkommunikasjon

ID3-tag
En ekstra egenskap for en musikkfil, denne kan angi artist,
komponist, albumtittel, sangtittel m.m. som tekst.

MAP
En Bluetooth®-profil for utveksling av tekstmeldinger (SMS)
mellom enheten og en tilkoblet enhet

mp3 Komprimert lydformat

mp4 komprimert videoformat

MSC En kommunikasjonsprotokoll for en USB-enhet

Forkortelser Forklaring

MTP En kommunikasjonsprotokoll for en dataenhet

PBAP
En Bluetooth®-profil for å laste ned telefonkontakter til en-
hetsminnet

PI-kode
En programidentifikasjon for radiostasjoner som muliggjør
gruppesortering av radiostasjoner

PIN Personlig identifikasjonsnummer

RDS
System for overføring av tilleggsdata ved radiomottak på
FM-båndet

rSAP
En Bluetooth®-profil for kommunikasjon mellom en mobilte-
lefon og Infotainment-systemet i modus for fjernoverføring
av SIM-data

Meldinger En tjeneste for korte tekstmeldinger

SSP Hurtigkoblingsmetode for en Bluetooth®-enhet

TMC Trafikkmeldinger som kan påvirke navigasjonssystemet

TP Identifikasjon av en trafikkstasjonen

UPnP
Program for enkel trådløs tilkobling av enheten til andre en-
heter

VIN Bilens identifikasjonsnummer

wav Audioformat

WLAN Trådløst lokalnettverk

wma Komprimert lydformat

wmv komprimert videoformat
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Innledende informasjon

Viktige merknader

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Informasjon om programmer, oppdateringer og kompatibilitet 6
Komponentbeskyttelse 6

ADVARSEL
■ Du må først og fremst ha fokus på kjøringen! Som bilfører har du det hele
og fulle ansvaret for driften av bilen.
■ Bruk utstyr kun slik at du har full kontroll over bilen i enhver trafikksitua-
sjon. Hvis ikke er det fare for ulykke!
■ Still inn lydstyrken slik at lydsignaler fra utsiden (f.eks. utrykningskjøretøy
som politi-, rednings- og brannbiler osv.) ikke overdøves.
■ For høy lyd kan skade hørselen!

VÆR FORSIKTIG
I enkelte land er enkelte enhetsfunksjoner ikke lenger mulig å velge over en
bestemt hastighet. Dette er ingen funksjonsfeil, men er i henhold til lovpålagte
forskrifter.

Informasjon om programmer, oppdateringer og kompatibilitet

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 6.

Informasjon om kompatibilitet for eksterne enheter, samt oppdatering av pro-
gramvare og navigasjonsdata, finner man på ŠKODA-nettstedet http://info-
tainment.skoda-auto.com.

Komponentbeskyttelse

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 6.

Noen elektroniske styreenheter er utstyrt med en komponentbeskyttelse som
fungerer som en beskyttelsesmekanisme ved f.eks. tyveri av styreenheter.

Ved aktivert komponentbeskyttelse vises følgende melding på skjermen Kom-
ponentbeskyttelse: Infotainmentsystemet kan bare brukes begrenset for
øyeblikket. Slå på tenningen.





Hvis komponentbeskyttelsen ikke kobles ut når tenningen skrues på, må du
kontakte en ŠKODA-forhandler.

Enhetsoversikt

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Enhetsbeskrivelse 7
Ekstern modul 7
Berøringsskjerm 7
Slå enheten på/av 7
Enhetsmenyer 8
Justere volumet 8

Dette kapittelet omfatter å slå enheten av og på samt voluminnstilling.
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Enhetsbeskrivelse

Enheten kan variere avhengig av biltypen den er installert i, både når det gjel-
der utseende og betjeningselementer.

Bilde 1 Enhetsoversikt

– Dreieknott for anrop og bekreftelser
  – Dreieknott for å skru av/på enheten / justere volumet
  – Radio-meny » Side 17
  – Medier-menyen » Side 22
  – Telefon-menyen » Side 37
  – Stemmestyring » Side 10
  – Navigasjon-meny » Side 60
  – Trafikkinformasjon » Side 76
  – Innstilling av bilsystemer » Side 80
  – Visning av enhetsmenyer » Side 8
Berøringsskjerm » Side 7



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ekstern modul

Bilde 2 Ekstern modul

Den eksterne modulen er plassert i hanskerommet på passasjersiden.

  – CD/DVD-utmatingsknapp
CD/DVD-åpning
SD1-kortspor
SD2-kortspor
SIM-kortspor

Berøringsskjerm

Radioen er utstyrt med en berøringsskjerm som kan betjenes med lett finger-
berøring.

Skjermens lysstyrke kan stilles inn » Side 14.

VÆR FORSIKTIG
■ Skjermen kan ikke betjenes med hansker på eller ved berøring med neglene.
■ For å beskytte skjermen, kan det benyttes en egnet beskyttelsesfolie for be-
røringsskjermer som ikke hindrer skjermfunksjonen.
■ Bruk en myk klut eventuelt med ren sprit for å fjerne smuss fra skjermen.

Slå enheten på/av

Slå av/på manuelt
› Trykk på   for å slå enheten på eller av.

Slå på enheten automatisk
Hvis enheten ikke slås av ved å trykke på bryteren   før du skrur av tennin-
gen, vil den slå seg på automatisk etter at du skrur på tenningen. 

1

2

3

4

5
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Slå av enheten automatisk
Hvis tenningen skrus av og nøkkelen tas ut mens enheten står på, slår den seg
automatisk av.

Hvis bilen din er utstyrt med startknapp, slår enheten seg automatisk av når
motoren er stoppet og førerdøren åpnes.

Med tenningen av, vil enheten automatisk slå seg av etter ca. 30 minutter.

Enheten kan slå seg av automatisk under visse omstendigheter. Enheten gir
deg beskjed om dette via en tekstmelding på enhetsskjermen, denne vises i
noen sekunder.

› Advarsel: Svakt 12V-batteri. Start motoren eller slå av infotainmentsyste-
met. – Bilbatteriet er nesten utladet, start motoren eller slå av enheten.

› 12V-batteriet er nesten tomt. Infotainmentsystemet slås av. – Bilbatteriet
er utladet, enheten slås av.

› Driftstemperatur ikke overholdt. Infotainmentsystemet slås av. – Enhets-
temperaturen er for lav eller for høy, enheten slås av.

Enhetsmenyer

Bilde 3
Enhetsmenyer

Åpne hovedmeny
› Trykk på tasten  , enhetsmenyen » Bilde 3 vises.

Oversikt over funksjonstastene
Radio-meny » Side 17
Medier-meny » Side 22
Bilder-meny » Side 30
Tone-meny » Side 14
Enhetsinnstillinger Innstillinger » Side 14











Innstilling av bilsystemer Bil » Side 80
Navigasjon-meny » Side 60
Telefon-meny » Side 37
TV-tuner-meny » Side 34
Visning av TMC-trafikkmeldinger Trafikk » Side 76
SmartLink-meny » Side 53
Når du kobler til en støttet mobilenhet, vises det ikke  et symbol, men
derimot den spesifikke forbindelsen
›  – Android Auto » Side 54
›  – Apple CarPlay » Side 56
›  – MirrorLink™ » Side 57

Justere volumet

Enhver volumendring vil vises på skjermen.

Øke volum
› Skru symbolknappen   mot høyre.

Senke volum
› Skru symbolknappen   mot venstre.

Koble ut lyden
› Skru volumbryteren   til 0 ved å vri mot venstre.

Etter utkobling av lyden (muting) vises dette symbolet på skjermen .

Hvis det foregår lydavspilling i Medier-menyen når lyden kobles ut, vil avspillin-
gen pauses 1).

VÆR FORSIKTIG
For høy lydstyrke kan muligens føre til toneresonans i bilen og kan eventuelt
skade høyttalerne dine.













1) Gjelder ikke for AUX.
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Enhetsbetjening og -innstillinger

Enhetsbetjening

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Betjeningsprinsipper 9
Alfanumerisk tastatur 10
Betjening ved hjelp av et program på den eksterne enheten 10

Dette kapittelet dekker betjening av enheten og innstillinger.

Les dette
Utstyrsavhengig kan enheten betjenes med betjeningsspaken eller via knap-
pene på multifunksjonsrattet. Tilleggsinformasjon » Bruksanvisning for bilen.

Betjeningsprinsipper

Bilde 4 Skjermområder/skjermvisning

Beskrivelse av skjermvisningen
Statuslinje
Informasjon om og betjening av den aktuelle menyen
Funksjonstaster for gjeldende meny
Navn på gjeldende meny
Gå tilbake til menyen over
Glidebryter – Stilling og bevegelse i menyen (beveges ved hjelp av finger-
bevegelser nedover/oppover på glidebryteren eller ved å vri bryteren 
mot høyre/venstre)

A

B

C

D

E

F

Menypunkt med "avmerkingsfelt"   
Åpne en undermeny for menypunktet med et "popup-vindu" 

Statuslinje
I enkelte menyer finnes det en statuslinje på toppen av skjermen, denne viser
klokkeslett og utendørstemperatur samt annen informasjon.

Funksjonstaster
Skjermbildeområder som bekrefter en funksjon eller en meny, kalles "funk-
sjonstaster".

Hvit skrift – Tasten er aktiv og kan velges

Grå skrift – Tasten er inaktiv og kan dermed ikke velges

Grønn ramme – den valgte knappen

Velg meny / menypunkt / funksjon
› Ved å bevege fingeren over skjermbildet i ønsket retning.
› Ved å vri på bryteren .

Bekreft meny / menypunkt / funksjon
› Ved å berøre funksjonstasten med fingeren.
› Ved å trykke på bryteren .

Gå tilbake til overordnet meny
› Ved betjening av funksjonstasten .
› Ved å berøre skjermen utenfor "popup-vinduene".
› Ved å trykke på aktuell tast ved siden av skjermen (f.eks. i Medier-menyen

ved å trykke på tasten  ).

Inn-/utkobling av funksjon med "avmerkingsfelt"
› – Funksjonen er innkoblet
› – Funksjonen er utkoblet

Velg menypunkt/funksjonsverdi
› – valgt menypunkt/funksjonsverdi
› – ikke valgt menypunkt/funksjonsverdi

Verdiinnstilling
› Ved å trykke på funksjonstasten med ett av følgende symboler , , , , , .
› Ved å berøre eller bevege fingeren over skalaen.
› Ved å vri på bryteren .

G

H
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Alfanumerisk tastatur

Bilde 5
Eksempel på tastaturfremstilling

Det alfanumeriske tastaturet brukes til å angi tegn.

Enheten gir mulighet til å velge tastaturfremstilling i alfabetisk rekkefølge
(ABC) eller med QWERTY-systemet » side 15, Innstilling av tastaturoppsett.

Beskrivelse av det alfanumeriske tastaturet » Bilde 5
Inntastingsfelt
Avhengig av sammenhengen:
›  – Skifte til store bokstaver
›  – Skifte til spesialtegn
›  – Skifte til tall
Avhengig av sammenhengen:
›  – Skifte til tall
›  – Skifte til latinske bokstaver
›  – Skifte til kyrilliske bokstaver
Visning av søkte oppføringer (antallet funnede oppføringer vises i tasten)
Sletting av angitte tegn
Bytte mellom tastaturer med bestemte tegn i valgt språk » side 15, Inn-
stilling av ekstra tastaturspråk
Mellomrom
Flytte markøren mot venstre i inntastingsfeltet
Flytte markøren mot høyre i inntastingsfeltet
Bekreftelse av angitte tegn

Søk
Mens du skriver inn tegn, vil det søkes etter passende oppføringer.

Oppføringen som det søkes etter (f.eks. en telefonkontakt) skal angis med
eventuelle spesialtegn (diakritiske tegn) inkludert.

A

B

C















Ved betjening av funksjonstasten  åpnes en liste over samsvarende oppfø-
ringer. Ved 5 eller færre treff åpnes automatisk en liste over treffene.

Betjening ved hjelp av et program på den eksterne enheten

Enkelte enhetsfunksjoner kan betjenes ved hjelp av et program på den ekster-
ne enheten (f.eks. på nettbrett, mobiltelefon).

Tilkoblingsetablering
› Installere et program for enhetsbetjening (f.eks. ŠKODA Media Command) på

ekstern enhet.
› Aktiver dataoverføring på enheten, og frigi enhetsbetjening ved hjelp av pro-

grammet » side 15, Innstilling av dataoverføring for mobile enheter.
› Koble bilenheten til en ekstern enhet via WLAN.

Les dette
Beskrivelsen av enhetsbetjening ved hjelp av ŠKODA Media Command er en
del av programmet.

Stemmestyring

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Funksjonsbetingelser 11
Innkobling/utkobling 11
Veiledning og hjelp for stemmestyring 11
Betjeningsprinsipp 12
Talekommando gjenkjennes ikke 12
Rettemulighet for angitt talekommando 12
Stoppe/gjenoppta innlesing av talekommando 12
Talekommandoer som ikke inngår i hjelp 13

Noen funksjoner på enheten kan betjenes via talekommandoer.

Stemmestyring kan brukes av både fører og forsetepassasjer.

Dette kapittelet omhandler prinsippene og betingelsene for stemmestyrings-
system.

Stemmestyringen er tilgjengelig i følgende menyer.
› Radio
› Medier 
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› Telefon
› Navigasjon

ADVARSEL
Bruk ikke funksjonen for stemmestyring av telefonen i en nødssituasjon. I
stressituasjoner vil dine talekommandoer kanskje ikke gjenkjennes. I visse
situasjoner kan det forekomme at en oppringning ikke kan fullføres eller at
det tar for lang tid å opprette forbindelsen. Nødtelefonnummeret skal alltid
velges manuelt!

VÆR FORSIKTIG
Meldinger genereres av enheten. Det kan ikke garanteres at meldinger (f.eks.
vei eller bynavn) alltid vil være helt forståelige.

Funksjonsbetingelser

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 11.

Funksjonsbetingelser for stemmestyring
Enheten må være slått på.
Det foregår ingen telefonsamtale via anlegget.
Parkeringshjelpen er ikke i bruk.

Betingelser for optimal oppfattelse av talekommandoer
› Talekommandoene skal bare uttales når enhetsskjermen eller skjermen på

kombiinstrumentet viser symbolet  vises
› Snakk med normal styrke, uten betoning og overdrevne pauser.
› Unngå utydelig uttale.
› Lukk dører, vinduer og sol-/vippetaket, dette hindrer forstyrrelser fra omgi-

velsene og sikrer at talekommandoene oppfattes.
› Snakk høyere hvis du kjører fort, slik at du overdøver kjørestøyen.
› Under dialogen må man begrense støyen i bilen, unngå f.eks. at passasjerer

snakker samtidig.

VÆR FORSIKTIG
■ Stemmestyringsfunksjonen er ikke tilgjengelig for enkelte enhetsspråk. En-
heten vil gjøre deg oppmerksom på dette med en tekstmelding som vises etter
at du har angitt språk på enhetsskjermen.

Les dette
Ved bruk av stemmestyring vil det ikke gjengis navigasjons- eller trafikkmel-
dinger gjennom enheten.









Innkobling/utkobling

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 11.

Innkobling av stemmestyring
Innkobling kan gjøres på én av følgende måter.

› Berør tasten   på enheten.

eller

› Trykk på symboltasten  på multifunksjonsrattet.

Innkoblingen av stemmestyring indikeres med et lydsignal, og på enhetens
skjermbilde vises en liste med grunnleggende kommandoer for det aktuelle
menyvalget.

Utkobling av stemmestyring
Utkobling kan gjøres på én av følgende måter.

› Hold inne eller trykk to ganger på tasten  .
› Hold inne symboltasten  på multifunksjonsrattet eller trykk to ganger.
› Uttal talekommandoen Avslutt stemmestyring.

Stemmestyringen slår seg av dersom visse enhetstaster (f.eks.  ,   osv.)
trykkes på.

Veiledning og hjelp for stemmestyring

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 11.

Enheten kan spille av en veiledning for stemmestyring som vil gjøre deg kjent
med enhetsbetjening via stemmestyring, eller en hjelpemeny med informasjo-
nen om hvilke talekommandoer som foreligger for den valgte menyen.

Veiledning for stemmestyring
Etter at du har uttalt talekommandoen Start innføring, vil den første av veiled-
ningens syv deler spilles av. Ved å gjenta talekommandoen, vil den neste delen
spilles av osv.

Enkelte deler av veiledningen kan åpnes separat ved å uttale kommandoen
Innføring del ... og tallet 1 til 7.

Hjelp til stemmestyring
Hvis talekommandoen Hjelp uttales, kommer det opp en meny med talekom-
mandoer som kan benyttes for den aktuelle menyen. I noen tilfeller vil det å
gjenta talekommandoen Hjelp spille av neste den av hjelpeemnet.
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Betjeningsprinsipp

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 11.

Talekommandoene skal bare uttales når enhetsskjermen eller skjermen på
kombiinstrumentet viser symbolet  vises

Stemmestyring kan i stor grad betjenes ut fra prinsippet om å "si det du ser".

F. eks. kan funksjonstasten Velg nummer kobles inn med talekommandoen
"Velg nummer".

Etter innkobling av stemmestyring utheves funksjonstaster som kan velges
med en talekommando i grønt.

Når stemmestyring er i bruk, vises følgende symboler på enhetsskjermen.

Symbol Betydning

 En melding spilles av

 Det ventes på en talekommando

 Stemmestyring stoppes

 En talekommando er gjenkjent

Når systemet spiller av en melding, er det ikke nødvendig å vente til meldings-
avspillingen er fullført. Enhetsmeldingen kan avsluttes ved å trykke på tasten
  eller ved å trykke på symboltasten  på multifunksjonsrattet. Deretter
kan man angi en talekommando. Stemmestyringen blir slik mye raskere.

Betingelser i Navigasjon-menyen
Måladressen kan angis i ett trinn ved å uttale by, gate og husnummer (hvis
dette er inkludert i navigasjonsdata).

Man kan angi husnummer og eventuell ytterligere adresseinformasjon i form
av et tall. Hvis husnummeret og eventuelt tilleggsinformasjonen finnes for den
angitte gateadressen, vil enheten vise tallkombinasjonene den har funnet.

Det er nødvendig å stave by- og gatenavn hvis det angitte målet ligger i et
land som ikke har stemmestyring tilgjengelig for språket. Enheten gjør opp-
merksom på dette via en melding og en tekstmerknad på skjermen.



Talekommando gjenkjennes ikke

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 11.

Hvis enheten ikke gjenkjenner en kommando, svarer det med Hva sa du? og
det er mulig å gi en ny kommando.

Hvis enheten ikke gjenkjenner den andre talekommandoen, lyder hjelpesvaret
nok en gang og det er mulig å angi en ny kommando.

Hvis stemmestyringen ikke gjenkjennes på tredje forsøk, svarer enheten med
Avbrutt. og stemmestyringen avsluttes.

Rettemulighet for angitt talekommando

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 11.

En talekommando kan rettes, endres eller angis på nytt ved å trykke kort på
 -tasten på enheten eller på symboltasten  på multifunksjonsrattet. Det-
te er imidlertid bare mulig hvis dette symbolet  vises på skjermen.

Det er dermed ikke nødvendig å vente til talekommandoen er gjenkjent av en-
heten.

Stoppe/gjenoppta innlesing av talekommando

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 11.

Stoppe
I noen menyer kan man stoppe angivelse av talekommando ved hjelp av bryte-
ren  .

Slik får du mer tid til innspillingen av talekommandoen.

Ved stans endres symbolet fra  til .

Gjenopprette
Prosessen med innlesing av talekommando kan gjenopprettes på én av føl-
gende måter.

› Ved betjening av funksjonstasten .
› Ved å trykke kort på tasten   på enheten.
› Ved betjening av symboltasten  på multifunksjonsrattet.
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Talekommandoer som ikke inngår i hjelp

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 11.

Denne modulen tar for seg noen talekommandoer som ikke er inkludert i hjel-
peemnene.

Alle menyer
Talekommando Funksjon

Tilbake  – Gå tilbake til overordnet meny

Neste side

Bla i meny / mappe / katalog
Forrige side

Første side

Siste side

Radio-meny
Talekommando Funksjon

Neste stasjon
 – Neste stasjon i det valgte fre-
kvensområdet

Forrige stasjon
 – Forrige stasjon i det valgte fre-
kvensområdet

Start søk Slå på søk etter tilgjengelige stasjoner

Slå på trafikkmeldinger
Slå på/av TP trafikkmeldinger

Slå av trafikkmeldinger

Medier-meny
Talekommando Funksjon

Spille av  – Avspilling

Pause  – Pause

Forrige spor  – Spille av forrige spor

Neste spor  – Spille av neste spor

Gjentamodus alle
 – Slå på gjentatt avspilling for gjel-
dende album/mappe

Gjenta spor  – Slå på gjentatt sporavspilling

Slå av gjentamodus
Slå av album- / mappe- / sporgjenta-
gelse



Talekommando Funksjon

Tilfeldig avspilling
 – Slå på tilfeldig sporavspilling for
gjeldende album/mappe

Slå av tilfeldig avspilling
 – Slå av tilfeldig sporavspilling for
gjeldende album/mappe

Navigasjon-meny – Navigasjonsparametere
Talekommando Funksjon

Koble inn navigasjonsmeldinger Inn-/utkobling av navigasjonsmeldin-
gerKoble ut navigasjonsmeldinger

Slå på dynamisk rute
Slå på dynamisk navigasjon Inn-/utkobling av veivisning ved hjelp

av TMC-trafikkmeldingerSlå av dynamisk rute
Slå av dynamisk navigasjon

Vis trafikkskilt på kart Inn/utkobling av trafikkskiltvisning på
enhetsskjermenSlå av trafikkskilt på kart

Vis favoritter
Vis/skjul favorittsymboler på kartet

Favoritter

Navigasjon-meny – Ruteinformasjon
Talekommando Funksjon

Gjenværende avstand til mål Informasjon om kjøreavstand til målet

Ankomsttid Informasjon om ankomsttid til målet

Kjøretid Informasjon om kjøretid til målet

Navigasjon-meny – Menysymboler for innstilling av kartvisning
Talekommando Funksjon

"2 D"-karta)  – Todimensjonale kartvisning

"3 D"-karta)  – Tredimensjonal kartvisning

Målkart  – Vis et kart over målet

Oversiktskart  – Vis et kart over ruten

a) Delen av talekommandoen som står i parentes må staves når den angis. 
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Navigasjon-meny – Symboler for betjening av kartmålestokk
Talekommando Funksjon

Orienteringszoom  – Rask kartvisning

Sentrer kart  – Midtstill kartet til bilens posisjon

Auto-zoom
 – Inn-/utkobling av automatisk må-
lestokk

f.eks. Målestokk fem kilometer  – Angi kartmålestokk manuelt

Enhetsinnstillinger

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Toneinnstillinger 14
Skjerminnstillinger 14
Innstilling av tid og dato 14
Innstilling av språk for enheten 15
Innstilling av tastaturoppsett 15
Innstilling av ekstra tastaturspråk 15
Innstilling av måleenheter 15
Innstilling av dataoverføring for mobile enheter 15
Innstillinger for stemmestyring 15
Trygg fjerning av datakilden 15
Nullstille til fabrikkinnstillinger 15
Bluetooth®-innstillinger 16
Trådløse innstillinger 16
Systeminformasjon 16

Dette kapittelet omhandler enhetsinnstillinger.

Toneinnstillinger

Omfanget av følgende meny avhenger av bilens CANTON-lydsystem.

› Trykk på tasten   →  .

■ Volum – Innstilling av volum
■ Trafikkmeldinger – Innstilling av volumet på trafikkmeldinger (TP)
■ Navigasjonsmeldinger – Innstilling av navigasjonsmeldinger
■ Stemmestyring – Volum for talekommandoer

■ Maks. innkoblingsvolum – Innstilling av maksimalt volum når enheten slås
på

■ Volumregulering – Økning av volum ved økning av hastigheten
■ AUX-volum: – Innstilling av volum for lydkilde som er tilkoblet via AUX
■ Bluetooth audio: – Innstilling av volum for Bluetooth® -lydprofilen på til-

koblet enhet
■ Entertainmentdemping (parkering) – Reduksjon av lydstyrken (f.eks. radio-

volum) ved aktivert parkeringshjelp
■ Entertainmentdemping (navig.meldinger) – Reduksjon av lydstyrken (f.eks.

radiovolum) ved aktivere navigasjonsmeldinger
■ Bass - mellomton. - diskant – Innstilling av equalizer
■ Balanse - fader – Innstilling av volum mellom venstre og høyre, foran og bak
■ CANTON optimering – Innstilling for romoptimering av tone (alle, foran, fører)
■ CANTON surround – Innstilling av lydnivåer for surround i område ("-9" ste-

reo / "+9" full surround)
■ CANTON equalizer – Innstilling av equalizer

■ Individual – Justering av diskant, mellomtone og bass
■ Profil – Innstilling av profilen (f.eks. Rock, Klassisk osv.)

■ Subwoofer – Innstilling av volum for subwoofer
■ Berøringsskjermlyd – Inn-/utkobling av lydsignal ved tastaturbetjening
■ Ingen navigasjonsmeld. ved anrop – Inn-/utkobling av navigasjonsmeldinger

i løpet av en telefonsamtale

Skjerminnstillinger

› Trykk på tasten   →  → Skjerm.

■ Skjerm av (om 10 s) – Aktivere/deaktivere automatisk skjermutkobling
■ Lysstyrke: – Innstilling av lysstyrken på skjermen
■ Berøringsskjermlyd – Inn-/utkobling av lydsignal ved tastaturbetjening
■ Animasjoner når du nærmer deg – Inn-/utkobling av nærhetssensorer (ut-

kobling av visse funksjonstaster)
■ Vis tid i standbymodus – Dato- og klokkevisning på skjermen når tenningen

er på og enheten er slått av

Innstilling av tid og dato

› Trykk på tasten   →  → Tid og dato.

■ Tidskilde: – Innstilling av tidskilde: manuell / GPS
■ Tid: – Tidsinnstilling
■ Sommertid – Inn-/utkobling av sommertid
■ Tidssone: – Valg av tidssone 
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■ Tidsformat: – Innstilling av tidsformat
■ Dato: – Datoinnstilling
■ Datoformat: – Innstilling av datoformat

Innstilling av språk for enheten

› Trykk på tasten   →  → Språk/Language.

Da vil følgende språkmeny komme opp:

For noen språk vil man kunne velge enhetsstemmen ved hjelp av funksjonsta-
sten Dame eller Mann..

Meldinger genereres av enheten. Det kan ikke garanteres at meldinger (f.eks.
vei eller bynavn) alltid vil være helt forståelige.

Les dette
Enheten viser en melding på skjermen dersom man velger et språk som ikke
støtter stemmestyring.

Innstilling av tastaturoppsett

› Trykk på tasten   →  → Tastatur:.

■ ABC – Tastaturoppsett i alfabetisk rekkefølge
■ QWERTY – Tastaturoppsett i QWERTY-system

Innstilling av ekstra tastaturspråk

› Trykk på tasten   →  → Ekstra tastaturspråk.

I denne menyen kan man legge til et tastaturspråk for å kunne angi andre tegn
enn de som er tilgjengelig for det aktuelle språket (funksjonstast ).

Innstilling av måleenheter

› Trykk på tasten   →  → Enheter.

■ Avstand: – Avstandsenheter
■ Hastighet: – Hastighetsenheter
■ Temperatur: – Temperaturenheter
■ Volum: – Volumenenheter
■ Forbruk: – Forbruksenheter
■ Trykk: – Trykkenheter for dekktrykk

Innstilling av dataoverføring for mobile enheter

› Trykk på tasten   →  → Dataoverføring mobile enheter.

■ Aktiver dataoverføring for ŠKODA-apper – Aktivering/deaktivering av data-
overføring

■ Betjening med apper – Innstilling av betjeningsmodus for enhetsfunksjoner
ved hjelp av den eksterne enheten
■ Deaktiver – Enhetsbetjening er ikke tillatt
■ Bekreft – Enhetsbetjening med bekreftelse
■ Godta – Enhetsbetjening uten begrensninger

En aktiv dataoverføring muliggjør dataoverføring mellom bilenheten og den
eksterne enheten (f.eks. MirrorLink™-program) eller betjening av enkelte en-
hetsfunksjoner ved hjelp av et program på den eksterne enheten (f.eks.
ŠKODA Media Command).

Innstillinger for stemmestyring

› Trykk på tasten   →  → Stemmestyring.

■ Dialogtype: – Innstilling av meldingsstil (lang/kort)
■ Vis mulige kommandoer – Inn-/utkobling av visning av menyer med talekom-

mandoer ved innkoblet stemmestyring
■ Startlyd for stemmestyring – Inn-/utkobling av lydsignal ved innkobling av

stemmestyring
■ Sluttlyd for stemmestyring – Inn-/utkobling av lydsignal ved utkobling av

stemmestyring
■ Inntastingslyd for stemmestyring – Inn-/utkobling av lydsignal for talekom-

mando

Trygg fjerning av datakilden

› Trykk på tasten   →  → Trygg fjerning: og velg datakilden som skal fjer-
nes.

Nullstille til fabrikkinnstillinger

› Trykk på tasten   →  → Fabrikkinnstillinger.

I denne menyen kan man gjenopprette noen eller alle innstillinger.
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Bluetooth®-innstillinger

› Trykk på tasten   →  → Bluetooth.

■ Bluetooth – Inn-/utkobling av Bluetooth®-funksjonen
■ Synlighet: – Inn-/utkobling av Bluetooth®-enhetens synlighet for andre en-

heter
■ Navn: – Endre enhetsnavnet
■ Tilkoblede enheter – Viser listen over tilkoblede Bluetooth®-enheter
■ Søk etter enheter – Søk etter tilgjengelige enheter
■ Bluetooth audio (A2DP/AVRCP) – Slå på/av tilkoblingsmuligheten for en ly-

denhet (f.eks. MP3-spiller, nettbrett osv.)

Trådløse innstillinger

› Trykk på tasten   →  → WLAN → Mobil hotspot.

Alle innstillingene overtas først etter trykking på funksjonstasten Lagre.

■ Mobil hotspot – Inn-/utkobling av WLAN-hotspots (om en ekstern enhet er
tilkoblet enheten via WLAN-hotspot, viser funksjonstasten symbolet  for
antallet tilkoblede eksterne enheter)

■ Sikkerhetsnivå: – Innstilling av tilkoblingsbeskyttelse med WLAN-hotspot
■ WPA2 – WPA2-kryptering
■ WPA – WPA-kryptering
■ Ingen sikkerhet – Uten beskyttelse (uten tilgangspassord for WLAN-hots-

pot)
■ Nettverksnøkkel – Oppgi tilgangspassord for WLAN-hotspot
■ SSID: ... – Navnet på WLAN-hotspot-enheten
■ Ikke send nettverksnavn (SSID) – Aktivere/deaktivere synligheten av WLAN-

hotspot

Systeminformasjon

› Trykk på tasten   →  → Systeminformasjon.

■ Delenr. for enhet: ... – Delenummer for enheten
■ Maskinvare: ... – Maskinvareversjonen som brukes
■ Programvare: ... – Programvareversjonen som brukes
■ "Gracenote"-database: ... – Versjon av multimedia-databasen Gracenote
■ Navigasjonsdatabank: … – Versjon av navigasjonsdata
■ Medie-codec: … – Versjon av medie-kodek
■ Oppdater programvare – Programvareoppdatering (f.eks. Bluetooth® eller

stasjonslogoer)

Informasjon om tilgjengelige programvareoppdateringer kan fås fra en ŠKODA-
forhandler, eller se følgende ŠKODA-nettsted.

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

Betjening

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Hovedmeny 17
Velg frekvensområde 17
Liste over tilgjengelige stasjoner 18
Velg og søk etter tilgjengelige stasjoner 18
Lagre favorittstasjon 19
Stasjonslogoer 19
TP – Trafikkradio 19
Radiotekst og DAB-bildepresentasjon 20

Enheten muliggjør analogt radiomottak av AM- og FM-frekvensbåndene samt
DAB digitalt radiomottak.

VÆR FORSIKTIG
■ På kjøretøy med vindusantenne skal vinduene ikke være påført folie eller
metallbelagte klistremerker, da dette kan føre til mottaksforstyrrelser.
■ Parkeringshus, tunneler, høyhus eller fjell kan forstyrre radiosignaler så mye
at det kan føre til fullstendig bortfall.

Hovedmeny

Bilde 6
Visning av DAB-hovedmenyen

Les først og vær oppmerksom på  på side 17.

Visning av hovedmeny
› Trykk på tasten  .



Hovedmeny – Informasjons- og funksjonstaster » Bilde 6
Den valgte stasjonen (navn eller frekvens)
Radiotekst (AM, FM) / gruppenavn (DAB)
Stasjonstaster for dine favorittkanaler
Valg av frekvensområde (FM / AM / DAB)
Valg av minnegruppe for foretrukne stasjoner
Skifte av stasjon

Liste over tilgjengelige stasjoner
Manuelt/halvautomatisk stasjonssøk
Radiotekstmeldinger og bildepresentasjon (DAB)
Innstillinger i Radio-menyen

Informasjonssymboler på statuslinjen

Symbol Betydning

 Trafikkinformasjon

 
Trafikkinformasjonssignalet er ikke tilgjengelig eller den valgte
stasjonen er ikke en TP-stasjon

  RDS-funksjonen er utkoblet (FM)

  Alternativ frekvens AF er utkoblet (FM)

 Signalet er ikke tilgjengelig (DAB)

Hvis det skjer en kontinuerlig endring av et vist stasjonsnavn, så er det mulig å
beholde den nåværende teksten ved å holde med en finger på enhetsskjermen
ved stasjonsnavnet. Hele stasjonsnavnet vises ved å holde i stasjonsnavnom-
rådet.

Velg frekvensområde

Les først og vær oppmerksom på  på side 17.

› Trykk flere ganger på tasten  .

eller

› Trykk på funksjonstasten D  » Bilde 6 på side 17 og velg det ønskede områ-
det.

A

B

C

D

E
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Liste over tilgjengelige stasjoner

Bilde 7 Eksempel på liste over tilgjengelige FM-/DAB-stasjoner

Les først og vær oppmerksom på  på side 17.

Stasjonen for det valgte kringkastingsområdet befinner seg i Liste over til-
gjengelige stasjoner.

Vise liste over tilgjengelige stasjoner
› I Radio-menyen, trykk på funksjonstasten  .

Oppdater stasjonsliste
Stasjonslisten oppdateres stadig automatisk i FM- of DAB-området.

I AM-området skal man utføre en oppdatering ved å trykke på funksjonstasten
 .

Informasjonssymboler
Symbol Betydning

 Stasjon som er lagret under en stasjonstast

 Gjeldende stasjon

 Trafikkinformasjon

 (f.eks.) Type program som sendes (FM)

 (f.eks.) Type regionalsending (FM)

 Stasjonsmottaket er ikke tilgjengelig (DAB)

 Stasjon med bildekringkasting (DAB)

Sorter radiostasjonene i stasjonslisten (FM)
Stasjonene i FM-båndet kan sorteres ved hjelp av funksjonstasten A  » Bilde 7.



› Alfabet – Alfabetisk sortering etter stasjonsnavn
› Gruppe – Sortering etter programidentifikasjon av utsendt program
› Sjanger – Gruppesortering av stasjoner i henhold til sjangeren (synlig når

RDS- og AF-funksjoner er slått på » side 20, Avanserte Innstillinger (FM))

Velg og søk etter tilgjengelige stasjoner

Les først og vær oppmerksom på  på side 17.

Søker etter stasjon manuelt
› I Radio-menyen, trykk på funksjonstasten  .

Skalaen for det gjeldende kringkastingsområdet vises.

Still inn ønsket stasjon (AM, FM) / ønsket gruppe (DAB) på én av følgende må-
ter.

› Trykk på funksjonstasten  eller  trykk på toppen av skjermen (bytter til ne-
ste tilgjengelige stasjon/gruppe).

› Trykk på funksjonstasten  eller  Trykk nederst på skjermen og angi ønsket
verdi i kringkastingsområdet.

› Vri på bryteren  .
› Bruk fingeren og flytt glidebryteren over skalaen.

Lukk menyen for manuelt søk ved å trykke på bryteren  .

Velg stasjon fra listen over tilgjengelige stasjoner
› I Radio-menyen, trykk på funksjonstasten  eller  trykk på toppen av skjer-

men.

eller

› I Radio-menyen, trykk på funksjonstasten  – listen over tilgjengelige sta-
sjoner åpnes.

› Velg ønsket stasjon.

Spill av tilgjengelige stasjoner (Scan)
› I Radio-menyen, trykk på bryteren  .

Automatisk søk starter.

Denne funksjonen spiller av alle tilgjengelige stasjoner etter hverandre i noen
sekunder hver.

Ved å trykke på bryteren  avsluttes søket og gjeldende stasjon beholdes.
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Lagre favorittstasjon

Les først og vær oppmerksom på  på side 17.

Du har 18 stasjonstaster tilgjengelig for å lagre favorittstasjoner for hvert fre-
kvensområde. Disse stasjonstastene er inndelt i tre minnegrupper.

En stasjon kan lagres i enhetsminnet på én av følgende måter.

Lagre stasjonen fra Radio-menyen
› I Radio-menyen velger man en stasjon og holder den aktuelle stasjonstasten

C  » Bilde 6 på side 17 til det høres et lydsignal.

Hvis det allerede er en stasjon lagret under den valgte tasten, vil den erstattes
av den gjeldende stasjonen.

Lagre stasjon fra stasjonslisten
› Hold inne funksjonstasten for den ønskede stasjonen i listen over tilgjengeli-

ge stasjoner » Side 18.

Følgende stasjonstaster vil vises.

› Trykk på stasjonstasten.

Stasjonslogoer

Les først og vær oppmerksom på  på side 17.

Stasjonslogoer er lagret i enhetsminnet og disse tildeles automatisk når sta-
sjoner lagres under stasjonstaster.

Deaktiver/aktiver automatisk lagring en stasjonslogo (FM/DAB)
› I Radio-menyen, trykk på funksjonstasten  → Avanserte innstillinger.
› Koble inn eller ut menypunktet Automatisk lagring av stasjonslogoer » si-

de 20, Avanserte Innstillinger (FM), eventuelt » side 20, Avanserte innstil-
linger (DAB).

Tilordne stasjonslogo manuelt
Den foretrukne stasjonen kan tilordnes en logo manuelt.

› I Radio-menyen, trykk på funksjonstasten  → Stasjonslogoer.

Nå vises en meny med stasjonstaster for stasjoner.

› Trykk på stasjonstasten for stasjonen som man vil tilordne en logo.

Det vises en meny med datakilder (SD-kort, USB).

› Velg ønsket logo på den respektive datakilden.





Fjerne stasjonslogo
› I Radio-menyen, trykk på funksjonstasten  → Stasjonslogoer.

Nå vises en meny med stasjonstaster for stasjoner.

› Trykk på stasjonstasten for stasjonen som man vil fjerne en logo fra.

Les dette
■ Følgende bildeformater støttes: jpg, gif, png, bmp.
■ Vi anbefaler en oppløsning på opptil 500x500 piksler.

TP – Trafikkradio

Les først og vær oppmerksom på  på side 17.

Denne funksjonen lar deg motta trafikkinformasjon.

Inn-/utkobling av trafikkradio
› I Radio-menyen, trykk på funksjonstasten  .
› Aktivere eller deaktivere menypunktet Trafikkradio (TP).

Aktuelle trafikkmeldinger
Under en trafikkmelding vises følgende meny.

› Avbryt – Avbryter den pågående trafikkmeldingen, TP-funksjonen forblir ak-
tiv

› Deaktiver – Avbryter pågående trafikkmelding og skrur av TP-funksjonen

Les dette
■ Dersom valgt stasjon ikke sender trafikkmeldinger eller hvis signalet ikke er
tilgjengelig, søker enheten automatisk etter en annen stasjon med trafikkmel-
dinger.
■ Under avspilling i Medier-menyen eller når man hører på en stasjon i AM-om-
rådet, vil trafikkmeldinger mottas fra den sist valgte FM-stasjonen.
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Radiotekst og DAB-bildepresentasjon

Bilde 8
Stasjonsinformasjon

Les først og vær oppmerksom på  på side 17.

DAB digitalt radiomottak muliggjør en overføring av flere stasjoner innen en
gruppe på én frekvens. I tillegg muliggjør det overføring av ytterligere data og
informasjon.

Skjermens visningsvarianter for denne informasjonen kan stilles inn.

› I Radio-menyen i DAB-området, trykk på funksjonstasten  .

■ Minneliste – Visning av DAB-hovedmeny
■ Stasjonsinfo – Visning av informasjon om DAB-stasjoner med radiotekst A

og bildepresentasjon B  » Bilde 8
■ Radiotekst – Kun én medfølgende visning ved full skjerm
■ Slideshow – Viser kun bildepresentasjon (presentasjonen vises på fullskjerm,

gjelder ikke dersom stasjonen bare sender logo)

Innstillinger

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Innstillinger 20
Avanserte Innstillinger (FM) 20
Avanserte innstillinger (DAB) 20

De grunnleggende innstillingene av funksjonene på Radio-menyen er lik for al-
le frekvensområder.



Innstillinger

› I Radio-menyen, trykk på funksjonstasten  .

■ Tone – Lydinnstillinger
■ Søk – Automatisk avspilling av ca. 5 sekunder hver av alle tilgjengelige sta-

sjoner for det aktuelle frekvensområdet
■ Piltaster: – Innstilling av funksjonen for stasjonsbytte (funksjonstaster  )

■ Minneliste – Skifte mellom stasjonene lagret på stasjonstastene
■ Stasjonsliste – Skifte mellom alle tilgjengelige stasjoner for det valgte

kringkastingsområdet
■ Trafikkradio (TP) – Inn-/utkobling av TP-trafikkmeldinger
■ Slett minnet – Sletter stasjonstasten
■ Stasjonslogoer – Manuell tilordning/fjerning av stasjonslogo
■ Radiotekst – Slå på eller av radiotekstvisningen (gjelder for FM og DAB)
■ Avanserte innstillinger – Innstillinger som avhenger av det valgte kringka-

stingsområde (gjelder for FM og DAB)

Avanserte Innstillinger (FM)

› Velg FM-båndet i Radio-menyen og trykk så på funksjonstasten  → Avan-
serte innstillinger.

■ Automatisk lagring av stasjonslogoer – Automatisk lagring av stasjonslogo-
er

■ Region for stasjonslogo – Avklaring av stasjonslogoens region
■ Automatisk frekvensbytte (AF) – Inn- / utkobling av søk etter alternativ fre-

kvens for den aktuelle stasjonen
■ Radiodatasystem (RDS) – Aktivere/deaktivere RDS-funksjonen (motta til-

leggsinformasjon fra stasjonen)
■ RDS Regional: – Inn-/utkobling av automatisk søk etter lignende lokalstasjo-

ner
■ Fast – Den valgte lokale stasjonen beholdes kontinuerlig. Hvis signalet blir

borte, må man velge en annen stasjon manuelt.
■ Automatisk – Automatisk valg av stasjonen med det beste mottakssigna-

let. Ved signaltap i den aktuelle regionen, kobles en annen tilgjengelig regi-
on inn automatisk.

Avanserte innstillinger (DAB)

› Velg DAB-båndet i Radio-menyen og trykk så på funksjonstasten  → Av-
anserte innstillinger. 
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■ Automatisk lagring av stasjonslogoer – Automatisk lagring av stasjonslogo-
er

■ DAB-trafikkmeldinger - Inn-/utkobling av DAB-trafikkmeldinger
■ Andre DAB-meldinger – Inn-/utkobling av andre meldinger (f.eks. advarsler,

værmelding, sportsreportasjer, finansnyheter)
■ Følgefunksjon (DAB - DAB) – Inn-/utkobling av automatisk DAB-programføl-

ging på annen frekvens eller i andre stasjonsgrupper
■ Skifter automatisk DAB-FM – Inn-/ utkobling av automatisk skifte fra DAB til

FM-kringkastingsområdet når DAB-signalet mangler
■ L-bånd – Aktiver/deaktiver tilgjengeligheten av L-bånd

DAB-programfølging
Om en DAB-sender er del av flere stasjonsgrupper og den nåværende sta-
sjonsgruppen ikke er tilgjengelig på noen annen frekvens, vil den samme sta-
sjonen søkes frem i en annen stasjonsgruppe hvis det oppleves dårlig signal.

Automatisk skifte fra DAB til FM
Ved dårlig DAB-mottak prøver enheten å finne en FM-sender.

Mens stasjonen mottas over FM-båndet, vises () bak stasjonsnavnet. Når den
tilsvarende DAB-stasjonen er tilgjengelig igjen forsvinner anvisningen ().

Når en DAB-stasjon med dårlig mottak ikke kan finnes i FM-området heller, blir
enheten stille.

L-bånd
For DAB-mottaket brukes forskjellige kringkastingsområder i ulike land. I noen
land er DAB-radio bare tilgjengelig i det såkalte L-båndet.

Hvis det ikke finnes DAB radiomottak i L-båndet i et land, anbefales det koble
L-båndet ut. Dette gjør stasjonssøket raskere.
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Medier

Betjening

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Hovedmeny 22
Velge lydkilde 22
Avspilling 23
Mappe-/tittelliste 23
Multimediedatabase 24
Innstillinger 24

Enheten lar deg spille av lydfiler fra forskjellige lydkilder og tilkoblede enheter
(heretter kun kalt "lydkilder").

Hovedmeny

Bilde 9 Medier: Hovedmeny/albumliste

Visning av hovedmeny
› Trykk på tasten  .

Hovedmeny – Informasjons- og funksjonstaster » Bilde 9
Informasjon om avspilt spor
Tidslinje for avspilling med en glidebryter
Valgt lydkilde / visning av albumbilde
Valg av lydkilde

A

B

C

D

Avhengig av type lydkilde:
› Mappe-/tittelliste
› Multimediedatabase
Innstillinger i Medier-menyen

Albumliste
Ved fingerberøring i området C  » Bilde 9 vises det en albumliste. Menynaviga-
sjon i albumlisten kan utføres ved å flytte en finger mot høyre eller venstre
over skjermen, eller ved å vri på bryteren . Skjermen går tilbake til hovedme-
nyen fem sekunder etter siste bekreftelse.

Les dette
■ Informasjonen om avspilt spor vises på skjermen dersom den er lagret på lyd-
kilden som en såkalt ID3-tag. Hvis det ikke finnes en ID3-tag, vises kun spor-
navnet.
■ For lydfiler med variabel bithastighet (VBR), må ikke den anviste gjenværen-
de spilletiden være lik den faktiske gjenværende spilletiden.

Velge lydkilde

Bilde 10 Visningseksempler på valg av lydkilde

› Trykk på tasten   gjentatte ganger, enheten vil bytte mellom tilgjengelige
lydkilder.

eller

› Trykk på tasten   → 1  » Bilde 10 –  og velg ønsket lydkilde.

eller

› I mappe-/tittellisten eller i multimediedatabasen trykker man på funksjonsta-
sten  og velger ønsket lydkilde » Bilde 10 – . 
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Lydkilder
Jukeboks – Internt enhetsminne
CD/DVD – Innsatt CD/DVD-plate
SD-kort – Innsatt SD-kort
USB – Lydkilde tilkoblet USB-inngangen
BT audio – Tilkoblet Bluetooth®-spiller
WLAN – Lydkilde tilkoblet trådløst nettverk
AUX – Lydkilde tilkoblet AUX-inngangen

Avspilling

Enheten vil avspille innholdet på den tilkoblede lydkilden i alfabetisk rekkeføl-
ge av mappe- og tittelnavn.

Betjeningsmåter

Funksjon Handling

Avspilling/pause Trykk på 

Avspilling av den gjeldende tittel fra
start

Trykk på  (etter ca. 3 sekunder si-
den start av tittelavspilling)

Fingerbevegelse mot høyre på
skjermbildet A  » Bilde 9 på side 22
(etter 3 sekunder fra starten av spo-

ravspilling)

Hurtigspoling bakover i tittelen Holde 

Hurtigspoling forover i tittelen Holde 

Avspilling av forrige tittel

Trykk på  (innen 3 sekunder etter
start av tittelavspilling)

Fingerbevegelse mot høyre på
skjermbildet A  » Bilde 9 på side 22
(innen 3 sekunder etter starten av

tittelavspilling)

Avspilling av neste tittel
Trykk på 

Fingerbevegelse mot venstre på
skjermbildet A  » Bilde 9 på side 22

Slå på/av tilfeldig avspilling av gjel-
dende album/mappe

Trykk på 

Slå på/av gjentatt avspilling av gjel-
dende album/mappe

Trykk på 















Funksjon Handling

Slå på/av gjentatt avspilling av gjel-
dende tittel

Trykk på 

Søk (gjelder for kilder med multime-
diedatabase som kan vises)

Trykk på 

Slå på/av avspilling av foretrukket
(mest avspilt) spor

Trykk på 

Man kan bevege seg innen tittelen ved å berøre tidslinjen B » Bilde 9 på si-
de 22 med fingeren.

Mappe-/tittelliste

Bilde 11
Mappe-/tittelliste

Vis liste
› Trykk på tasten   →  .

En lydkildes innhold vises i alfabetisk rekkefølge i mappe-/tittellisten.

Mappe-/tittelliste – informasjons- og funksjonstaster

A Valgt lydkilde / mappe på lydkilde (man navigerer innen mappen ved
å trykke på mappens funksjonstaster)

B Alternativer for mappe-/tittelavspilling

C Visning av multimediedatabase (bare tilgjengelig for visning av kil-
dens hovedoversikt)

 Valg av lydkilde

 Mappe

 Spilleliste

 /  Tittelen som avspilles / tittelavspilling stoppet

 Tittelen kan ikke spilles av (årsaken vises ved å trykke på funksjons-
tasten). 
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Les dette
■ Med mer enn 1 000 titler i mappen vil kun de første 1 000 titlene med eldst
opprettelsesdato vises.
■ Innlastingshastigheten for mappe-/tittellisten avhenger av forbindelsesha-
stigheten og datamengden.

Multimediedatabase

Bilde 12
Multimediedatabase

I multimediedatabasen sorteres titlene i kategorier.

Vis multimediedatabasen
› Trykk på tasten   →  .

eller

› Trykk på tasten   →  → C  » Bilde 11 på side 23.

Multimediedatabase – Informasjons- og funksjonstaster » Bilde 12
Valgt lydkilde / valgt kategori / mappe på lydkilde (man navigerer innen
mappen ved å trykke på mappens funksjonstaster)
Visning av mappe-/tittellisten (bare tilgjengelig for visning av hele kilde-
innholdet)
Valg av lydkilde
Sortering etter tittelliste
Sortering etter artistnavn
Sortering etter albumnavn
Sortering etter tittel
Sortering etter podcast-navn
Sortering etter sjangertype
Sortering etter komponistnavn

A

B

















Sorter etter lydboknavn
Sortering etter videotype

For avspilling velges kategorien og deretter tittelen.

Innstillinger

› Trykk på tasten   →  .

■ Tone – Lydinnstillinger
■ Administrere jukeboks – Administrering (legge til / slette) av støttede filer

(audio/video) i internminnet
■ Miks/Repeter inklusive undermapper – Inn-/utkobling av valgt type sporavs-

pilling, inkludert undermapper
■ Bluetooth – Innstilling av Bluetooth®-funksjon
■ WLAN – Wi-Fi-innstillinger
■ Videoinnstillinger (DVD) – Innstilling av parametere for DVD-er
■ Trygg fjerning: – Trygg fjerning av lydkilde
■ Trafikkradio (TP) – Inn-/utkobling av trafikkmeldinger
■ Ekstern AUX-enhet – Aktiverer/deaktiverer AUX-inngangen
■ Nullstill codec til systeminnstillinger – Fabrikkinnstillinger for kodek

Lydkilde

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Jukeboks 25
CD/DVD 26
SD-kort 27
USB-inngang 27
Bluetooth®-spiller 28
WLAN 28
AUX-inngang 28
Støttede lydkilder og filformater 29

Med denne enheten kan man spille av lydfiler i forskjellige formater og koble til
ulike typer lydkilder » Side 29. 
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ADVARSEL
■ Legg aldri fra deg lydkilder i nærheten av kollisjonsputene. Når kollisjons-
puten utløses, kan lydkilden slenges bakover i kupeen og skade passasje-
rene.
■ Legg aldri lydkilder på instrumentpanelet, hold dem heller ikke i hånden
eller på knærne mens du kjører. Ved et plutselig kjøremanøver kan den bli
kastet ut i kupeen og skade passasjerene.
■ Legg alltid tilkoblingskabelen til lydkilden slik at den ikke er til hinder for
deg når du kjører.

VÆR FORSIKTIG
Lagre aldri viktige data på tilkoblede lydkilder. ŠKODA tar ikke ansvar for data
eller tilkoblede lydkilder som mistes eller skades.

Jukeboks

Bilde 13 Importer filer til jukeboksen / jukeboksdatabasen

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 25.

Lyd- og videofiler kan importeres fra tilkoblede kilder til Jukeboks (i enhetens
internminne) og deretter spilles av.

Det er ca. 10 GB ledig lagerplass og det kan lagres 3 000 filer.

Filene sorteres i kategorier i internminnet.

Vis Jukeboks
› Trykk på tasten   → 1  » Bilde 10 på side 22 –  →  Jukeboks.



Velg fil/mappe for å importere
Viser kilde-/mappeoversikt, funksjonstaster for overordnede kilder/map-
per
Overordnet mappe
Mappe
Fil
Importere til jukeboksen

Vis hvor fullt internminnet er
Trykk på tasten  → Administrere jukeboks.

Dette vil vise følgende punkter:

■ I bruk: – Brukt minneplass
■ Ledig: – Ledig minneplass
■ Ledige filer: – Antall filer som kan importeres

Under import eller sletting av data vil den gjeldende utnyttelsen av minnet vi-
ses.

Importere filer
Støttede lyd-/videofiler kan importeres fra tilkoblede datakilder til internmin-
net.

› Trykk på tasten  → Administrere jukeboks → Importer.
› Velg ønsket kilde.
› Velg ønskede mapper eller filer.
› Trykk på funksjonstasten  .

Vellykket import vises med meldingen Import avsluttet. (... av ... fil(er)). Impor-
ten er fullført.

› Trykk på funksjonstasten  .

Sletting av data
› Trykk på tasten  → Administrere jukeboks → Slett.
› Velg ønsket mappe eller filer i den valgte kategorien.
› Trykk på tasten  → Slett.

Etter vellykket sletting av de valgte mappene/filene vises meldingen Filer er
slettet.

› Trykk på funksjonstasten  . 

A

B

C

D
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Les dette
■ Innhold på opphavsrettsbeskyttede CD/DVD-er kan ikke kopieres inn i juke-
boksen.
■ Filer som allerede er kopiert blir automatisk gjenkjent og er ikke tilgjengelig
for ny kopiering (merkes i grått).
■ Kopiering og samtidig avspilling av lyd- eller videofiler i CD/DVD-spilleren er
ikke mulig.

CD/DVD

Bilde 14 CD/DVD-åpning

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 25.

CD/DVD-åpningen er plassert i en ekstern modul i hanskerommet på passa-
sjersiden.

Sette inn CD/DVD
› Sett inn en CD/DVD med etiketten opp, så langt inn i CD-åpningen at den

trekkes inn automatisk.

Løse ut CD/DVD
› Hold inne symboltasten  og CD/DVD-platen løses ut.

Hvis mediet som skyves ut ikke fjernes i løpet av ca. 10 sekunder, trekkes det
av sikkerhetsgrunner inn igjen. Det endres allikevel ikke kilde til CD/DVD-spil-
leren.



ADVARSEL
■ CD/DVD-spilleren er et laserprodukt.
■ Dette laserproduktet ble per produksjonsdato, i overensstemmelse med
den nasjonale og internasjonale standarden DIN EN 60825-1: 2008-05 og
DHHS Rules 21 CFR, Subchapter J klassifisert som et laserprodukt i klasse 1.
Laserstrålen i dette Klasse 1-laserproduktet er så svak at det ikke utgjør
noen fare ved riktig bruk.
■ Dette produktet er utformet slik at laserstrålen er begrenset inne i spille-
ren. Det betyr likevel ikke at laseren som er innebygd i huset betegnes som
et laserprodukt av høyere klasse uten innkapslingen. Innkapslingen for spil-
leren må derfor ikke åpnes under noen omstendighet.

VÆR FORSIKTIG
■ Vent til den innsatte CD/DVD-platen har kommet ut før du forsøker å sette
inn en ny CD/DVD. Ellers kan du skade enhetens stasjon.
■ I CD/DVD-stasjonen må du kun sette originale Audio-CD/Video-DVD eller
standard CD-R/RW eller DVD±R/RW.
■ Ikke sett klistremerker på CD/DVD-er!
■ Ved for høye eller for lave omgivelsestemperaturer, kan det være at CD/DVD-
avspilling ikke fungerer.
■ Når det er kaldt eller ved høy luftfuktighet kan det dannes fuktighet i spille-
ren (kondensering). Dette kan føre til at avspillinger blir hoppet over eller hin-
dre avspilling. Når fuktigheten har forsvunnet, vil avspillingen fungere igjen.

Les dette
■ Når du trykker på symboltasten  tar det noen sekunder før CD/DVD-en
kommer ut.
■ Ujevne eller dårlige veier kan skape avbrudd i avspillingen.
■ Dersom CD/DVD-platen er skadet, uleselig eller feil innsatt, viser skjermen
følgende melding Feil: CD/DVD.
■ Kopibeskyttede CD/DVD-er og egenbrente CD-plater vil evt. ikke kunne av-
spilles eller kun begrenset.
■ De gjeldende bestemmelser for opphavsrett i det aktuelle land må overhol-
des.
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SD-kort

Bilde 15 SD-kortspor

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 25.

SD-kortsporene er plassert i en ekstern modul i hanskerommet på passasjersi-
den.

Sette inn SD-kort
› Sett SD-kortet i minnekortsporet (med det avkuttede hjørnet mot høyre) til

det "klikker på plass".
› Start avspilling fra det innsatte SD-kortet i Medier-menyen.

Ta ut SD-kort
› I hovedmenyen for Medier, trykk på tasten  → Trygg fjerning: og velg SD-

kortet som skal fjernes.
› Trykk på SD-kortet som står i.

SD-kortet "presses" ut av fjæren, slik at det kan trekkes ut.

VÆR FORSIKTIG
Når du bruker mindre SD-kort med adapter, kan SD-kortet falle ut av adapte-
ren mens du kjører bilen på grunn av vibrasjoner.



USB-inngang

Bilde 16
USB-inngang

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 25.

USB-inngangen er plassert i midtkonsollen og merket med symbolet . Den
nøyaktige plasseringen av inngangen » Bruksanvisning for bilen.

Lydkilden kan kobles til USB-inngangen direkte eller via en kabel.

Avspilling fra USB-lydkilde
› Sett USB-lydkilden i respektive inngang.
› Start avspilling fra den tilkoblede USB-lydkilden i Medier-menyen.

Koble fra USB-lydkilde
› I Medier-menyen, trykk på funksjonstasten  → Trygg fjerning: og velg

USB-kilden som skal fjernes.
› Koble lydkilden fra den riktige USB-inngangen.

Lade USB-lydkilde
Med enheten på starter ladeprosessen automatisk ved tilkobling av USB-lyd-
kilden (gjelder for lydkilder der lading via USB-kontakten er mulig).

Enkelte tilkoblede lydkilder gjenkjenner muligens ikke lademuligheten.

VÆR FORSIKTIG
USB-skjøteledninger eller -adaptere kan påvirke funksjonen til den tilkoblede
lydkilden.

Les dette
Vi anbefaler at du bruker tilkoblingskabler fra ŠKODA originalt tilbehør.
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Bluetooth®-spiller

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 25.

Enheten muliggjør avspilling av lydfiler på en tilkoblet Bluetooth®-spillere med
A2DP- og AVRCP-lydprofiler.

Koble til Bluetooth®-spiller
› Koble spilleren til enheten – følg samme fremgangsmåte som for tilkobling

av en telefon til enheten » Side 40.
› Velg lydkilden  BT audio » side 22, Velge lydkilde og ønsket spiller.

Koble fra Bluetooth®-spiller
› Avslutt tilkoblingen i listen over sammenkoblede enheter » Side 43.

Automatisk avspillingsstans og frakobling
Hvis en Apple-enhet er tilkoblet som en Bluetooth®-spiller og denne kobles til
USB-inngangen (f.eks. for å lade den tilkoblede enheten), vil avspilling via
Bluetooth® stanses og kun avspilling via USB vil være mulig.

Hvis lydkilden byttes fra Bluetooth®-spilleren til USB, skjer det et automatisk
avbrudd av Bluetooth®-tilkoblingen. Følgende advarsel vil vises på enhets-
skjermen: Bluetooth audio (A2DP) … Forbindelsen ble avbrutt.

Hvis lydkilden som avspilles via Bluetooth®-spilleren kobles til AUX-inngangen,
vil lydutgangen veksles til AUX-inngangen på den tilkoblede enheten. For yt-
terligere avspilling skal lydkilden veksles til AUX.

Les dette
Hvis en enhet er tilkoblet bilenheten via Apple CarPlay, så er tilkobling via
Bluetooth® ikke mulig.

WLAN

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 25.

Enheten lar deg spille av lydfiler fra en trådløst tilkoblet enhet.

Avspilling via WLAN
› Koble spilleren til enheten via WLAN » side 50, WLAN-hotspot – Tilkobling

til den eksterne enheten med bilenhetens WLAN.
› Start UPnP-programmet i den tilkoblede enheten, eller koble til en enhet

som lar deg sette opp en DLNA-server.
› Velg lydkilden  Velg WLAN » side 22, Velge lydkilde.





AUX-inngang

Bilde 17
AUX-inngang

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 25.

AUX-inngangen befinner seg i midtkonsollen foran og er merket med  . Den
nøyaktige plasseringen av inngangen » Bruksanvisning for bilen.

Koble til AUX-lydkilde
› Sett pluggen til lydkilden i den tilsvarende åpningen.
› Velg lydkilden  AUX » side 22, Velge lydkilde.
› Start avspilling av den tilkoblede lydkilden.

Koble fra AUX-lydkilde
› Dra ut pluggen til lydkilden.

VÆR FORSIKTIG
■ AUX-inngangen må kun brukes til lydenheter!
■ Dersom lydkilden som er tilkoblet via AUX-inngangen har en adapter for ek-
stern strømforsyning, er det mulig at lydsignalet forstyrres.

Les dette
■ For AUX-inngangen benyttes en standard lydplugg på 3,5 mm (stereojack).
■ Vi anbefaler at du bruker tilkoblingskabler fra ŠKODA originalt tilbehør.
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Støttede lydkilder og filformater

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 25.

Støttede lydkilder

Kilde
Grense-

snitt
Type Spesifikasjon Filsystem

SD-kort
SD-kortle-

ser
Standard størrelse SD; SDHC; SDXC

FAT16
VFAT
FAT32
exFAT
NTFS

USB-
enheter

USB 1.x, 2.x
og 3.x eller
nyere med
støtte for
USB 2.x

MSC

USB-minnepinne;
HDD (uten spesi-
ell programvare);
MSC-modus støt-
ter USB-enheter

MTP

Enheter med An-
droid-operativsy-
stem eller Win-

dows Mobile (mo-
biltelefon, nett-

brett)

Apple

Enheter med
operativsystemet
iOS (iPhone, iPod,

iPad)

CD/DVD
CD/DVD-
stasjon

Lyd-CD (opp til 80
min);

CD-R/RW (opp til
700 MB);

DVD±R/RW;
Lyd-DVD

ISO9660;
Joliet (nivå 1,2,3);

UDF 1.x;
UDF 2.x

-



Støttede lydfilformater

Kodek-type
(filformater)

Filbeteg-
nelser

Maks. bit-
hastighet

Maks. le-
sehastig-

het

Flere sta-
sjonera) Spillelister

Windows Media
Audio

9 og 10 (layer-3)
wma 384 kbit/s 96 kHz

nei

m3u
pls

WPL
m3u8
ASX

WAV wav

Definert
av forma-

tet
(1,5 Mbit/s)

48 kHz

MPEG-1; 2 og 2,5 mp3
320 kbit/s

MPEG 2 og 4
aac; mp4;

m4a

ja
FLAC;

OGG-Vorbis
flac; ogg

Definert
av forma-

tet
(5,5 Mbit/s

)

a) Gjelder for CANTON-lydsystem.

Lydkilder med partisjon iht. GPT-standarden (GUID Partition Table ) støttes ik-
ke av enheten.

Data som er beskyttet med DRM-metoden, støttes ikke av enheten.
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Bilder

Bildevisning

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Hovedmeny 30
Velge bildekilde 30
Betjening 30
Bilde med GPS-koordinater 31
Støttede bildefilformater og kilder 31
Innstillinger 31

Les dette
Navigering gjennom bilder på enhetsskjermen støttes ikke for tilkoblede App-
le-enheter.

Hovedmeny

Bilde 18
Bilder: Hovedmeny

Visning av hovedmeny
› Trykk på tasten   →  .

Hovedmeny – Informasjons- og funksjonstaster
Valg av bildekilden
Valg av bilder hhv. mappe fra listen
Visning av foregående bilde
Slå på slideshow
Slå av slideshow
Visning av neste bilde

A











Bildeinnstillinger
Dreie bildet 90° mot venstre
Dreie bildet 90° mot høyre
Visning av opprinnelig bildestørrelse (med riktig sideforhold)
Målveivisning til GPS-koordinater (veivisning kun mulig hvis bildet innehol-
der GPS-koordinater)

Velge bildekilde

› Trykk på tasten   →  → A  » Bilde 18 på side 30 og velg datakilden.

Bildekilder
CD/DVD – Innsatt CD/DVD-plate
SD-kort – Innsatt SD-kort
USB – Datakilde tilkoblet USB-inngangen

Hvis kilden ikke inneholder bilder i støttet format, vises følgende melding på
enhetsskjermen: Velg en kilde med bildefiler.

Betjening

Funksjon Handling

Gå til neste bilde
Fingerbevegelse på skjermen mot venstre

(ved utgangsvisning)

Trykk på 

Gå til forrige bilde
Fingerbevegelse på skjermen mot høyre (ved

utgangsvisning)

Trykk på 

Forstørre visning
Berør skjermen med to fingre og trekk dem

fra hverandre

Vri bryteren  mot høyre

Forminske visning
Berør skjermen med to fingre og trekk dem

mot hverandre

Vri bryteren  mot venstre

Bevegelse av bilde ved forstør-
ret visning

Beveg fingeren over skjermbildet i ønsket
retning 

















30 Bilder



Funksjon Handling

Drei 90°

Berør skjermen med to fingre og flytt med el-
ler mot klokken (virker kun ved utgangsvis-

ning)

Trykk på  eller 

Maksimal zoom Dobbeltapp med fingeren på skjermen

Visning av opprinnelig bilde-
størrelse (med riktig sidefor-

hold)

Dobbeltapp med fingeren på skjermen igjen

Trykk på bryteren 

Hvis man når første eller siste bilde når man blar gjennom mappen, vises mel-
dingen Du har nådd begynnelsen/slutten av mappen. på skjermen. Man kan
bla videre fra slutten eller fra begynnelsen.

Bilde med GPS-koordinater

Enheten muliggjør veivisning mot mål ved hjelp av GPS-koordinater lagret i et
bilde.

› Åpne et bilde med GPS-koordinater på den tilkoblede kilden i Bilder-menyen.
› Trykk på funksjonstasten  , det åpnes en meny med mulighet til å starte

veivisningen.

Et bilde med GPS-koordinater kan opprettes og importeres til programmet
"MyDestination". Mer informasjon finnes på ŠKODA-nettstedet http://infotain-
ment.skoda-auto.com.

Støttede bildefilformater og kilder

Støttede bildekilder

Kilde Type Spesifikasjon Filsystem

SD-kort
Standard størrel-

se
SD; SDHC; SDXC FAT16

VFAT
FAT32
exFAT
NTFS

USB-enheter
USB-minnepinne;
HDD (uten spesiell

programvare)

USB 1.x, 2.x og 3.x
eller nyere med

støtte for USB 2.x

Støttede filformater

Kodek-type
(filformater)

Filbetegnelser
Maks. oppløsning

(megapiksler)

BMP bmp 4

JP(E)G jpg; jpeg 4; 64

GIF gif 4

PNG png 4

Les dette
■ Den maksimale støttede bildestørrelse er 20 MB.
■ Bildekilder med partisjon iht. GPT-standarden (GUID Partition Table ) støttes
ikke av enheten.

Innstillinger

› I Bilder-menyen, trykk på funksjonstasten  .

■ Bildevisning: – Innstilling av bildevisning
■ Fullstendig – Visning av maksimal bildestørrelse med riktig format
■ Automatisk – Fullbildevisning

■ Visningsvarighet: – Innstilling av varighet for bildevisning i slideshow
■ Gjenta slide show – Inn-/utkobling av gjentagelse av slideshow

31Bilder



DVD-video

Videospiller

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Hovedmeny 32
Velge videokilde 32
Videoavspilling 32
DVD-meny 33
Støttede videokilder og filformater 33
Innstillinger 33

Du må først og fremst være oppmerksom på sikkerhetsmerknadene » side 6,
Viktige merknader.

Hovedmeny

Bilde 19
DVD-video: Hovedmeny

Visning av hovedmeny
› Sett inn en CD/DVD i riktig spor i den eksterne modulen.

eller

› Trykk på tasten   → 1  » Bilde 10 på side 22 –  og velg ønsket videokil-
de.

› Videofilen som er lagret på den valgte videokilden spilles av.

Hovedmeny – Informasjons- og funksjonstaster
Valg en videokilde
Tidslinje for avspilling (bevegelse innenfor videoen gjøres ved å trykke på
det ønskede punkt på tidslinjen)

A

B

Informasjon om valgt videodata (f.eks. videotittel, kapittel)
Åpning av DVD-meny
Videoinnstilling

Les dette
■ Av sikkerhetsgrunner kobles videovisningen ut ved hastighet over 5 km/t og
følgende melding vises: Bilen er i bevegelse. Av hensyn til sikkerheten slås
visningen av. Avspillingen av lydfilen fortsetter.
■ Områdekoden for spilleren er innstilt i henhold til bestemmelsene i marke-
det. Når følgende vises: Avspilling er ikke mulig. DVD-regionkode stemmer ik-
ke. Antall endringer: …., bør man oppsøke et ŠKODA-verksted.

Velge videokilde

› Trykk på tasten   → 1  » Bilde 10 på side 22 –  og velg ønsket videokil-
de.

eller

› I mappe-/tittellisten eller i multimediedatabasen trykker man på funksjonsta-
sten  og velger ønsket videokilde » Bilde 10 på side 22 – .

Videokilder
Jukeboks – Internt enhetsminne
CD/DVD – Innsatt CD/DVD-plate
SD-kort 1 – Innsatt SD-kort 1
SD-kort 2 – Innsatt SD-kort 2
USB 1 – Videokilde tilkoblet USB-inngangen i midtkonsollen foran
USB 2 – Videokilde tilkoblet USB-inngangen i midtkonsollen bak

Videoavspilling

Avspillingen starter automatisk når en CD/DVD settes inn i sporet i den ekster-
ne modulen.

I andre tilfeller må videokilden velges og videofilen startes manuelt.

Funksjon Handling

Avspilling/pause Trykk på /

Avspilling av foregående video
Trykk på  (innen 3 sekunder etter

avspillingsstart) 

C
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Funksjon Handling

Avspilling av den aktuelle videoen fra
start

Trykk på  (etter ca. 3 sekunder si-
den avspillingsstart)

Hurtigspoling bakover Holde a)

Avspilling av neste video Trykk på 

Hurtigspoling framover Holde a)

a) Jo lenger tasten holdes inne, jo raskere spoles det forover/bakover.

DVD-meny

Bilde 20
DVD-meny

DVD-menyen vises:
› Automatisk etter å ha lest den innsatte DVD-en

eller

› Under avspilling ved å trykke på funksjonstasten  » Bilde 19 på side 32

Beskrivelse av DVD-menyen
Betjeningsflate
Eksempel på viste menyer

Funksjonstaster på betjeningsflaten A  » Bilde 20

Symbol Funksjon

 /  Forskyv betjeningsflaten mot venstre/høyre

 /  Vis/skjul fullskjermsvisning på betjeningsflaten

 Lukke betjeningsflaten

 /  /  /  Bevege seg i EPG/videotekst

 Bekreftelse

Hovedmeny Tilbake til hovedmenyen for DVD

A

B

Støttede videokilder og filformater

Støttede videokilder

Kilde
Grense-

snitt
Type Spesifikasjon Filsystem

SD-kort
SD-kortle-

ser
Standard størrelse SD; SDHC; SDXC

FAT16
VFAT
FAT32
exFAT
NTFS

USB-
enheter

USB 1.x, 2.x
og 3.x eller
nyere med
støtte for
USB 2.x

MSC

USB-minnepinne;
HDD (uten spesi-
ell programvare);
MSC-modus støt-
ter USB-enheter

CD/DVD
CD/DVD-
stasjon

CD-R/RW (opp til
700 MB);

DVD±R/RW;
Standard DVD;

DVD-video;

ISO9660;
Joliet (nivå 1,2,3);

UDF 1.x;
UDF 2.x

-

Videofilformater som støttes

Kodek-type
(filformater)

Filbetegnelser
Maks. bilder per

sekund
Maks. oppløsning

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

Innstillinger

› I hovedmenyen for Video-DVD, trykk på funksjonstasten  .

Avhengig av innsatt DVD kan noen av følgende menypunkter vises.

■ Format: – Innstilling av formatet på skjermbildet
■ Audiokanal: – Valg av lydkanal
■ Undertekst: – Valg av undertekst 
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■ Legg inn / endre PIN for barnesikring – Administrering av PIN-koden for bar-
nesikring

■ Barnesikring: – Innstillinger for barnesikring

TV-tuner

TV-funksjon

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Hovedmeny 34
Stasjonsliste/minneliste 35
Finn Søk etter og velg tilgjengelige stasjoner 35
EPG og videotekst 35
Innstillinger 36

Enheten har en TV-tuner for å motta digitale TV-kanaler (DVB-T og DVB-T2).

Les dette
■ Av sikkerhetsårsaker blir bildevisning slått av ved hastigheter over 5 km/t.
Bare lyden vil fortsette å avspilles. Skjermen vil vise meldingen: Bilen er i be-
vegelse. Av hensyn til sikkerheten slås visningen av.
■ Ved svært svakt signal kan det oppstå korte bortfall av lyd samt bildestøy.

Hovedmeny

Bilde 21
TV-tuner: Hovedmeny

Visning av hovedmeny
› Trykk på tasten   →  .

Hovedmeny – Informasjons- og funksjonstaster
Område med tilleggsinformasjon om sender (f.eks.  – stasjonen er lagret
i minnelisten,  – den elektroniske programguiden er tilgjengelig, osv.)
Stasjonsnavn
Sendetid og navnet på programmet 

A

B

C
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Skifte av stasjon
Valg av signalkilden
Minneliste
Liste over tilgjengelige stasjoner
Stasjonssøk
EPG/videotekst
Innstillinger for TV-tuner-menyen

Les dette
Tasten  lar deg velge AV som signalkilde. Imidlertid har dette menypunktet
ingen funksjon.

Stasjonsliste/minneliste

Bilde 22 Stasjonsliste/minneliste

I stasjonslisten vises stasjoner med tilstrekkelig signalstyrke i alfabetisk rek-
kefølge.

Vise stasjonsliste
› I hovedmenyen for TV-tuner, trykk på funksjonstasten  .

eller

› I hovedmenyen for TV-tuner, vri bryteren  .

Stasjonslisten vises » Bilde 22 – .

Lagre en stasjon i minnelisten
› Trykk på tasten Lagre i stasjonslisten.

Det vises en opplisting av stasjonstaster » Bilde 22 – .

› Trykk på den aktuelle stasjonstasten.

 












Opptil 99 stasjoner kan lagres i minnelisten.

Finn Søk etter og velg tilgjengelige stasjoner

Stille inn stasjoner
› I hovedmenyen for TV-tuner, trykk på funksjonstasten  →  eller  .

Det startes automatisk søk i valgt retning som stopper automatisk ved neste
stasjonsgruppe med tilstrekkelig signalstyrke.

Søket stanses ved å trykke på nok en gang på funksjonstasten  eller  .

Velge stasjon fra minnelisten
› I hovedmenyen for TV-tuner, trykk på funksjonstasten  .
› Velg ønsket stasjon.

Velge stasjon fra stasjonslisten
› I hovedmenyen for TV-tuner, vri bryteren  .
› Velg ønsket stasjon.

eller

› I hovedmenyen for TV-tuner, trykk på funksjonstasten  .
› Velg ønsket stasjon.

EPG og videotekst

Bilde 23 Betjeningsflater for EPG og videotekst

TV-tuner gjør det mulig å vise EPG (elektronisk programguide) og videotekst
på enhetsskjermen.

Vise EPG
› I hovedmenyen TV-tuner, trykk på funksjonstasten  og velg EPG.

Nå vises både EPG og betjeningsflaten » Bilde 23 – . 
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Vise videotekst
› I hovedmenyen TV-tuner, trykk på funksjonstasten  og velg Videotekst.

Nå vises både videotekst og betjeningsflaten » Bilde 23 – .

Ved betjening av funksjonstasten  vises betjeningsflaten med talltastatur
» Bilde 23 – .

Funksjonstaster på betjeningsflaten

Symbol Funksjon

 /  Forskyv betjeningsflaten mot venstre/høyre

 /  Vis/skjul fullskjermsvisning på betjeningsflaten

 Lukke betjeningsflaten

 Endre tekststørrelse (zoom)

 Tilbake til startside (videotekst)

 / 
Bytte mellom numerisk tastatur og retningspiler (video-

tekst)

 /  /  /  Bevege seg i EPG/videotekst

 Bekreftelse

 Bytte til stasjonen for gjeldende EPG-inngang

 Vise programinformasjon fra de siste 24 timene (EPG)

 Vise programinformasjon for de neste 24 timene (EPG)

 /  /  / 
Visning av siden angitt i videoteksten under (samme far-

gefelt eller nummer)

Innstillinger

› I hovedmenyen for TV-tuner, trykk på funksjonstasten  .

■ Piltaster: – Innstilling av funksjonene for stasjonsbytte i menyen for TV-tu-
ner
■ Minneliste – Bytte mellom -TV-stasjonene som er lagret i minnelisten
■ Stasjonsliste – Bytte mellom alle tilgjengelige TV-kanaler

■ Skjerm – Lysstyrke, kontrast og fargeinnstillinger
■ Format: – Valg av bildeformat
■ Audiokanal: – Valg av lydkanal
■ TV-standard: – Valg av TV-region
■ Undertekst – Inn-/utkobling av teksting
■ Tone – Lydinnstillinger

■ Automatisk følgefunksjon – Inn-/utkobling av automatisk følgefunksjon
■ Minneliste – Administrering av minnelisten
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Telefon

Innledende informasjon

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Mulige koblingstyper 37
Hovedmeny 37
Innstillinger 38
Funksjonsproblemer 39

Dette kapittelet omfatter betjening av en telefon som er tilkoblet enheten via
Bluetooth®, samt bruk av SIM-kortet i den eksterne modulen.

Avhengig av Bluetooth®-profilen som brukes, kan det være mulig å koble en
eller to telefoner til enheten samtidig.

SIM-kortet i slik ekstern modul kan brukes for data- og telefontjenester.

Hvis telefoner som er tilkoblet enheten har flere SIM-kort, kan innkommende
samtaler aksepteres fra alle SIM-kortene.

For utgående samtaler kan man, avhengig av telefontypen, enten bare bruke
det primære SIM-kortet eller velge ett av telefonens SIM-kort.

Enheten lar deg arbeide med tekstmeldinger på hovedtelefonen, så sant dette
støttes av telefonen, eller med tekstmeldinger på SIM-kortet i den eksterne
modulen med aktiverte telefontjenester.

ADVARSEL
De nasjonale lovbestemmelsene for bruk av mobiltelefon i bil må overhol-
des.

Mulige koblingstyper

Les først og vær oppmerksom på  på side 37.

Avhengig av antall tilkoblede telefoner samt bruk av SIM-kort i en ekstern mo-
dul, vil følgende funksjoner være tilgjengelige.



Hovedtelefon Ekstra-
telefon

SIM-kort
(i ekstern modul)HFP rSAP

Telefonsamtaler,
kontakter, SMS

- Telefonsamtaler Datatilkobling

-
Telefonsamtaler,
kontakter, SMS,
datatilkobling

- -

- - -
Telefonsamtaler,
kontakter, SMS,
datatilkobling

Kontakter, SMS - -
Telefonsamtaler,

SMS,
datatilkobling

Hovedmeny

Bilde 24 Hovedmeny: To tilkoblede telefoner / SIM-kort og én telefon

Les først og vær oppmerksom på  på side 37.

› Trykk på tasten  .

Hovedmeny – Informasjons- og funksjonstaster » Bilde 24
Navnet på telefonens tjenesteleverandør (ved aktiv roaming vises symbo-
let )
Funksjonstaster for foretrukne kontakter
Valg av minnegruppe for foretrukne kontakter
Visning av listen over sammenkoblede telefoner (hvis en telefon er tilkob-
let enheten, vises telefonnavnet i tasten, og det er kun telefonkontakter
og tekstmeldinger fra denne telefonen som er tilgjengelig) 



A

B

C

D
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Visning av listen over tilkoblede telefoner (navnet på hovedtelefonen vi-
ses i tasten)
bytte hovedtelefon mot tilleggstelefon (navnet på tilleggstelefonen vises i
tasten)
Innsatt SIM-kort med telefontjenester
Inntasting av telefonnummeret
Visning av kontaktliste
Visning av en meny med tekstmeldinger (SMS) / mulighet til å bruke et
SIM-kort eller en telefon for å kalle opp menyen med tekstmeldinger (SMS)
(ved nye tekstmeldinger vises antallet meldinger i funksjonstasten)
Viser anropslisten (ved ubesvarte anrop vises antallet ubesvarte anrop ved
siden av funksjonstasten)
Innstillinger i Telefon-menyen

Informasjon på statuslinjen
Signalstyrken for telefonnettverket
Signalstyrken for datanettverket
Telefonbatteriets ladetilstand
Ubesvart anrop
Pågående samtale
Innkommende SMS

Innstillinger

Les først og vær oppmerksom på  på side 37.

› Trykk på tasten   →  .

■ Håndfri – Sette en samtale over til telefonen / tilbake til enheten (meny-
punktet vises under en samtale)

■ Velg telefon – Søk etter tilgjengelige telefoner / liste over tilkoblede telefo-
ner / valg av telefon
■ Søk etter telefon – Søk etter tilgjengelige telefoner

■ Bluetooth – Bluetooth®-innstillinger » Side 16
■ Profil – Innstillinger for brukerprofil

■ Administrer favoritter – Innstilling av funksjonstastene for foretrukne kon-
takter

■ Talepostkasse-nr.: Angi her – Tast inn telefonnummer for talepostkasse
■ Nettverksvalg – Valg av telefonoperatør for innsatt SIM kort

















E

F











■ Prioritering: – Valg av prioritet for telefontjenester på innsatt SIM-kort
■ Automatisk – Avhengig av telefonoperatør
■ Telefonsamtale – Telefonsamtaler foretrekkes
■ Dataoverføring – Datatilkobling foretrekkes

■ Retningsnr.: – Aktivere/deaktivere muligheten til å tilordne et retnings-
nummer til et telefonnummer (når denne funksjonen er aktivert, vil noen
menyer vise funksjonstasten  for å legge et retningsnummer til et tele-
fonnummer)

■ Angi her – Angi retningsnummer for telefonnummer (hvis funksjonen Ret-
ningsnr.: er aktivert)

■ Sorter etter: – Rekkefølge i telefonens kontaktliste
■ Navn – Rekkefølge etter kontaktnavn
■ Fornavn – Rekkefølge etter kontaktens fornavn

■ Importer kontakter – Import av telefonkontakter
■ Velg enhetskontakter – Åpne menyen på den tilkoblede telefonen (hvis

SIM-kortet er satt inn i ekstern modul)
■ Slett andre profiler – Sletting av andre brukerprofiler
■ Velg ringetone – Velg ringetonen
■ Påminnelse: Ikke glem mobiltelefonen – Slå på/av varsel om telefon som

er glemt i bilen (dersom telefonen var koblet til enheten)
■ Vis bilder for kontakter – Inn-/utkobling av visning av kontaktbilde

■ Anropinnstillinger – Innstilling av telefonfunksjonene på SIM-kortet under
en samtale
■ Samtale venter – Slå på/av visning av muligheten for å svare på et innkom-

mende anrop under samtalen, visning av gjeldende viderekoblingsinnstillin-
gen
■ På – Slår på skjermen
■ Av – Slår av skjermen
■ Forespør status – Kontroller innstillingene av SIM-kortets funksjon

■ Send eget nummer: – Innstilling av telefonnummer som vises for innringer
■ På – Slår på skjermen
■ Av – Slår av skjermen
■ Nettverksavhengig – Visning basert på telefonens tjenesteleverandør
■ Forespør status – Kontroller innstillingene av SIM-kortets funksjon

■ Slett anrop – Sletter anrop utført med SIM-kortet
■ Alle – Sletter alle anrop
■ Ubesvart anrop – Sletter ubesvarte anrop
■ Oppringte numre – Sletter utgående anrop
■ Mottatte – Sletter mottatte anrop 
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■ SMS-innstillinger – Innstillinger for tekstmeldinger på SIM-kortet
■ Standardkonto – Innstilling for bruk av tekstmeldinger på SIM-kortet eller

den tilkoblede telefonen
■ Ingen standard – Uten prioritet (du velger SIM-kortet eller den tilkoblede

telefonen)
■ SIM – En liste over tekstmeldingene på SIM-kortet
■ MAP – En liste over tekstmeldingene på den tilkoblede telefonen

■ Servicesenter-nr.: – Innstilling av nummeret til telefonoperatørens SMS-
tjeneste

■ Lagre sendte SMS – Aktivere/deaktivere lagring av SMS på SIM-kortet
■ Gyldighetsperiode: – Innstilling av tidsperioden hvor telefonoperatøren vil

prøve å sende tekstmeldingen (f.eks. ved avslått telefon)
■ Slett alle SMS – Sletter tekstmeldinger som er lagret på SIM-kortet

■ Alle – Sletter alle tekstmeldinger
■ Innboks – Sletter mottatte tekstmeldinger
■ Utboks – Sletter sendeklare tekstmeldinger
■ Sendt – Sletter sendte tekstmeldinger

■ Premiumtelefon – Aktivere/deaktivere bruk av data- og telefontjenester for
innsatt SIM-kort samt tilkobling av telefonen via rSAP-profilen

■ Bruk SIM-kort kun for dataforbindelse – Innkobling: Aktivering av kun data-
tjenester, Utkobling: Aktivering av data og telefontjenester på det innsatte
SIM-kortet

■ Nettverk – Angir telefonoperatørens nettverk
■ Innstillinger for PIN – Angir PIN-koden på SIM-kortet

■ Automatisk PIN-inntasting – Aktivere/deaktivere lagring av SIM-kortets
PIN-kode

■ Endre PIN – Endre PIN-koden på SIM-kortet
■ Legg til 2. PIN – Angir SIM-kortets andre PIN-kode (når funksjonen Auto-

matisk PIN-inntasting er aktivert, for eksempel hvis SIM-kortet støtter da-
tatilkobling via en annen telefonoperatør)

■ Viderekoble anrop – Innstilling av viderekobling for innkommende anrop
■ Alle anrop – Viderekobler alle innkommende anrop
■ Hvis opptatt –Viderekobler innkommende anrop under en pågående tele-

fonsamtale
■ Hvis ikke tilgj. – Viderekobler innkommende anrop når bilen er utenfor te-

lefonoperatørens rekkevidde
■ Hvis ikke svar – Viderekobler innkommende anrop når det innkommende

anropet ikke besvares

Funksjonsproblemer

Les først og vær oppmerksom på  på side 37.

Dersom det oppstår problemer med mobilnettverket eller med Bluetooth®-
funksjonen, kan én av følgende meldinger vises på skjermen.

Melding Betydning

Nettverk ikke tilgjengelig.
Telefonen har ingen forbindelse til et
mobilnett.

Ingen nett

Telefonen har ikke forbindelse til et
trådløst nettverk eller støtter ikke in-
formasjonsoverføring til nettverkstil-
stand.

Støttes ikke av nettverket.

Mobiloperatøren har avvist forbindel-
sen til mobilnettet (f.eks. ved mang-
lende dekning på kontantkort, SIM-
kort blokkert, roaming ikke tilgjenge-
lig).

Slå på tenningen for å utføre Blue-
tooth-funksjonen.

Skru på tenningen.

Slå på Bluetooth.
Slå på Bluetooth®-funksjonen på en-
heten.

Telefonen er ikke tilgjengelig.
Det er oppstått et problem med enhe-
tens Bluetooth®-apparat, ta kontakt
med et fagverksted.

Ukjent
(Navn på mobiloperatøren)

Telefonen oppga ingen informasjon
om mobiloperatøren til enheten.

Tilkobling og forbindelse

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Tilkoblingsbetingelser 40
Telefonsøk 40
Kobling – ingen telefon tilkoblet 40
Tilkobling – én telefon tilkoblet 41
Tilkobling – to telefoner tilkoblet 41
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Tilkobling – innsatt SIM-kort i ekstern modul, ingen telefon tilkoblet 41
Tilkobling – innsatt SIM-kort i ekstern modul, én telefon tilkoblet 42
Kobling fra telefonen 42
Koblingsbekreftelse 42
Administrering av sammenkoblede enheter 43

For å koble en telefon til enheten, må de to apparatene kobles sammen via
Bluetooth®.

Koblingsprosessen avhenger av antallet telefoner som allerede er tilkoblet,
bruk av SIM-kortet i den eksterne moduler eller telefon som er koblet til via
RSAP-profilen » side 37, Mulige koblingstyper.

Forbindelse med en telefonen som allerede har vært koblet til enheten krever
ikke ny koblingsprosess. I stedet finner man telefonen i listen over sammenko-
blede telefoner og gjenoppretter tilkoblingen.

Om et SIM-kort med aktiverte telefontjenester er satt inn i den eksterne mo-
dulen, kan bare én telefon være tilkoblet enheten. Avhengig av den brukte te-
lefonen, er kun telefonens kontaktliste og tekstmeldinger (SMS) tilgjengelig.

Hvis en enhet er tilkoblet bilenheten via Apple CarPlay, så er tilkobling via
Bluetooth® ikke mulig.

Les dette
■ Rekkevidden på forbindelsen mellom enheten og mobiltelefonen er begren-
set til inne i kupeen.
■ Det maksimale antallet tilkoblede telefoner er 20. Ved tilkobling av en ny te-
lefon etter å ha nådd det maksimale antallet, vil den telefonen som ikke har
blitt brukt på lengst tid erstattes.

Tilkoblingsbetingelser

Telefonen kan kobles til enheten under følgende forhold.

Tenningen er skrudd på.
Enhetens Bluetooth®-funksjon » Side 16 og mobiltelefonen er slått på.
Enhetens » Side 16 og mobiltelefonens synlighet er slått på.
Telefonen er innenfor rekkevidden til enhetens Bluetooth®-signal.
Telefonen er kompatibel med enheten.
Enheten er ikke tilkoblet noe utstyr via Apple CarPlay.

Tilkoblingen kan gjøres både fra enheten og fra telefonen.













Enheten kan kreve bekreftelse av Bluetooth®-profiler (f.eks frigivelsen av kon-
taktimport, tekstmelding eller kobling til en lydspiller o.l.) i løpet av tilkoblings-
prosessen. Hold øye med telefonskjermen for å kunne bekrefte eventuell fore-
spørsel.

Informasjon om telefonens kompatibilitet samt tilgjengelige oppdateringer er
for Bluetooth®-enheten, fås på ŠKODA-nettstedet.

http://infotainment.skoda-auto.com

Telefonsøk

Telefonen finnes ikke i listen over sammenkoblede enheter
Telefonene kan søkes etter på én av følgende måter.

› Om enheten ikke er tilkoblet en telefon, trykker man på tasten   → Søk
etter telefon.

› Om enheten er tilkoblet én telefon, trykker man på tasten   →  → Søk
etter telefon.

› Hvis et SIM-kort er satt inn i enhetens eksterne modul, trykker man på 
→ D  » Bilde 24 på side 37 → Søk etter telefon.

Enheten vil begynne å søke etter tilgjengelige enheter. Etter ca. 30 sekunder
vises en liste over enheter som er funnet, denne oppdateres i inntil 1 minutt
fra starten av søket.

› Hvis du ikke vil vente på listevisning, trykker du på funksjonstasten Resulta-
ter.

› Velg ønsket telefon.

Telefonen finnes på listen over sammenkoblede enheter
Hvis enheten er tilkoblet en telefon, går man fram på én av følgende måter.

› Trykk på tasten   →  ev. D  » Bilde 24 på side 37 og velg ønsket telefon.

eller

› Trykk på tasten   →  → Velg telefon og velg ønsket telefon.

eller

› Trykk på tasten   →  → Bluetooth → Tilkoblede enheter, velg så øn-
sket telefon og Bluetooth®-koblingsprofil » Side 43.

Kobling – ingen telefon tilkoblet

› Trykk på tasten   → Søk etter telefon. 
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Det utføres så et søk etter tilgjengelige Bluetooth®-enheter.

› Velg ønsket telefon.
› Bekreft koblingen.

Etter koblingsbekreftelse kobler telefonen til enheten som hovedtelefon.

Tilkobling – én telefon tilkoblet

› Trykk på tasten   →  → Søk etter telefon.

Det utføres så et søk etter tilgjengelige Bluetooth®-enheter.

› Velg ønsket telefon.

Skjermen viser følgende meny.

■ Avbryt – Avbryter tilkoblingen
■ Erstatt – Tilkobling og bytte av hovedtelefonen
■ Legg til – Tilkobling som tilleggstelefon (menypunktet er ikke synlig når tele-

fonen er koblet til via RSAP-profil)

› Velg ønsket tilkoblingstype.
› Bekreft koblingen.

Etter koblingsbekreftelsen kobler telefonen til enheten.

Koble til telefon når hovedtelefonen er koblet til via rSAP-profilen
Hvis du vil koble til en ekstra telefon til enheten, må man først avbryte tilkob-
lingen via rSAP-profilen.

› Trykk på tasten   →  → Søk etter telefon.
› Velg ønsket telefon.
› Trykk på funksjonstastene Legg til → Håndfri (HFP).

Hovedtelefonen avbryter tilkoblingen via rSAP-profilen og kobles til enheten
via HFP-profil.

› Bekreft koblingen.

Telefonen kobler til enheten som tilleggstelefon.

Tilkobling – to telefoner tilkoblet

› Trykk på tasten   →  → Søk etter telefon.

Det utføres så et søk etter tilgjengelige Bluetooth®-enheter.

› Velg ønsket telefon.

Skjermen viser følgende meny.

■ Avbryt – Avbryter tilkoblingen
■ Hovedtelefon – Bytte av hovedtelefon
■ Ekstratelefon – Bytte av tilleggstelefon

› Velg ønsket tilkoblingstype.
› Bekreft koblingen.

Etter koblingsbekreftelsen kobler telefonen til enheten.

Hvis du ønsker å erstatte en telefon som er koblet til enheten som lydspiller,
vises følgende melding på skjermen.

2 enheter er allerede tilkoblet. Koble fra minst én av disse enhetene for å
kunne koble til ….

Koble fra telefonen som skal byttes ut og gjenta tilkoblingsprosessen.

Koble til telefon via rSAP-profilen
› Trykk på tasten   →  → Søk etter telefon.
› Velg telefonen med rSAP-profilen.
› Trykk på funksjonstasten Erstatt.
› Bekreft koblingen.

Forbindelsen til de to telefonene vil avbrytes og telefonen som er tilkoblet via
rSAP-profilen vil kobles til enheten som hovedtelefon.

Tilkobling – innsatt SIM-kort i ekstern modul, ingen telefon
tilkoblet

Bilde 25
Vise listen over sammenkoblede
enheter

Om det finnes et Sim-kort med aktiverte telefontjenester i den eksterne mo-
dulen, gjør du slik.

› Trykk på tasten   → A  » Bilde 25 → Søk etter telefon.

Det utføres så et søk etter tilgjengelige Bluetooth®-enheter. 
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› Velg ønsket telefon.
› Bekreft koblingen.

Etter koblingsbekreftelsen kobler telefonen til enheten.

Tilkobling – innsatt SIM-kort i ekstern modul, én telefon tilkoblet

Om det finnes et Sim-kort med aktiverte telefontjenester i den eksterne mo-
dulen, gjør du slik.

› Trykk på tasten   → A  » Bilde 25 på side 41 → Søk etter telefon.

Det utføres så et søk etter tilgjengelige Bluetooth®-enheter.

› Velg ønsket telefon.

Skjermen viser følgende meny.

■ Avbryt – Avbryter tilkoblingen
■ Erstatt – Bytter ut den tilkoblede telefonen

› Bekreft koblingen.

Etter koblingsbekreftelsen kobler telefonen til enheten.

Kobling fra telefonen

Ved tilkobling fra telefonen, må du følge bruksanvisningen for telefonen.

› Søk etter tilgjengelig Bluetooth®-enheter på telefonen.
› Velg Bluetooth®-enheten.

Enheten vises som SKODA BT ...  i telefonen som skal kobles til.

I posisjonen ... vises de fire siste tegnene i bilens identifikasjonsnummer (VIN).

› Bekreft tilkoblingsforespørselen.
› Bekreft koblingen » side 42, Koblingsbekreftelse.

Etter koblingsbekreftelse kobler telefonen til enheten som følger.

Ingen telefon tilkoblet – Telefonen kobles til som hovedtelefon.

Én eller to telefoner tilkoblet – Telefonen kobles til som lydspiller (ved ledig
lydprofil).

Innsatt SIM-kort, ingen telefon tilkoblet – Telefonen kobles til som lydspiller
(ved ledig lydprofil).

Innsatt SIM-kort, én telefon tilkoblet – Telefonen kobles til.

Les dette
Navnet på bilens Bluetooth®-enhet kan endres » Side 16.

Koblingsbekreftelse

Avhengig av telefontypen vil koblingsbekreftelse skje på én av følgende måter.

Bekreftelse på tilkobling fra enheten
Variant 1
› I enheten og i telefonen bekreftes den 6-sifrede PIN-koden som vises på en-

hetsskjermen og på telefonen innen 30 sekunder.

Variant 2
› Bekreft tilkoblingsforespørselen på telefonen.
› Tast inn den 4-sifrede ev. 16-sifrede (rSAP) PIN-koden som vises på enhets-

skjermen på telefonen innen 30 sekunder 1).

Bekreftelse på tilkobling fra telefonen
Variant 1
› Bekreft tilkoblingsforespørselen i enheten.
› I enheten og i telefonen bekreftes den 6-sifrede PIN-koden som vises på en-

hetsskjermen og på telefonen innen 30 sekunder.

Variant 2
› Angi den 4–16-sifrede PIN-koden i telefonen.
› Bekreft tilkoblingsforespørselen i enheten.
› Angi den samme PIN-koden i telefonen og bekreft1).

Variant 3
› Bekreft tilkoblingsforespørselen i enheten.
› Enheten genererer en 4–16-sifret PIN-kode.
› Angi PIN-koden generert av enheten i telefonen og bekreft1).

1) Inntasting og bekreftelse av PIN-koden er ikke mulig mens du kjører.
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Administrering av sammenkoblede enheter

Bilde 26 Liste over tilkoblede enheter  / Bluetooth®-profiler

Vise listen over sammenkoblede enheter
› I Telefon-menyen trykker man på funksjonstasten  → Bluetooth → Tilko-

blede enheter.

I den viste listen kan man se følgende symboler for Bluetooth®-profilen ved de
enkelte enhetene » Bilde 26 – .

Symbol
Symbol-

farge
Funksjon



grå

En enhet som støtter tilkobling via håndfriprofilen
(HFP).

En enhet som støtter tilkobling via fjernoverføring av
SIM-data (rSAP).

grønn
En enhet som er tilkoblet via håndfriprofilen (HFP).

En enhet som er tilkoblet via fjernoverføring av SIM-
data (rSAP).


grå En enhet som støtter tilkobling via lydprofilen.

hvit En enhet som er koblet til via lydprofilen.



grå
En enhet som kun støtter nedlasting av kontakter og
tekstmeldinger (symbolet vises kun hvis SIM-kort er
satt inn i ekstern modul)

blå
En enhet som kun er tilkoblet for nedlasting av kon-
takter og tekstmeldinger (symbolet vises kun hvis
SIM-kort er satt inn i ekstern modul)

Tilkoblingsetablering
› Velg ønsket enhet fra listen over tilkoblede enheter.
› Velg ønsket profil fra listen over tilgjengelige Bluetooth®-profiler » Bilde 26 –
.

Den etterfølgende forbindelsen påvirkes av hvorvidt en annen enhet allerede
er forbundet ved hjelp av den ønskede profilen.

Frakobling
› Velg ønsket enhet fra listen over tilkoblede enheter.
› Velg ønsket profil fra listen over tilgjengelige Bluetooth®-profiler » Bilde 26 –
.

› Trykk på funksjonstasten Koble fra.

Slett den sammenkoblede enheten
› Velg ønsket enhet fra listen over tilkoblede enheter.

– Slette alle enheter
– Slette ønsket enhet

› Bekreft slettingen ved å trykke på funksjonstasten Slett.

Les dette
Bluetooth®-lydprofilen kan inn-/utkobles ved å trykke på tasten   →  →
Bluetooth → Bluetooth audio (A2DP/AVRCP).

Tilkobling ved hjelp av SIM-kortet i ekstern modul

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Sette inn SIM-kort og koble til 44
Ta ut SIM-kort 44

Enheten muliggjør bruk av en tilkobling via SIM-kortet som er satt inn i enhe-
tens eksterne modul.

SIM-kortet kan brukes til data- og telefontjenester.

Tjenestene er tilgjengelige med tenningen på (eller dersom en telefonsamtale
pågår når tenningen skrus av).

SIM-kortsporet er plassert i en ekstern modul i hanskerommet på passasjersi-
den.

Det brukes et SIM-kort med størrelsen mini (standardstørrelse 25 x 15 mm). 

 Slett alle
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VÆR FORSIKTIG
■ Ved innsetting av et SIM-kort med feil størrelse, kan man skade enheten.
■ Vi anbefaler at man unngår bruk av SIM-kort med adapter, siden SIM-kortet
kan falle ut av adapteren mens du kjører. Dette gir fare for skade på den ek-
sterne modulen.

Sette inn SIM-kort og koble til

Bilde 27 Ekstern modul – Sette inn SIM-kortet

Bilde 28
Tast inn SIM-kortets PIN-kode

Les først og vær oppmerksom på  på side 44.

Sette inn SIM-kortet
› Sett SIM-kortet i kortsporet (med det avkuttede hjørnet mot venstre) til det

"klikker på plass" » Bilde 27.

Første gangs bruk av SIM-kort
Følgende meny vises den første gangen du setter inn SIM-kortet i den ekster-
ne modulen.

› Også telefonsamtaler – Aktiverer data- og telefontjenester (Telefon-menyen
vises).



› Bare dataforbindelser – Aktiverer kun datatjenester for innsatt SIM-kort.

Hvis man vil endre aktiverte tjenester senere, trykker man på   →  →
Bruk SIM-kort kun for dataforbindelse.

Taste inn og lagre PIN-kode
Hvis SIM-kortet er beskyttet av en PIN-kode, vises det en meny for inntasting
og lagring av PIN-koden etter at SIM-kortet er satt inn » Bilde 28.

› Tast inn PIN-koden for SIM-kortet.
› Hvis du vil lagre den angitte PIN-koden i enhetsminnet, trykker man på funk-

sjonstasten  (neste gang SIM-kortet settes inn vil enheten ikke kreve en
PIN-kode).

› Den inntastede PIN-koden bekreftes ved å trykke på funksjonstasten  .

Etablere datatilkobling via SIM-kortet
Etter inntasting av PIN-koden, sender enheten en forespørsel om datatilkob-
ling » Side 52.

Følgende meny vil vises.

› Avbryt – Det utføres ingen datatilkobling
› Opprett – Datatilkobling utføres

Ved utilstrekkelig angitt nettverk ber enheten om nettverkangivelse.

› Trykk på funksjonstasten Nettverksinnstillinger.
› Trykk på funksjonstasten med navnet på din dataoperatør.
› Angi parametrene for datatilkoblingen » Side 52.

Endre PIN-kode
› Trykk på tasten   →  → Innstillinger for PIN → Endre PIN.
› Tast inn den nye PIN-koden og bekreft.

Ta ut SIM-kort

Les først og vær oppmerksom på  på side 44.

› Trykk på det innsatte SIM-kortet.

SIM-kortet "presses" ut av fjæren, slik at det kan trekkes ut.

› Fjern SIM-kortet fra kortsporet.

VÆR FORSIKTIG
Hvis du lar SIM-kortet stikke ut fra kortsporet, kan det falle ut mens du kjører
bilen.
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Telefonfunksjoner

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Angi og velg telefonnummer 45
Liste over telefonkontakter 46
Administrere foretrukne kontakter 47
Anropsliste 47
Telefonsamtale 47
Konferanse 48

Angi og velg telefonnummer

Bilde 29 Talltastatur / redigering av telefonnummer

Angi og ringe et nummer
› I Telefon-menyen trykker man på funksjonstasten  .
› Angi telefonnummeret ved hjelp av talltastaturet » Bilde 29 – .
› Velg det angitte nummeret ved å trykke på funksjonstasten , eller velg an-

gitt nummer med retningsnummer ved å trykke på funksjonstasten  .

Funksjonstaster på talltastaturet
Angi sist valgte nummer / ring det angitte telefonnummeret
Angi sist valgte nummer / ring det angitte telefonnummeret med ret-
ningsnummer
Valg av nummeret for veihjelp ved bilproblemer
Valg av informasjonsnummeret (for informasjon om produkter og tjene-
ster fra ŠKODA)









Valg av nummeret til talepostkasse
Angi et nummer ved hjelp av stemmestyring

Redigere angitt telefonnummer
Telefonnummeret du anga kan redigeres selv før det velges, ved å trykke på
en av funksjonstastene.

› – Sletting av sist angitte nummer.
› – Visning av funksjonstastene  /  for flytting av markøren i inntastings-

feltet » Bilde 29 – .

Retningsnr.
Hvis angitt telefonnummer ikke har retningsnummer, kan retningsnummeret
tilføyes ved å trykke på funksjonstasten  .

Trykk på funksjonstasten  vises bare når denne funksjonen er aktivert » si-
de 38, Innstillinger.

Retningsnummer brukes for eksempel ved utenlandssamtaler.

Veihjelp- og informasjonsnummer
Veihjelp- og informasjonsnummer er gratis. Du vil kun betale for en normal te-
lefonsamtale iht. din mobiloperatør sine satser.

Telefonnumrene er allerede innstilt fra fabrikken. Om man vil endre på disse
numrene, må man oppsøke et ŠKODA-verksted.

Dersom man ikke kan ringe veihjelp- eller informasjonsnummeret, skal man
finne et ŠKODA-verksted.

Søke etter en kontakt ved hjelp av talltastaturet
Talltastaturet kan også brukes til kontaktsøk.

Hvis f.eks. sifrene 32 tastes inn, vil kontakter med bokstavkombinasjonene DA,
FA, EB osv. vises i området 1  » Bilde 29 ved siden av talltastaturet.
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Liste over telefonkontakter

Bilde 30 Liste over telefonkontakter / kontaktdetaljer

Kontaktlisten inneholder telefonkontaktene på hovedtelefonen.

Hvis ingen telefon er tilkoblet enheten og den eksterne modulen inneholder et
SIM-kort med aktiverte telefontjenester, vil telefonkontaktene på SIM-kortet
vises.

Vis liste
› I Telefon-menyen trykker man på funksjonstasten  .

Velg kontakt
› Velg ønsket kontakt.

Hvis en kontakt inneholder flere telefonnummer, kommer det opp en meny
med telefonnumre som er tilordnet denne kontakten etter at du har valgt kon-
takten.

› Velg ønsket telefonnummer.

Kontaktdetaljer
› I telefonkontaktlisten trykker man på funksjonstasten  ved siden av ønsket

kontakt » Bilde 30 –  .

Det vises kontaktdetaljer » Bilde 30 –  .

Tilkobling kan startes med kontaktinformasjonen eller én av følgende funksjo-
ner kan velges.

Opplesing av kontaktnavn med enhetsstemmen
Åpne menyen for å sende en tekstmelding (SMS)
Start oppringningen med retningsnummeret (symbolet vises bare når ret-
ningsnummerfunksjonen er aktivert)







Åpne menyen for å redigere kontaktens telefonnummer før valget
Start ruteveivisning til kontaktadressen

Søke etter kontakt i kontaktlisten
› Trykk på funksjonstasten Søk.
› Søk etter kontakten.

Importere liste
Etter første tilkobling av hovedtelefonen eller SIM-kortet til enheten, starter
importen av telefonkontakter til enhetsminnet. Denne importen kan ta flere
minutter.

Enhetens telefonbok har opptil 4 000 ledige minneplasser for importerte tele-
fonkontakter. Hver kontakt kan ha opptil 5 nummer.

For de fire sist tilkoblede telefonene vil det importeres maksimalt 5 000 bilder
som er tilordnet kontakter til enhetsminnet.

Antallet importerte kontakter kan bestemmes i menypunktet Importer kon-
takter » side 38, Innstillinger.

Hvis det oppstår feil i løpet av importen, kommer følgende melding opp på
skjermen: Import mislyktes. Prøv på nytt og kontroller om BT-enheten tillater
… forbindelser.

Oppdater liste
Ved gjentatt tilkobling av telefonen til enheten blir denne listen oppdatert au-
tomatisk.

Oppdateringen kan utføres manuelt som følger.

› Trykk på tasten   →  → Profil → Importer kontakter.

Under oppdateringen vil antall kontakter importert til enhetsminnet / antall
kontakter i telefonen vises.
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Administrere foretrukne kontakter

Bilde 31
Favorittkontakter

Funksjonstastene A » Bilde 31 muliggjør hurtigvalg av nummeret til favoritt-
kontakter.

Det er 12 hurtigvalgstaster tilgjengelig i to minnegrupper.

Tilordne foretrukket kontakt
› I Telefon-menyen trykker man på ønsket funksjonstast A  » Bilde 31.
› Velg ønsket kontakt (eventuelt ett av kontaktnumrene).

Endre den tilordnede foretrukne kontakten
› I Telefon-menyen holder man inne ønsket funksjonstast A  » Bilde 31.
› Velg ønsket kontakt (eventuelt ett av kontaktnumrene).

Slette foretrukket kontakt
› Trykk på tasten   →  → Profil → Administrer favoritter.
› Trykk på ønsket funksjonstast for den foretrukne kontakten og bekreft slet-

tingen.

Alle favorittkontakter kan slettes ved å trykke på funksjonstasten  Slett alle.

Anropsliste

Bilde 32
Anropsliste

Vis liste
› I Telefon-menyen trykker man på funksjonstasten  .

Ulike typer samtaler
I anropslisten vises samtaletyper med følgende symboler » Bilde 32.

Mottatt anrop
Utgående anrop
Ubesvart anrop

Filter for visning av samtaletyper
Ved å trykke på funksjonstasten A  » Bilde 32 vises følgende meny.

› Alle – Lister opp alle anrop
› Ubesvart anrop – Liste over ubesvarte anrop
› Oppringte numre – Liste over oppringte nummer
› Mottatte – Liste over mottatte anrop

Funksjonstaster i anropsliste
Start oppringning
Start oppringning med retningsnummer
Redigering av telefonnummeret før oppringing (nummeret er ikke tilordnet
en telefonkontakt)
Visning av anropsdetaljer

Telefonsamtale

Avhengig av samtalekonteksten kan følgende funksjoner utføres.

Avslutt valg / avvis innkommende anrop / avslutt samtale
Besvare et innkommende anrop / gå tilbake til ventende samtale
Slå av ringetonen
Gjenopprett ringetonen
Sette samtale på vent
Deaktivere mikrofonen
Aktivere mikrofonen
Vis detaljer for innringer (hvis kontakten er lagret i listen)

Sende samtale til telefonen
› I Telefon-menyen trykker man på funksjonstasten  → Håndfri  .

Sende samtale tilbake til enheten
› I Telefon-menyen trykker man på funksjonstasten  . 
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Tonekodesignalering (DTMF)
Under en samtale kan man sende ut tonekodesignalering (DTMF).

› I Telefon-menyen trykker man på funksjonstasten  og taster inn tonekode-
nummeret.

Les dette
Hvis det innkommende anropet besvares på tilleggstelefonen og den som rin-
ger finnes i kontaktlisten som ble importert fra hovedtelefonen, vil innringe-
rens opplysninger vises.

Konferanse

Konferanse setter opp en felles samtale med minst tre og maks. seks deltake-
re.

Starte konferanse / ringe opp ekstra deltakere
› Ring opp neste deltaker under en samtale eller en konferanse.

eller

› Svar på nytt innkommende anrop ved å trykke på funksjonstasten .
› Trykk på funksjonstasten  for å starte konferansen eller sende deltakerne

tilbake til konferansen.

Pågående konferanse
Under en aktiv konferansesamtale vises samtalens varighet på skjermen. Av-
hengig av sammenhengen, kan følgende funksjoner velges.

Konferanse på vent – Forlate konferansen forbigående (den fortsetter i
bakgrunnen)
Gå tilbake til konferanse på vent
Deaktivere mikrofonen
Aktivere mikrofonen
Avslutte konferanse
Vise konferansedetaljer

Konferansedetaljer
› Under den pågående konferansen trykker man på funksjonstasten  .

Det viser en liste over de andre konferansedeltakerne. Følgende funksjoner
kan velges avhengig av telefontype.













Vis deltakerdetaljer
Samtale med en deltaker utenom konferansen
Avslutte samtalen med en konferansedeltaker

Tekstmeldinger (SMS)

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Hovedmeny 48
Ny tekstmelding 49
Mottatt tekstmelding 49

Hovedmeny

Bilde 33
Hovedmeny for tekstmeldinger

› I hovedmenyen Telefon, trykk på funksjonstasten  .

Hovedmenyen for tekstmeldinger » Bilde 33 vises.

Om den eksterne modulen inneholder et SIM-kort med aktiverte telefontjene-
ster og en telefon er tilkoblet enheten, må man velge mellom SIM-kortet og
telefonen.

Prioritet med hensyn til bruk av SIM-kortet og den tilkoblede telefonen kan an-
gis som følger.

› I hovedmenyen Telefon, trykk på funksjonstastene  → SMS-innstillinger
→ Standardkonto.

› Velg ønsket menypunkt.

Åpne en liste med korte ferdigmeldinger (kalt maler)
Ny SMS – Skrive og sende melding
Innboks – Åpne en liste over mottatte meldinger 
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Sendt – Åpner en liste over sendte meldinger
Utboks – Åpner en liste over sendte meldinger
Utkast – Åpner en liste over utkast (påbegynte meldinger)
Slettet – Åpner en liste over slettede meldinger
Sende kontaktdata – Sender kontaktdetaljene (visittkort)

Ny tekstmelding

Bilde 34 Skrive en tekstmelding / vise en tekstmelding

Bilde 35 Kontaktliste / mottakerliste

Skrive og sende melding
› I hovedmenyen for tekstmeldinger, trykk på funksjonstasten  » Bilde 33 på

side 48.
› Skriv en melding og trykk på funksjonstasten  » Bilde 34 – .
› Trykk på funksjonstasten  » Bilde 34 – .
› Angi mottakeren av meldingen.

Ved betjening av funksjonstasten  kan man legge til flere meldingsmottake-
re for den sendeklare meldingen.











› Trykk på funksjonstasten  .

Meldingen er sendt.

Antall tegn i tekstmeldingen
Antall innskrevne tegn vil vises i funksjonstasten  » Bilde 34 – .

Maks. antall tegn i en melding er 440. Om en melding inneholder flere enn 70
tegn, vil den deles opp i flere meldinger.

Visning av tekstmelding
Når visningen av meldingen har blitt åpnet » Bilde 34 – , kan følgende funk-
sjoner utføres.

Opplesing av meldingen med enhetsstemmen
Lagre teksten som et utkast
Åpne en liste over maler med mulighet for å erstatte den viste teksten
med den valgte malen
Åpne kontaktlisten

Meldingen kan redigeres dersom tekstfeltet berøres.

Kontaktliste / mottakerliste
Etter at kontaktlisten er åpnet, kan følgende funksjoner utføres » Bilde 35 – .

Angi en kontakt i mottakerliste
Kontaktsøk
Inntasting av telefonnummeret
Gå tilbake til visning av meldingen

Når du har valgt kontaktnummeret eller angitt telefonnummeret, vil mottaker-
listen vises på skjermen » Bilde 35 – .

Følgende funksjoner kan utføres ved å trykke på en av funksjonstastene.

Visning av kontaktlisten med mulighet til å tilføye/fjerne meldingsmotta-
kere
Fjerne den valgte kontakten fra mottakerlisten
Meldingssending
Gå tilbake til visning av meldingen

Mottatt tekstmelding

Ved mottak av en ny melding vises antallet nye meldinger ved siden av funk-
sjonstasten  i tillegg til at statuslinjer viser symbolet  . 
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› Trykk på tasten   →  →  .

Dette vil åpne en liste over innkommende meldinger.

› Velg en melding.

Meldingsinnholdet og følgende meny vil vises.

Opplesing av meldingen med enhetsstemmen
Åpne en meny med flere alternativer
› Svar med mal – Svar med en mal
› Slett aktuell SMS – Sletting av vist tekstmelding
› Vis numre – Gjenkjennelse av telefonnumre i meldingen, inkl. kontakt-

nummeret (gjenkjente numre kan direktevelges eller redigeres før valg-
et, eller man kan sende dem en melding)

Åpne kontaktlisten for å videresende en melding
Svar til avsender med en melding









WLAN- og datatilkobling

WLAN

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

WLAN-hotspot – Tilkobling til den eksterne enheten med bilenhetens
WLAN 50
WLAN-klient – Koble bilenheten til en ekstern enhet via WLAN 51
WLAN-klient – manuelle innstillinger 51

WLAN-funksjonen krever at tenningen er skrudd på.

Når tenningen skrus på, vises den sist brukte trådløse tilkoblingen.

WLAN kan brukes for Internett-tilkobling eller som en kilde for avspilling av
lydfiler i Medier-menyen.

Enheten lar deg sette opp WLAN-hotspot som tillater tilkobling av opptil 8 ek-
sterne enheter, eller tilkobling til en ekstern enhet via WLAN-klient.

WLAN-hotspot og WLAN-klient er to uavhengige forbindelser, noe som betyr
at disse kan være slått på samtidig.

Om det ligger et SIM-kort med aktivert datatjenester i den eksterne modulen
eller det foreligger en forbindelse til telefon via rSAP-profilen, er det ikke mulig
å koble bilenheten til den eksterne enheten via WLAN-klient.

WLAN-hotspot – Tilkobling til den eksterne enheten med
bilenhetens WLAN

Inn-/utkobling av WLAN-hotspot
› Trykk på tasten   →  → WLAN → Mobil hotspot → Mobil hotspot.

Tilkoblingsetablering
› Still inn WLAN-hotspot på enheten » side 16, Trådløse innstillinger.
› Slå på Wi-Fi i den eksterne enheten og finn tilgjengelig WLAN.
› Velg enhetens WLAN-hotspot (enhetens WLAN-navn – SSID » side 16, Tråd-

løse innstillinger).
› Angi sikkerhetstype og tilgangspassord (hvis nødvendig).
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WLAN-klient – Koble bilenheten til en ekstern enhet via WLAN

Bilde 36
Liste over WLAN-nettverk

Inn-/utkobling av WLAN-klient
› Trykk på tasten   →  → WLAN → WLAN → WLAN.

Visning av tilgjengelige WLAN-nettverk
› Trykk på tasten   →  → WLAN → WLAN1).

Det vises en liste over tilgjengelige WLAN-nettverk med følgende informasjon
og funksjonstaster » Bilde 36.

Søke etter tilgjengelige WLAN-nettverk
Funksjonstaster med navn og type WLAN-sikkerhet
Tilkoblet WLAN-nettverk
Frakobling fra aktuelt WLAN-nettverk / sletting av WLAN-tilgangspass-
ord fra enhetsminnet (funksjonstasten vises kun for tidligere tilkoblede
WLAN-nettverk)

Oppdatering av listen over tilgjengelige WLA-nettverk
Det utføres ingen automatisk oppdatering av listen over tilgjengelige WLAN-
nettverk.

› Trykk på tasten Søk.

Tilkoblingsetablering
› Slå på modusen WLAN-klient på enheten.
› I listen over tilgjengelige WLAN-nettverk, trykk på tasten Søk.
› Velg ønsket WLAN-nettverk.
› Dersom tilgang til det trådløse nettverket er passordbeskyttet, må det nød-

vendige passordet tastes inn.

Søk
A



Slett

Hvis bilenheten er koblet til den eksterne enheten via WLAN-klienten, viser
funksjonstasten   →  → WLAN → WLAN WLAN-navnet på den eksterne
enheten.

Sikkerhetstype
I listen over tilgjengelige WLAN-nettverk viser funksjonstast med WLAN-nav-
net på sikkerhetstypen A  » Bilde 36.

■ WPA2 – WPA2-kryptering
■ WPA – WPA-kryptering
■ Åpen – Uten kryptering (uten WLAN-passord)

Frakobling
› Slå av modusen WLAN-klient på enheten.

eller

› Trykk på tasten   →  → WLAN → WLAN → Slett.

WLAN-klient – manuelle innstillinger

Manuelle innstillinger/forbindelser brukes når ønsket WLAN-nettverk ikke fin-
nes på listen over tilgjengelige trådløse nettverk (f.eks. kringkaster ikke øn-
sket nettverk et navn).

› Trykk på tasten   →  → WLAN → WLAN → Manuelle innstillinger.
› Angi og velg følgende menypunkter.

■ Nettverksnavn – Angi WLAN-navnet
■ Nettverksnøkkel – Angi passordet for WLAN-forbindelsen
■ Sikkerhetsnivå: – Innstilling av WLAN-kryptering

■ WPA2 – WPA2-kryptering
■ WPA – WPA-kryptering
■ Ingen sikkerhet – Uten kryptering (uten WLAN-passord)

› Trykk på funksjonstasten Koble til.

1) Hvis bilenheten er tilkoblet den eksterne enheten via WLAN-klient, vises WLAN-navnet for ekstern en-
het i denne funksjonstasten.
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Datatilkobling

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Opprettelsesmuligheter for datatilkobling 52
Innstillinger 52

Opprettelsesmuligheter for datatilkobling

Enheten kan kobles til Internett via datatilkoblingen.

Datatilkoblingen kan gjøres på én av følgende måter.

Datatilkobling via rSAP
› Koble enheten til en telefon med aktivert datatjeneste via Bluetooth ®-profi-

len rSAP.

Datatilkobling via SIM-kortet i ekstern modul
› Sett inn et SIM-kort med aktivert datatjeneste i den eksterne modulen og

opprett datatilkoblingen » Side 44.

Datatilkobling via WLAN
› Koble enheten til en ekstern enhet med aktivert datatjeneste via modusen

WLAN-klient » Side 51.

Innstillinger

› Trykk på tasten   →  → Nettverk.

■ Nettverksinnstillinger – Innstillinger av dataforbindelsen iht. den respektive
telefonoperatøren (APN-innstillinger)
■ Navn på tilgangspunkt: ... – Angi navnet på tilgangspunktet
■ Brukernavn: ... – Innstilling av brukernavn
■ Passord: ... – Passordinnstilling
■ Autentifisering – Innstilling av verifikasjonstype

■ Normal – Uten verifisering
■ Sikker – Verifisering kreves

■ Slett forbindelsen – Sletter datatilkoblingen
■ Nullstill tilgangspunkt (APN) – Sletter innstillingene for datatilkoblingspa-

rametere
■ Lagre – Lagrer innstillingene

■ Nettoperatør: ... – Valg av dataoperatør (menypunktet er kun synlig når det
innsatte SIM-kortets dataforbindelse er aktiv)

■ Dataroaming – Aktiver/deaktiver bruk av dataroaming
■ Informasjon om gjeldende forbindelse – Viser informasjon om nedlastet da-

ta (datainformasjonen slettes ved å trykke på funksjonstasten Nullstill)
■ Nullstill til fabrikkinnstillinger – Gjenoppretter innstillingene for datatilkob-

ling
■ Dataforbindelse: – Innstillinger som gjelder inn-/utkobling av datatilkoblin-

gen
■ Av – Utkobling av datatilkoblingen
■ Spør meg først – Innkobling av datatilkoblingen etter bekreftet forespørsel
■ På – Innkobling av datatilkoblingen
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SmartLink

Innledende informasjon

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Hovedmeny 53
Liste over tilkoblede enheter 54
Innstillinger 54

SmartLink-funksjonen gir muligheten til å vise og betjene sertifiserte program-
mer på en tilkoblet enhet (f.eks. en telefon) på enhetsskjermen.

Avhengig av tilkoblet enhet kan noen programmer betjenes via stemmesty-
ring, enhetsskjermen, enhetens betjeningselementer eller ved hjelp av tastene
på multifunksjonsrattet.

Stemmestyringen av den tilkoblede enheten utføres ved å trykke på tasten
  eller ved å trykke på symboltasten  på multifunksjonsrattet.

Av sikkerhetsmessige grunner kan noen programmer ikke brukes eller har be-
grenset bruksmulighet mens du kjører.

Programmene i den tilkoblede enheten gir deg for eksempel muligheten til å
bruke navigasjon, utføre anrop, høre på musikk osv.

SmartLink-funksjonen støtter følgende tilkoblingstyper.

› Android Auto™

› Apple CarPlay
› MirrorLink™

Enheten kan bare ha én aktiv tilkobling.

VÆR FORSIKTIG
■ ŠKODA er ikke ansvarlig for skade på enheten eller bilen ved feilaktige eller
feilprogrammerte programmer i den tilkoblede enheten.
■ På grunn av den lave ladestrømmen via USB-inngangen, kan intensiv bruk av
SmartLink-funksjonen føre til at batteriet i den tilkoblede enheten lades ut.
■ For å kunne etablere forbindelsen, må dato og klokkeslett være riktig angitt i
enheten. Om innstillingen av dato og klokkeslett gjøres basert på GPS-signa-
let, vil det muligens ikke utføres tilkobling ved dårlig signalstyrke. Dersom det
er tilstrekkelig godt signalmottak, kan synkroniseringen av enheten med GPS-
signalet ta opptil ti minutter.

Les dette
■ Vi anbefaler at du bruker tilkoblingskabler fra ŠKODA-originaltilbehør.
■ Enheten lagrer de 10 siste tilkoblede enhetene.
■ Avhengig av den tilkoblede enheten, kan det være nødvendig at den tilkoble-
de enheten er "låst" så lenge SmartLink-funksjonen er i bruk.

Hovedmeny

Bilde 37 Hovedmeny: ingen forbindelse / eksempel på en aktiv forbindel-
se

Les først og vær oppmerksom på  på side 53.

› Trykk på tasten   →  .

Ved ingen aktive forbindelser, vises hovedmenyen SmartLink » Bilde 37 – .

Ved én aktiv forbindelse, vises hovedmenyen SmartLink » Bilde 37 – .

Hovedmeny – funksjonstaster
Liste over tilkoblede enheter
Frakobling (vises ved aktiv tilkobling)
Innstillinger i SmartLink-menyen
Funksjonsknappen for den aktive forbindelsen (etter trykking vises hoved-
menyen for den aktive tilkoblingen)
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Liste over tilkoblede enheter

Bilde 38
Liste over tilkoblede enheter

Les først og vær oppmerksom på  på side 53.

Åpne listen over tilkoblede enheter
› I hovedmenyen SmartLink, trykk på funksjonstasten  » Bilde 37 på side 53.

Det vises en liste over tilkoblede enheter » Bilde 38.

Tilkoblingsprosess/-bytte
› Velg ønsket enhet fra listen over tilkoblede enheter.

Ved en aktiv forbindelse vises et av følgende symboler ev. en av følgende til-
koblingsbetegnelser i funksjonstasten for den tilkoblede enheten.

Android Auto™

Apple CarPlay
MirrorLink™

Velg ønsket tilkoblingstype
Dersom en ekstern enhet støtter tilkoblingstypene Android Auto™ og
MirrorLink™, kan man angi en tilkoblingstype som foretrukket.

› I hovedmenyen SmartLink, trykk på funksjonstasten  → Foretrukket for-
bindelse:.

› Velg den foretrukne tilkoblingstypen.

Bytte av foretrukket tilkoblingstype trer kun i kraft etter ny tilkobling av den
eksterne enheten.

Frakobling
Følgende frakoblingsprosedyre gjelder ikke for MirrorLink™.

› I hovedmenyen SmartLink, trykk på funksjonstasten  .
› Trykk på funksjonstasten Koble fra i listen over tilkoblede enheter.









Innstillinger

Les først og vær oppmerksom på  på side 53.

› Trykk på tasten   →  →  .

■ Velg enhet – Viser liste over tilkoblede enheter
■ Foretrukket forbindelse: – Velg foretrukket tilkoblingstype (hvis ulike tilko-

blingstyper støttes av enheten)
■ Android Auto – Tilkobling via Android Auto™-funksjonen
■ MirrorLink™ – Tilkobling via MirrorLink™-funksjonen

■ Aktiver dataoverføring for ŠKODA-apper – Aktivering/deaktivering av den
tilkoblede enhetens dataoverføring for ŠKODA-programmer

■ MirrorLink™ – Innstilling av visning for MirrorLink™-forbindelse
■ Skjermorientering: – Skjermvisning

■ Liggende visning – Landskapsvisning
■ Stående visning – Portrettvisning

■ Rotert 180 grader – Bildedreiing på 180°
■ Foretrekk infotainmentsystemets tastatur – Slå på/av enhetstastaturet

Android Auto™

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Hovedside 55
Funksjonsproblemer 55

Android Auto™-tilkoblingen kan gjøres under følgende forhold.

Tenningen må være slått på.
Enheten må være slått på.
Enheten som skal tilkobles må være slått på.

Noen programmer krever at datatilkoblingen i den tilkoblede enheten er slått
på.

Ved å danne Android Auto™-tilkobling vil alle eksisterende Bluetooth®-tilkob-
linger til enheten avsluttes, og en Bluetooth®-tilkobling til enheten som er til-
koblet via Android Auto™ etableres.

En enhet som er tilkoblet via Android Auto™ kan ikke brukes som en lydkilde i
Medier-menyen. 
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Hvis det foregår målveivisning gjennom enheten, vil denne avsluttes ved start
av målveivisning via Android Auto™-programmet. Dette gjelder gjensidig.

En liste over enheter og programmer som støtter Android Auto™-tilkobling fin-
nes på Google.

Hovedside

Bilde 39
Android Auto™: Hovedmeny

Tilkoblingsetablering
Enheten lagrer de 10 siste tilkoblede enhetene.

› Koble enheten til USB-inngangen » Bruksanvisning for bilen.

Hovedmenyen for Android Auto™-tilkobling vises » Bilde 39.

Den første tilkoblingen av enheten til bilenheten må gjøres mens bilen står i
ro.

Under den første tilkoblingsetableringen, er det nødvendig å bekrefte tilkob-
lingen både på bilenhetens skjerm og på enheten som skal kobles til.

Man kan også motta en enhetsoppfordring om å installere nødvendige pro-
grammer eller oppdatering under tilkoblingsoppsettet. Det kan dermed kreves
flere bekreftelser, for eksempel for nedlasting av telefonkontakter.

Hovedmeny – funksjonstaster og informasjon
Navigasjonsprogrammer
Telefonprogrammer
Oversikt over kjørende programmer, telefonsamtaler, mottatte tekstmel-
dinger, oppgaver i arbeidslisten, vær osv.
Musikkprogrammer
Liste over ŠKODA-programmer

Hvis det ved siden av programmets funksjonstast vises symbolet , så vil det å
trykke på programmets funksjonstast igjen vise en liste over andre program-
mer.

Gå tilbake til hovedmenyen for Android Auto™-tilkobling fra en annen
enhetsmeny
› For å gå tilbake til hovedmenyen for Android Auto™-tilkobling (f.eks. fra Ra-

dio-menyen), trykk på tasten   → Android Auto.

Starte programmet
› I hovedmenyen til Android Auto™-tilkobling velger man ønsket program i om-

rådet A  » Bilde 39.

Frakobling
› Koble enheten fra USB-inngangen.

eller

› I hovedmenyen til Android Auto™-tilkoblingen, trykk på funksjonstasten  →
   →  .











Funksjonsproblemer

Hvis det oppstår problemer med Android Auto™-tilkoblingen, kan en av følgen-
de meldinger vises på enhetsskjermen. 
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Melding Forklaring

… Kan ikke opprette forbindelse med mobil enhet. En forbindelse via Android
Auto er allerede opprettet med enheten: …

Enheten kan bare ha én aktiv tilkobling.

Kontroller innstillingen på mobilen eller forbindelsen. Stopp bilen, "lås opp" skjermen på den tilkoblede enheten og følg instruksjone-
ne som vises på skjermen.

Apple CarPlay

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Hovedmeny 56
Funksjonsproblemer 57

Apple CarPlay-tilkoblingen kan gjøres under følgende forhold.

Tenningen må være slått på.
Enheten må være slått på.
Enheten som skal tilkobles må være slått på.
Datatilkobling er slått på i enheten som skal kobles til.
Siri-stemmestyringen er slått på i enheten som skal kobles til.

Ved å danne Apple CarPlay-tilkobling vil alle eksisterende Bluetooth®-tilkoblin-
ger til enheten avsluttes, og en tilkobling til enheten som er forbundet via
Apple CarPlay etableres. Apple CarPlay-tilkoblingen tillater ikke bruk av
Telefon-menyen.

En enhet som er tilkoblet via Apple CarPlay kan ikke brukes som en lydkilde i
Medier-menyen.

Hvis en målveivisning skal utføres ved hjelp av Navigasjon-menyen, vil bilen-
hetens målveivisning avsluttes så snart målveivisningen via Apple CarPlay-pro-
grammet startes. Dette gjelder gjensidig.

En liste over enheter, støttede regioner og programmer som støtter Apple
CarPlay-tilkobling finnes på Apple-nettstedet.











Hovedmeny

Bilde 40
Apple CarPlay: Hovedmeny

Tilkoblingsetablering
› Koble enheten til USB-inngangen » Bruksanvisning for bilen.

Det vises i hovedmenyen for Apple CarPlay-tilkobling » Bilde 40.

Den første tilkoblingen av enheten til bilenheten må gjøres mens bilen står i
ro.

Under den første tilkoblingen er det nødvendig å bekrefte forespørselen om
tilkobling på enhetsskjermen.

Hovedmeny – funksjonstaster og informasjon
Trykk – Gå tilbake til hovedmenyen for Apple CarPlay-tilkobling / Hold –-
Slå på Siri-stemmestyring
Liste over tilgjengelige programmer
Andre sider med programmer (vis neste side ved å bevege fingeren side-
lengs over skjermen eller ved å dreie på knotten )

Gå tilbake til hovedmenyen for Apple CarPlay-tilkobling fra en annen
enhetsmeny
› For å gå tilbake til hovedmenyen for Apple CarPlay-tilkobling (f.eks. fra Ra-

dio-menyen), trykk på tasten   → Apple CarPlay. 



A

B
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Starte programmet
› I hovedmenyen til Apple CarPlay-tilkobling velger man ønsket program i om-

rådet A  » Bilde 40.

Frakobling
› Koble enheten fra USB-inngangen.

eller

› I hovedmenyen til Apple CarPlay-tilkoblingen, trykk på funksjonstasten  →
 .

Funksjonsproblemer

Hvis det oppstår problemer med Apple CarPlay-tilkoblingen, kan en av følgen-
de meldinger vises på enhetsskjermen.

Melding Forklaring

… Kan ikke opprette forbindelse med mobil enhet. En forbindelse via Apple
CarPlay er allerede opprettet med enheten …

Enheten kan bare ha én aktiv tilkobling.

SmartLink: ... Forbindelsen ble brutt. Kontroller tilkoblingen til USB-inngangen.

Kan ikke opprette forbindelse. … støttes ikke av den mobile enheten. Tilkoblingstypen støttes ikke av den tilkoblede enheten.

Merk at denne USB-tilkoblingen muligens ikke støtter Apple CarPlay. Bytt
USB-tilkoblingen og prøv på nytt.

Apple CarPlay-tilkoblingen støttes ikke av USB-inngangen. Koble den eksterne
enheten til en annen USB-inngang.

MirrorLink™

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Hovedmeny 57
Betjening 58
Funksjonsproblemer 59

MirrorLink™-tilkoblingen kan gjøres under følgende forhold.

Tenningen må være slått på.
Enheten må være slått på.
Enheten som skal tilkobles må være slått på.

Noen programmer krever at datatilkoblingen i den tilkoblede enheten er slått
på.

Hvis man vil bruke enhetsmenyenTelefon, må enheten tilkobles via Bluetooth®

før det opprettes en MirrorLink™-tilkobling.







En enhet som er tilkoblet via MirrorLink™ kan ikke brukes som en lydkilde i Me-
dier-menyen.

Hvis det foregår målveivisning gjennom enheten, vil denne ikke avsluttes ved
start av målveivisning via MirrorLink™-programmet.

Listen over tilgjengelige programmer og enheter som støtter MirrorLink™-
funksjonen finnes på ŠKODA-nettstedet.

Hovedmeny

Bilde 41
MirrorLink™: Hovedmeny 
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Tilkoblingsetablering
Enheten lagrer de 10 siste tilkoblede enhetene.

› Koble enheten til USB-inngangen » Bruksanvisning for bilen.
› Trykk på tastene   → MirrorLink™.

Hovedmenyen for MirrorLink™-tilkobling vises » Bilde 41.

Gjør følgende ved første gangs tilkoblingsprosess.

› Koble enheten til USB-inngangen.
› Trykk på tastene   → MirrorLink™.
› I den viste hovedmenyen SmartLink, trykk på funksjonstasten  .
› Velg ønsket enhet.
› Bekreft skjermmeldingen om koblingen på enhetsskjermen.

Hovedmenyen for MirrorLink™-tilkobling vises » Bilde 41.

Hovedmeny – funksjonstaster og informasjon
Frakobling og gå tilbake til hovedmenyen SmartLink
Visning av en liste over kjørende programmer med mulighet til å avbryte
disse
Visning av skjerminnholdet fra den tilkoblede enheten (mens et program
kjører)
Innstillinger av MirrorLink™-funksjonen
Liste over sertifiserte programmer
Andre sider med programmer (vis neste side ved å bevege fingeren side-
lengs over skjermen eller ved å dreie på knotten )

Gå tilbake til hovedmenyen for MirrorLink™-tilkobling fra en annen
enhetsmeny
› For å gå tilbake til hovedmenyen for MirrorLink™-tilkobling (f.eks. fra Radio-

menyen), trykk på tasten   → MirrorLink™.

Frakobling
› Koble enheten fra USB-inngangen.

eller

› I hovedmenyen til MirrorLink™-tilkoblingen, trykk på funksjonstasten  .

Tilkoblingen vil avsluttes og hovedmenyen SmartLink vises » Bilde 37 på si-
de 53 – .









A

B

Betjening

Bilde 42
Eksempel på program som kjører

Starte programmet
› I hovedmenyen til MirrorLink™-tilkoblingen, trykk på ønsket program.

Programmet starter og følgende funksjonstaster vises » Bilde 42.

Med bare ett tilgjengelig program, vil dette startes automatisk etter
MirrorLink™-tilkobling.

A  – Betjening av MirrorLink™-tilkobling
Gå tilbake til hovedmenyen for MirrorLink™-tilkoblingen
Tastaturvisning
Utkobling av funksjonstastene

Visning av funksjonstaster til høyre / venstre / nederst

B  – Betjene den tilkoblede enheten, samt programmet som kjører
Avhengig av tilkoblet enhetstype samt programmet som kjører, kan det vises
forskjellige funksjonstaster for tilkoblet enhet (maks. tre samtidig).

Visning av skjulte funksjonstaster
› Hvis enhetsskjermen viser symbolet  ved skjulte funksjonstaster, trykk på

bryteren  .

Visning av programmet som kjører
› I programlisten trykker man på funksjonstasten  » Bilde 41 på side 57.

Avslutte programmet som kjører
› Trykk på funksjonstasten  →  .
› Trykk på funksjonstasten for ønsket program med symbolet  .

Ved å trykke på funksjonstasten Lukk alle vil alle kjørende programmer avslut-
tes.
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Funksjonsproblemer

Hvis det oppstår problemer med MirrorLink™-tilkoblingen, kan en av følgende
meldinger vises på enhetsskjermen.

Melding Forklaring

…: MirrorLink™-forbindelse ikke tilgjengelig.
Kontroller tilkoblingen til USB-inngangen.

Feil: MirrorLink™

Feil: Overføring Koble enheten fra og så til USB-inngangen igjen.

MirrorLink™-audio er ikke tilgjengelig.
Det oppsto et problem med avspilling av lydfiler. Koble enheten fra og så til
igjen.

MirrorLink™ kan bare brukes begrenset med denne mobile enheten. MirrorLink™-versjonen på den tilkoblede enheten støttes av bilenheten.

Forbindelse mislykket. MirrorLink™ støttes ikke av enheten. Den tilkoblede enheten støttes ikke.

Den mobile enheten er sperret. Opphev sperren for å bruke MirrorLink™ "Lås opp" den tilkoblede enheten.

Appen er ikke tilgjengelig under kjøring.
Programmet er kun tilgjengelig når bilen står stille.Appen er ikke tilgjengelig under kjøring. Appen er ikke sertifisert, eller sertifi-

seringen begrenser bruken under kjøring.

Appen er ikke kompatibel. Programmet er ikke sertifisert.

Appen er ikke tilgjengelig under kjøring. Appen er ikke frigitt for dette landet. Programmet er kun tilgjengelig når bilen står i ro i brukslandet.

Appen kan ikke startes eller virker ikke.
Et problem med programstarten. Koble enheten fra og så til USB-inngangen
igjen.

Finner ingen kompatible apper på den mobile enheten. Det er mulig at denne
enheten ikke støtter MirrorLink™.

Enheten har ingen sertifiserte MirrorLink™-programmer tilgjengelige.
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Navigaisjon

Navigasjonsbeskrivelse

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

GPS-satellittsignal 60
Navigasjonsdata 60
Hovedmeny 60
Tilleggsvindu 61

GPS-satellittsignal

Enheten benytter GPS-satellittsignalet (Global Positioning System) til ruteveiv-
isning.

Utenfor rekkevidden til GPS-signalene (f.eks. i tett vegetasjon, i tunneler, un-
derjordisk garasje, o.l.), blir ruteveivisningen begrenset og skjer kun ved hjelp
av enkelte sensorer som er montert i bilen (f.eks. speedometer, rattvinkelmå-
ler, o.l.).

Enheten gir muligheten til å vise følgende informasjon om den gjeldende geo-
grafiske bilposisjonen samt satellittsignal i tilleggsvindu for Posisjon » Bil-
de 44 på side 61.

Lengdegrad
Breddegrad
Meter over havet
Antall satellitter som kan mottas/anvendes

Hvis du vil vise informasjon om lengde- og breddegrad for bilens gjeldende po-
sisjon, må det mottas GPS-signal fra minst tre satellitter.

Hvis du vil vise informasjon om meter over havet for bilens gjeldende posisjon,
må det mottas GPS-signal fra minst fem satellitter.

Navigasjonsdata

Navigasjonsdatakilde
Navigasjonsdata lagres i internminnet.









Visning av navigasjonsdataversjon
› I Navigasjon-menyen, trykker man på funksjonstasten  → Versjonsinfor-

masjon.

Oppdatere navigasjonsdata
Vi anbefaler at du oppdaterer navigasjonsdata jevnlig (f.eks. på grunn av nye
veier, trafikkskilt o.l.).

Informasjon om oppdatering av navigasjonsdata kan fås fra en ŠKODA-for-
handler eller se følgende ŠKODA-nettsted.

http://infotainment.skoda-auto.com

Hovedmeny

Bilde 43
Navigasjon: Hovedmeny

› Trykk på tasten  .

Hovedmenyen for Navigasjon vises » Bilde 43.

Om man ikke ønsker kartvisning, trykker man på tasten   igjen.

Beskrivelse av funksjonstastene A

Angi nytt mål, avslutte veivisning, ruteinformasjon, angi en trafikkhendel-
se, ruteendring i kartet
Lagre et flaggmål, liste over lagrede mål, hjemmeadresse
Turangivelse/turredigering, turminne
Angivelse av spesialmål / søk i spesialmål
Innstillinger for kartvisning

Betjening av radio-/medieavspilling
Navigasjonsinnstillinger
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Tilleggsvindu

Bilde 44
Tilleggsvindu

Inn-/utkobling av visning
› I Navigasjon-menyen, trykker man på funksjonstasten  → Tilleggsvindu.

Tilleggsvinduet kan også slås av ved å trykke på funksjonstasten  .

Velg innhold for tilleggsvindu
I tilleggsvindu A  » Bilde 44 kan det vises ytterligere informasjon.

› Trykk på funksjonstasten  .
› Avhengig av konteksten kan en av følgende menyalternativer velges.

■ Audio – Betjening av radio- / medie- / TV-avspilling
■ Kompass – Visning av den aktuelle bilposisjonen i forhold til himmelretnin-

gen
■ Hypp. ruter – Visning av de tre hyppigst brukte rutene
■ Manøver – Grafisk visning av kjøreanbefalinger
■ Veipunkttur – Visning av veipunkter
■ Posisjon – Visning av geografiske koordinater for den aktuelle bilposisjonen
■ Kart – Forhåndsvisningen av kartet

Nytt mål

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Angi måladresse 61
Angi spesialmål 62
Angi målet på kartet 62
Angi mål med GPS-koordinater 62
Tilføy målet i ruten 62

Dette kapittelet omhandler angivelsesmuligheter for et nytt mål.

Angi måladresse

Bilde 45
Liste over funnede steder

› Om ingen veivisning ønskes, skal man i Navigasjon-menyen trykke på funk-
sjonstasten  .

› Om veivisning ønskes, skal man i Navigasjon-menyen trykke på funksjonsta-
sten  → Nytt mål / mellommål.

› Angi adressen og bekreft (kan bekreftes ved å trykke på funksjonstasten
Kart når man angir adressen i kartet).

› Trykk på funksjonstasten Start.

Hvis menyen for alternative ruter er innkoblet i innstillingene, skal man velge
rutetypen (mest økonomisk / raskest / kortest) før start av målveivisning.

Hvis målangivelse gjøres under ruteveivisning, må målendringen bekreftes ved
å trykke på funksjonstasten Start i følgende viste meny.

Under inntasting av adressen, gir enheten prioritet til steder som er inntastet
før. Listen over disse stedene kan slettes som følger.

› I Navigasjon-menyen, trykker man på funksjonstasten  → Rediger minne
→ Slett brukerdata → Historikk steder.

Hvis det finnes flere steder med samme navn i gjeldende land, så vil det, av-
hengig av antall steder funnet, vises et kart med en liste over de ulike stedene
» Bilde 45. Dette kartet kan også vises ved å trykke på funksjonstasten 
» Bilde 5 på side 10 .

Listen over steder som er funnet vil vise maksimalt seks steder merket med en
bokstav. På kartet merkes da disse stedene med symbolet  og en bokstav,
som samstemmer med bokstavene i listen.

Hvis mer enn seks steder blir funnet, kan man bla gjennom listen ved å vri på
knotten  eller bevege glidebryteren.
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Angi spesialmål

› Om ingen veivisning ønskes, skal man i Navigasjon-menyen trykke på funk-
sjonstasten  → Alternativer → Spesialmål.

› Om veivisning ønskes, skal man i Navigasjon-menyen trykke på funksjonsta-
sten  → Nytt mål / mellommål → Alternativer → Spesialmål.

› Angi og bekreft målet » Side 65.
› Trykk på funksjonstasten Start.

Hvis menyen for alternative ruter er innkoblet i innstillingene, skal man velge
rutetypen (mest økonomisk / raskest / kortest) før start av målveivisning.

Hvis målangivelse gjøres under ruteveivisning, må målendringen bekreftes ved
å trykke på funksjonstasten Start i følgende viste meny.

Angi målet på kartet

Bilde 46
Angi målet på kartet

› Om ingen veivisning ønskes, skal man i Navigasjon-menyen trykke på funk-
sjonstasten  → Alternativer → På kart.

› Om veivisning ønskes, skal man i Navigasjon-menyen trykke på funksjonsta-
sten  → Nytt mål / mellommål → Alternativer → På kart.

› Forflytt målet på kartet til trådkorsets posisjon.
› Trykk på funksjonstasten  → Start.

Hvis menyen for alternative ruter er innkoblet i innstillingene, skal man velge
rutetypen (mest økonomisk / raskest / kortest) før start av målveivisning.

Hvis målangivelse gjøres under ruteveivisning, må målendringen bekreftes ved
å trykke på funksjonstasten Start i følgende viste meny.

Forstørre/forminske kart
Kartvisning med fullskjermsvisning
Kartvisning med vindusvisning




Angi mål med GPS-koordinater

Bilde 47 Angi mål med GPS-koordinater

› Om ingen veivisning ønskes, skal man i Navigasjon-menyen trykke på funk-
sjonstasten  → Alternativer → På kart.

› Om veivisning ønskes, skal man i Navigasjon-menyen trykke på funksjonsta-
sten  → Nytt mål / mellommål → Alternativer → På kart.

› Trykk på ønsket funksjontast for å stille inn lengde- eller breddegrad.
› Angi ønsket verdi ved hjelp av funksjonstastene  /  .
› Berør skjermen utenfor funksjonstastene for å avslutte angivelse av GPS-ko-

ordinater.
› Trykk på funksjonstasten  → Start.

Hvis menyen for alternative ruter er innkoblet i innstillingene, skal man velge
rutetypen (mest økonomisk / raskest / kortest) før start av målveivisning.

Hvis målangivelse gjøres under ruteveivisning, må målendringen bekreftes ved
å trykke på funksjonstasten Start i følgende viste meny.

Tilføy målet i ruten

› Om veivisning ønskes, skal man i Navigasjon-menyen trykke på funksjonsta-
sten  → Nytt mål / mellommål.

› Angi mål.
› Trykk på funksjonstasten Start → Mellommål.

Rekkefølgen på mellommål kan endres i menyen for ny tur, trykk på funksjons-
tasten  og målet forskyves til en annen posisjon.

› Trykk på funksjonstasten Beregne.

Ved å tilføye målet i ruten opprettes en tur. Mer informasjon om turen » Si-
de 72. 
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Les dette
Opptil 20 mål kan inkluderes i turen.

Mine mål

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Liste over lagrede mål 63
Hjemmeadresse 63
Lagre nåværende bilposisjon lagre (flaggmål) 64

Dette kapitlet tar for seg alternativer for angivelse og valg av mål som er lagret
i enhetsminnet.

Liste over lagrede mål

Bilde 48 Liste over lagrede mål

Vise liste over lagrede mål
› I Navigasjon-menyen, trykker man på funksjonstasten  → Mål.

Den sist valgte listen over lagrede mål vises.

Følgende funksjoner kan utføres fra den viste listen.

– Målsøk etter navn (om det finnes mer enn 5 oppføringer)
– Redigering av det lagrede målet

Vis kategorien for det lagrede målet
› I Navigasjon-menyen, trykker man på funksjonstasten  → Mål →  .

Følgende meny vises med kategoriene av lagrede mål » Bilde 48.

Søk


Siste målveivisning som ble utført (lagres automatisk, maks. 50)
Målminne (lagres manuelt):
›  Flaggmål (lagre nåværende bilposisjon)
›  Lagret mål (lagret i måldetaljer / importert i vCard-format)
›  Favoritt (lagret i måldetaljene)
Favoritter (maks. 50 oppføringer). Favorittposisjonene vises på kartet med
symbolet  .
Telefonkontakter på tilkoblet telefon eller SIM-kortet med adressen. Hvis
adressen er i et format som ikke støttes, vil det vises en meny for adresse-
redigering.

Veivisning til lagret mål
› Velg ønsket mål i listen over lagrede mål.
› Trykk på funksjonstasten Start.

Hvis menyen for alternative ruter er innkoblet i innstillingene, skal man velge
rutetypen (mest økonomisk / raskest / kortest) før start av målveivisning.

Hvis målangivelse gjøres under ruteveivisning, må målendringen bekreftes ved
å trykke på funksjonstasten Start i følgende viste meny.

Hjemmeadresse

Angi hjemmeadresse
Ved ikke angitt hjemmeadresse gjøres følgende.

› I Navigasjon-menyen, trykker man på funksjonstasten  → Hjemmeadres-
se.

› Angi hjemmeadresse som gjeldende bilposisjon eller ved å taste inn adres-
sen.

Ruteveivisning til hjemmeadresse
Ved angitt hjemmeadresse gjøres følgende.

› I Navigasjon-menyen, trykker man på funksjonstasten  → Hjemmeadres-
se.

Hvis menyen for alternative ruter er innkoblet i navigasjonsinnstillingene, skal
man velge rutetypen (mest økonomisk / raskest / kortest) før start av målveiv-
isning.

Posisjonen for hjemmeadresse vises på kartet med symbolet  .

Endre hjemmeadresse
› I Navigasjon-menyen, trykker man på funksjonstasten  → Rediger minne

→ Definer hjemmeadresse. 
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› Ved lagret hjemmeadresse trykker man på funksjonstasten Rediger.

Ved ulagret hjemmeadresse ber enheten om adresseangivelse.

› Redigere hjemmeadressen, eller angi den ved hjelp av gjeldende bilposisjon
eller ved å taste inn adressen.

Slett hjemmeadresse
› I Navigasjon-menyen, trykker man på funksjonstasten  → Rediger minne

→ Slett brukerdata → Hjemmeadresse.
› Trykk på funksjonstasten Slett og bekreft slettingen.

Lagre nåværende bilposisjon lagre (flaggmål)

Bilens nåværende posisjon kan lagres som såkalt "Flaggmål".

Ved lagring av neste flaggmål, overskrives det allerede lagrede flaggmålet.

Flaggmålet kan lagres i enhetsminnet for å hindre overskriving.

Lagre
› I Navigasjon-menyen, trykker man på funksjonstasten  → Lagre posisjon.

Veivisning til flaggmål
› I Navigasjon-menyen, trykker man på funksjonstasten  → Mål →  →  .
› Trykk på funksjonstasten for flaggmål for å starte veivisningen.

Hvis målangivelse gjøres under ruteveivisning, må målendringen bekreftes ved
å trykke på funksjonstasten Start i følgende viste meny.

Lagre flaggmålet som lagret mål
› I Navigasjon-menyen, trykker man på funksjonstasten  → Mål →  →  .
› Ved ønsket flaggmål trykker man på funksjonstasten  → Lagre.

Spesialmål

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Hurtigvalg av spesialmål 64
Flere spesialmål 64
Søke etter og velge et spesialmål 65

Spesialmål (f.eks. restauranter, bensinstasjoner o.l.) kan velges direkte på kar-
tet eller i menyen over flere spesialmål.

Dette kapittelet omhandler valgmulighetene for spesialmål ved hjelp av funk-
sjonstasten .

Hurtigvalg av spesialmål

Enheten muliggjør hurtigsøk etter et spesialmål i følgende kategorier.

Bensinstasjon
Restaurant
Parkeringsplass

› I Navigasjon-menyen, trykker man på funksjonstasten  .
› Velg ønsket kategori av spesialmål.

Hvis ingen veivisning ønskes, vises en liste over de nærmeste spesialmålene.

Hvis veivisning ønskes, vises en liste over spesialmål langs den beregnede ru-
ten.

› Velg ønsket spesialmål.
› Trykk på funksjonstasten Start.

Hvis menyen for alternative ruter er innkoblet i innstillingene, skal man velge
rutetypen (mest økonomisk / raskest / kortest) før start av målveivisning.

Hvis målangivelse gjøres under ruteveivisning, må målendringen bekreftes ved
å trykke på funksjonstasten Start i følgende viste meny.

Flere spesialmål

Bilde 49
Angivelse av spesialmål

› I Navigasjon-menyen, trykker man på funksjonstasten  → Flere spesial-
mål. 
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Da vil følgende meny vises » Bilde 49.
Valg av søkeområde
Valg av søkeområde
Presisering av adressen eller stedet
Søkeområdets adresse
Spesialmålsøk etter kategori
Spesialmålsøk etter navn

Søke etter og velge et spesialmål

Bilde 50 Søkeområde for spesialmål

Spesialmålsøk
› I Navigasjon-menyen, trykker man på funksjonstasten  → Flere spesial-

mål.
› Trykk på funksjonstasten A  » Bilde 50.
› Velg søkeområde.
› Spesialmålsøk utføres etter kategori ved å trykke på funksjonstasten B .

eller

› Spesialmålsøket gjøres etter målnavn ved å trykke på funksjonstasten C
samt angivelse av navnet.

Valg av spesialmål
Etter søket vil en liste over funnede spesialmål vises (listen sorteres etter av-
standen til målet).

› Velg spesialmål.
› Trykk på funksjonstasten Start.

Hvis målangivelse gjøres under ruteveivisning, må målendringen bekreftes ved
å trykke på funksjonstasten Start i følgende viste meny.

A

B

C

D

E

F

Meny for søkeområde for spesialmål » Bilde 50
Rundt den aktuelle bilposisjonen
Rundt målet
Rundt mellommålet
Langs ruten
I adresseområdet
Rundt kartpunkt

Ved å velge alternativet I nærhet av adresse og Velg på kart, vil funksjonsta-
sten Rediger vises. Det angitte søkeområdet for spesialmålsøk kan redigeres
ved å trykke på denne funksjonstasten.

Importer egne mål

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Egne mål i vCard-format 65
Egne kategorier av spesialmål 66

I dette kapittelet beskrives måltypene som kan importeres til enhetsminnet.

Egne mål kan opprettes ved hjelp av ŠKODA-programmet "MyDestination". Mer
informasjon finnes på ŠKODA-nettstedet.

http://infotainment.skoda-auto.com

Egne mål i vCard-format

Egne mål i vCard-format (*vcf) kan importeres til enhetsminnet fra et SD-kort
eller en USB-kilde.

Import
› Sett SD-kortet inn i enheten, eller koble til en USB-kilde med filen for egne

mål.
› I Navigasjon-menyen, trykker man på funksjonstasten  → Importer mål.
› Velg kilden og bekreft importen.

Veivisning
› I Navigasjon-menyen, trykker man på funksjonstasten  → Mål →  →  .
› Trykk på funksjonstasten for vCard-målet for å starte veivisningen.
› Trykk på funksjonstasten Start. 

D

E

F

G

H

I

65Navigaisjon



Hvis menyen for alternative ruter er innkoblet i innstillingene, skal man velge
rutetypen (mest økonomisk / raskest / kortest) før start av målveivisning.

Hvis målangivelse gjøres under ruteveivisning, må målendringen bekreftes ved
å trykke på funksjonstasten Start i følgende viste meny.

Slette
› I Navigasjon-menyen, trykker man på funksjonstasten  → Mål →  →  .
› Trykk på funksjonstasten  i delen med navnet på det egne målet.
› I måldetaljer trykker man på funksjonstasten Rediger → Slett.
› Bekreft slettingen.

Egne kategorier av spesialmål

Egne kategorier av spesialmål kan opprettes i ŠKODA-programmet
"MyDestination" og importeres fra SD-kortet.

Import
› Sett SD-kortet med kategoriene av spesialmål inn i enheten.
› I Navigasjon-menyen, trykker man på funksjonstasten  → Versjonsinfor-

masjon → Oppdatering.
› Velg SD-kortet som kilde og bekreft importen.

Hvis enhetsminnet allerede inneholder en kategori av egne spesialmål med
samme navn, vil denne bli overskrevet under importen.

Egne kategorier av spesialmål kan vises på kartet.

› I Navigasjon-menyen, trykker man på funksjonstasten  → Kart → Velg ka-
tegorier for spesialmål → Mine spesialmål (personlig POI).

Veivisning til mål i egen kategori
› I Navigasjon-menyen, trykker man på funksjonstasten  → Flere spesial-

mål.
› Trykk på funksjonstasten A  » Bilde 50 på side 65.
› Velg søkeområde.
› Trykk på funksjonstasten B » Bilde 50 på side 65 → Mine spesialmål (per-

sonlig POI).
› Velg ønsket kategori av egne mål.
› Trykk på funksjonstasten Start.

Hvis menyen for alternative ruter er innkoblet i innstillingene, skal man velge
rutetypen (mest økonomisk / raskest / kortest) før start av målveivisning.

Hvis målangivelse gjøres under ruteveivisning, må målendringen bekreftes ved
å trykke på funksjonstasten Start i følgende viste meny.

Slette
› I Navigasjon-menyen, trykker man på funksjonstasten  → Rediger minne

→ Slett mine spesialmål → Slett.

Kart

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Kartbeskrivelse 66
Alternativer for kartvisning 67
Alternativer for kartvisning i tilleggsvindu 67
Spesialmål på kartet 67
Trafikkskilt 68
Kartorientering 68
Kartmålestokk 68
Kartsentrering 69

Kartbeskrivelse

Bilde 51
Kart

Følgende informasjon og funksjonstaster kan vises på kartet.
Bilposisjon
Målposisjon
Rute
Funksjonstast for kartbetjening
Funksjonstast for spesialmål
Informasjon om maksimalt tillatt hastighet 

A

B

C

D

E

F

66 Navigaisjon



Informasjon på statuslinjen
Gatenavn/gatenummer for gjeldende bilposisjon
Gjenværende kjøreavstand til mål
Beregnet ankomsttid til mål/mellomål
Beregnet gjenværende reisetid til mål/mellommål

Alternativer for kartvisning

Bilde 52
Alternativer for kartvisning

› I Navigasjon-menyen, trykker man på funksjonstasten  .

Følgende funksjonstaster vil vises » Bilde 52.
2D – todimensjonal kartvisning
3D – tredimensjonal kartvisning
Kartvisning med ruten fra nåværende bilposisjon til målet
Representasjon av målet eller neste mellommål på kartet (avhengig av vis-
ningsinnstillingene » side 78, Avanserte innstillinger)
Automatisk kartvisning i dag- eller nattmodus (avhengig av gjeldende bil-
belysning)
Kartvisning i dagmodus
Kartvisning i nattmodus
Aktiver/deaktiver visning i tilleggsvindu
Inn-/utkobling av visning av valgt spesialmål

Om kartmålestokken på 2D- eller 3D-kart er mindre enn 10 km (5 miles), vil kar-
tet automatisk vises som 2D og orientert mot nord. Hvis målestokken økes ut-
over denne verdien, vil kartet gå tilbake til standardfremvisningen.

















A

B

C

D

E

Alternativer for kartvisning i tilleggsvindu

Bilde 53 Kart i tilleggsvindu / eksempel på funksjonstastmeny

› I tilleggsvinduet trykker man på funksjonstasten  Kart  eller  » Bil-
de 53 – .

Avhengig av konteksten vil noen av følgende funksjonstaster vises » Bilde 53
– .

Kartvisning med ruten fra nåværende bilposisjon til målet
Endring av kartorientering
2D – todimensjonal kartvisning
3D – tredimensjonal kartvisning
Inn-/utkobling av automatisk målestokkendring

Spesialmål på kartet

Enheten lar opptil 10 kategorier av spesialmål vises på kartet.

Inn-/utkobling av visning
› I Navigasjon-menyen, trykker man på funksjonstasten  → Spesialmål.

Velg den viste kategorien
› Slå på visning av spesialmål.
› I Navigasjon-menyen, trykker man på funksjonstasten  → Kart → Velg ka-

tegorier for spesialmål.
› Velg ønsket kategori av spesialmål.

Veivisning til spesialmål
› Trykk på funksjonstasten med symbolet for et spesialmål på kartet.

Spesialmåldetaljer vises. 
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Om funksjonstasten inkluderer flere spesialmål, vil det vises en liste. Velg det
ønskede målet fra listen og spesialmåldetaljer vil vises.

› Trykk på funksjonstasten Start.

Det utføres en ruteberegning til målet og ruteveivisningen starter.

Hvis menyen for alternative ruter er innkoblet i navigasjonsinnstillingene, skal
man velge rutetypen (mest økonomisk / raskest / kortest) før start av målveiv-
isning.

Trafikkskilt

Enheten muliggjør visning av trafikkskilt som er lagret i navigasjonsdata eller
registreres av frontkameraet på enhetsskjermen under målveivisning F  » Bil-
de 51 på side 66.

Inn-/utkobling av trafikkskiltvisning » Side 78.

På noen biler er det mulig å angi et varsel for overskridelse av tillatt fartsgren-
se som vist av et trafikkskilt –   →  → Førerassistanse → Trafikkskiltgjen-
kjenning → Varsling.

For tilhengerdrift anbefaler vi at du aktiverer gjenkjennelse av trafikkskilt som
gjelder for tilhenger   →  → Førerassistanse → Trafikkskiltgjenkjenning
→ Tilhengerregistrering (vis skilt).

Kartorientering

3D-kartet er innrettet kun med hensyn til kjøreretningen.

2D-kartet kan enten orienteres mot nord eller i forhold til kjøreretningen.

En endring av kartorienteringen er bare mulig så lenge kartet er sentrert (funk-
sjonstasten  eller  vises ikke).

Endring av kartorientering
› I Navigasjon-menyen, trykker man på funksjonstasten  Trykk i området D

» Bilde 51 på side 66.

Kartet orienteres mot nord eller i forhold til kjøreretningen.

Pilen i symbolet  peker alltid mot nord.

Kart som er orientert mot nord
Kartet dreies ikke, derimot dreies symbolet  for bilposisjonen.

For retningsorienterte kart
Kartet dreies, mens symbolet  for bilposisjonen dreies ikke.

Kartmålestokk

Det er mulig å endre målestokken på kartet manuelt eller å slå på automatisk
målestokkendring.

Symboler på funksjonstastene for målestokk
Kontekstavhengig vil følgende funksjonstaster og informasjon vises i kartom-
rådet D » Bilde 51 på side 66.

Manuelt angitt målestokk
Automatisk angitt målestokk

Inn-/utkobling av automatisk målestokkendring
Kartvisning med forminsket målestokk
Gjeldende meter over havet

Manuell målestokkendring
Størrelsen på kartmålestokken kan endres på følgende måter.

› Vri på bryteren  .
› Berør skjermen med to fingre og før disse mot eller trekk dem fra hverandre.

Innkobling av automatisk målestokkendring
› I Navigasjon-menyen, trykker man på funksjonstasten  →  .

Trykk på funksjonstasten  utheves i grønt. Den manuelle målestokkendrin-
gen bytter til automatisk målestokkendring.

Den automatiske målestokken er kun aktiv så lenge kartet er sentrert på bil-
posisjonen (funksjonstasten  eller  vises ikke).

Hvis den automatiske målestokken er aktiv, endrer kartets målestokk seg au-
tomatisk, avhengig av veitypen det kjøres på (motorvei – liten kartmålestokk
eller tettsted – stor kartmålestokk) samt forestående manøver.

Utkobling av automatisk målestokkendring
› I Navigasjon-menyen, trykker man på funksjonstasten  →  .

Trykk på funksjonstasten  utheves i hvitt. Den automatiske målestokken-
dringen bytter til manuell målestokkendring.

Utkobling skjer også dersom kartet forskyves eller kartmålestokken endres
manuelt.

Kartvisning med forminsket målestokk
› I Navigasjon-menyen, trykker man på funksjonstasten  →  eller  →
 . 
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Kartmålestokken forminskes i noen sekunder og blir så gjenopprettet.

Kartsentrering

Det forskjøvne kartet kan sentreres på bilen, målet eller ruten.

Avhengig av kartvisningen vises følgende funksjonstaster i kartområdet D
» Bilde 51 på side 66.

Sentrering på bilposisjon (i 2D-kartvisning –  eller 3D-kartvisning – )
Sentrering på målposisjon (i 2D-kartvisning – )
Rutesentrering (i rutevisningen – )

Målveivisning

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Målredigering 69
Ruteberegning 70
Hyppigste ruter 70
Ruteendring på kartet 71
Grafiske kjøreanbefalinger 71
Navigasjonsmeldinger 72
Ruteinformasjon 72
Avslutte målveivisning 72
Avbrudd i målveivisning 72

Ruteveivisningen skjer som følger.
› Ved hjelp av grafiske kjøreanbefalinger på enhetsskjermen og kombiinstru-

mentets skjerm.
› Ved hjelp av navigasjonsmeldinger.

Systemet forsøker å videreføre en veivisning mot målet, også når navigasjons-
dataene er ufullstendige eller det ikke finnes data for det aktuelle området.

Ruten beregnes på nytt hver gang du ignorerer anbefalinger eller avviker fra
ruten.

Veivisning i demo-modus
Demo-modusen skaper en kjøresimulasjon frem til angitt mål. Funksjonen gir
mulighet for å kjøre gjennom den beregnede ruten som en "simulering".





Ved innkoblet Demo-modus vil det vises en meny for veivisning før starten av
målveivisningen i Demo -modus eller i normalmodus.

Inn-/utkobling av Demo-modus » side 78, Avanserte innstillinger.

ADVARSEL
De gitte navigasjonsmeldingene kan avvike fra den aktuelle situasjonen
f.eks. på grunn av byggeplasser eller navigasjonsinformasjon som ikke er
oppdatert.

Målredigering

Bilde 54
Måldetaljer

Les først og vær oppmerksom på  på side 69.

Etter angivelse av et nytt mål eller etter å ha trykket på funksjonstasten  I li-
sten over lagrede mål vises en meny for mål- og ruteredigering » Bilde 54.

Område med funksjonstaster
Detaljert målinformasjon
Målposisjon på kartet
Forstørre vinduet med målinformasjon
Forminske vinduet med målinformasjon

Funksjonstast i område A
› Start – Avhengig av innstillingen for starten av ruteberegningen eller rutety-

pen
› Avslutt – Avslutte veivisning
› Rutealternativer – Vis en meny for innstilling av rutealternativer
› Lagre – Lagring av mål i målminnet
› Rediger – Redigering av måladressen som ble angitt via kartpunktet
› Velg nummer – Starte en telefonsamtale med spesialmålets kontaktnummer 



A
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Målminne
› Trykk på funksjonstasten Lagre.
› Navngi målet og bekreft lagringen.

Målredigering
Følgende meny for målredigering vises ved å trykke på funksjonstasten Redi-
ger.

› Slett – Slette mål
› Lagre som – Redigering av navnet og etterfølgende lagring av mål
› Favoritt – Tilføye eller endre mål til favoritter

Ruteberegning

Bilde 55
Alternative ruter

Les først og vær oppmerksom på  på side 69.

Ruteberegning utføres i henhold til de innstilte rutealternativene. Disse ruteal-
ternativene kan stilles inn » side 78, Rutealternativer.

Alternative ruter
Ved innkoblet valg av alternative ruter vil følgende meny vises » Bilde 55 etter
ruteberegningen.

 – Økonomisk rute med så kort kjøretid og kjørestrekning som mulig –
ruten utheves i grønt
 – Raskeste rute til målet, selv om det er nødvendig med en omvei -– ru-
ten utheves i rødt
 – Korteste vei til målet, selv om det fører til lengre kjøretid – ruten uthe-
ves i oransje



A

B

C

Informasjon om rutelengden og antatt kjøretid vises i funksjonstasten for al-
ternative ruter.

Ved symbolene for alternative ruter, kan følgende symboler vises.

Bruk av motorvei med bompenger
Bruk av tog/ferge
Bruk av tunnel med bompenger
Bruk av landevei med bompenger
Bruk av landevei med vignettplikt

Det er mulig å velge en rute som allerede er beregnet før alle rutene er ferdig
beregnet.

Etter valg av en rutetype startes veivisningen mot målet.

Hvis ingen rute velges innen 30 sek etter ruteberegning, vil målveivisning iht.
innstilt rutetype startes automatisk » side 78, Rutealternativer.

Ruteberegning for tilhengerdrift
Før kjøring med tilhenger eller annet tilbehør som benytter hengerkontakten,
anbefaler vi at man aktiverer tilhengerregistrering og ev. angir topphastighe-
ten for tilhengerdrift1). Disse funksjonene påvirker ruteberegningen.

Aktivering av tilhengerregistrering gjøres som følger.

› Trykk på tasten   →  → Førerassistanse → Trafikkskiltgjenkjenning →
Tilhengerregistrering (vis skilt).

Innstillingen av maksimal hastighet for tilhengerdrift gjøres som følger (gjelder
for Superb).

› Trykk på tasten   →  → Førerassistanse → Trafikkskiltgjenkjenning →
Topphastighet.

Hyppigste ruter

Les først og vær oppmerksom på  på side 69.

Enheten lagrer automatisk opptil tre hyppigst brukte ruter.

Målveivisning til en av de lagrede rutene kan startes så lenge ingen veivisning
eller veivisning foregår på én av disse rutene. 













1) Gjelder for Superb.
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Rutevalg
› I tilleggsvinduet, trykk på Hypp. ruter → Vis på kart.
› Velg ønsket rute.

Det utføres en ruteberegning for valgt rute og veivisningen starter.

Menyen Hypp. ruter kan skjules/vises i tilleggsvinduet » side 78, Rutealterna-
tiver.

Lagrede hyppigste rutene kan slettes » side 79, Rediger minne.

Ruteendring på kartet

Bilde 56 Ruteendring på kartet / rutetransittpunkt

Les først og vær oppmerksom på  på side 69.

Det er mulig å endre ruten til et mål ved å legge et transittpunkt til i ruten.

Legg til et transittpunkt
› I Navigasjon-menyen, trykker man på funksjonstasten  → Endre rute på

kart.
› Berør skjermen i ruteområdet og flytt krysset til ønsket sted på kartet, f.eks.

A  » Bilde 56.

Transittpunktet B  legges til ruten » Bilde 56.

› Trykk på funksjonstasten  .

Det utføres en ruteberegning og veivisning starter.

Tilpasse transittpunkt
› I Navigasjon-menyen, trykker man på funksjonstasten  → Endre rute på

kart.
› Berør transittpunktet B  og forskyv det til et annet sted på kartet.
› Trykk på funksjonstasten  .



Det utføres en ruteberegning og veivisning starter.

Fjerne transittpunkt
› I Navigasjon-menyen, trykker man på funksjonstasten  → Endre rute på

kart.
› Trykk på funksjonstasten Slett veipunkt.
› Trykk på funksjonstasten  .

Det utføres en ruteberegning og veivisning starter.

Grafiske kjøreanbefalinger

Bilde 57 Kjøreanbefalinger / detaljer om kjøreanbefalinger

Les først og vær oppmerksom på  på side 69.

Visningen av de grafiske kjøreanbefalingene skjer i tilleggsvinduet Manøver
samt kombiinstrumentets skjerm.

I tilleggsvinduet Manøver vises følgende kjøreanbefalinger » Bilde 57.

Gatenavn ev. gatenummer for gjeldende bilposisjon
De opptil tre neste kjøreanbefalinger med gatenavn ev. -nummer, med kjø-
reavstand og kjøretid til anbefalt kjørested
Detaljer for kjøreanbefalingen som vises nær manøveren
Kjørefeltanbefaling

Enheten gjør også oppmerksom på TMC-mottatte trafikkproblemer via til-
leggsvinduet Manøver, samt parkeringsplasser, bensinstasjoner eller restau-
ranter når man er på motorveien.

Ved innkoblet funksjon for  Avanserte innstillinger Merk: grensepassering
vises landspesifikke fartsgrenser etter kryssing av landegrenser. Disse farts-
grensene kan vises i Navigasjon-menyen ved å trykke på funksjonstasten 
→ Topphastighet.
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Navigasjonsmeldinger

Les først og vær oppmerksom på  på side 69.

Enheten leverer navigasjonsmeldinger.

Navigasjonsmeldinger genereres av enheten. Det kan ikke garanteres at mel-
dingene (f.eks. vei eller bynavn) alltid vil være helt forståelige.

Den siste navigasjonmeldingen kan gjentas ved å trykke på bryteren  .

Navigasjonsmeldingens tidspunkt avhenger av veitypen og kjørehastigheten.
For eksempel vil man på motorveier høre den første meldingen ca. 2 000 m
(6 000 fot) foran stedet hvor man må kjøre av motorveien.

Innstilling av navigasjonsmeldinger » side 78, Navigasjonsmeldinger.

Ruteinformasjon

Les først og vær oppmerksom på  på side 69.

Detaljert ruteinformasjon kan vises under målveivisning.

› I Navigasjon-menyen, trykker man på funksjonstasten  → Ruteinformasjon.

Avhengig av konteksten vil noe av følgende informasjon vises.

› Informasjon til endelig mål
› – Kjøreavstand til målet
› – Ankomsttid til målet1)

› – Kjøretid til målet1)

› Rutetype (økonomisk, raskeste, korteste)
› Gjeldende bilposisjon (koordinater)

Avslutte målveivisning

Les først og vær oppmerksom på  på side 69.

Målveivisning kan avsluttes på én av følgende måter.

› Det endelige målet nås.
› I Navigasjon-menyen, trykker man på funksjonstasten  → Stopp veivisning.







› Hvis en målveivisning skal startes, angis en ny tur og målveivisningen avslut-
tes ved å trykke på funksjonstasten Avslutt.

› Skru tenningen av i mer enn 120 min.

Avbrudd i målveivisning

Les først og vær oppmerksom på  på side 69.

Hvis tenningen slås av og på igjen, vil målveivisningen fortsette på én av føl-
gende måter, avhengig av stoppetid.

› Innen 15 min – veivisningen forsettes ut fra den beregnede ruten.
› fra 15 min til 120 min – meldingen Fortsette veivisning? vises på skjermen,

etter bekreftelse av veivisningen vil veivisning fortsette iht. beregnet rute.
› Etter 120 min – målveivisningen blir avbrutt.

Tur

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Turopprettelse 72
Turredigering 73
Redigering av turminne 73

Turopprettelse

Bilde 58
Angi ny tur

Turopprettelse (det utføres ingen veivisning)
› I Navigasjon-menyen, trykker man på funksjonstasten  → Ny tur. 



1) Hvis ankomsttid eller gjenværende kjøretid til endelig mål er på mer enn 24 timer, vil det vises innen
symbolet .
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Tilføy et mål på én av følgende måter.

› Trykk på funksjonstasten A  » Bilde 58 og angi et nytt mål.

eller

› Trykk på funksjonstasten B  og velg et mål fra listen over lagrede mål » Si-
de 63.

Den opprettede turen kan lagres ved å trykke på funksjonstasten C  eller rute-
veivisningen kan startes ved å trykke på funksjonstasten D .

Turopprettelse (det utføres veivisning)
› I Navigasjon-menyen, trykker man på funksjonstasten  → Nytt mål / mel-

lommål.
› Angi mål.
› Trykk på funksjonstasten Start → Mellommål.

Den opprettede turen kan lagres ved å trykke på funksjonstasten C  eller rute-
veivisningen kan startes ved å trykke på funksjonstasten D .

Turredigering

Bilde 59
Turredigering

Åpne turredigering (det utføres veivisning)
› I Navigasjon-menyen, trykker man på funksjonstasten  → Rediger tur .

Tilføy mål til tur
› Trykk på funksjonstasten A  » Bilde 59 og angi et nytt mål.

eller

› Trykk på funksjonstasten B  og velg et mål fra listen over lagrede mål.

Hvert ytterligere mål tilføyes listen som det endelige målet.

Bytte ut mål med hverandre
› Trykk på funksjonstasten  og flytt målet til ønsket posisjon.

For de allerede nådde turmålene vises merknaden Målet er nådd under mål-
navnet. Disse målene kan ikke utveksles med hverandre.

Informasjon om rekkefølgen av mål samt til turen
Ved de enkelte målene vises følgende informasjon » Bilde 59.

Mellomål (med fortløpende nummer)
Endelige reisemål
Beregnet ankomsttid til mål
Gjenværende kjøreavstand til mål

Målredigering
› Trykk på funksjonstasten for ønsket mål og følgende meny vises.

Slette målet
Målveivisningen fortsettes til dette målet, og deretter til neste turmål (tid-
ligere mellommål hoppes over).
Visning av måldetaljer

Turlagring
› Trykk på funksjonstasten C  » Bilde 59.

Følgende meny vil vises.

Lagre en redigert tur med et nytt navn
Lagre en redigert tur med det opprinnelige navnet

Starte målveivisning
› Trykk på funksjonstasten D  » Bilde 59.

Det utføres en turberegning og veivisning starter.

Redigering av turminne

› I Navigasjon-menyen, trykker man på funksjonstasten  → Turminne.

Det vises en liste over lagrede turer.

› Velg ønsket tur, følgende funksjonstaster vises.

Slette tur
Turredigering

Turberegning og start av målveivisning















Ny tur
Erstatt

Slett
Rediger
Start
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Veipunktmodus

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Hovedmeny 74
Registrerveipunkter 74
Kjøre lagret veipunkttur 75
Administrere veipunktminnet 75

Denne modusen er egnet for veivisning utenfor veier eller i områder uten til-
gjengelige kart.

Enheten muliggjør opptak av kjørt veipunkttur med automatiske eller manuelt
angitte veipunkter.

Det foreligger også mulighet for å starte veivisning til den lagrede veipunkttu-
ren eller å lagre veipunktturen på SD-kortet.

Hovedmeny

Bilde 60
Veipunktmodus: Hovedmeny

› I Navigasjon-menyen, trykker man på funksjonstasten  → Veipunktmodus.

Menyen Veipunktmodus vises » Bilde 60.

Ved pågående veivisning vil denne avbrytes etter valg av veipunktmodus.

Beskrivelse av funksjonstastene A  » Bilde 60
Når det utføres enten registrering av veipunkttur eller veivisning
› Start registrering av en veipunkttur
› Åpne redigering av lagrede veipunktturer
› Gå ut av veipunktmodus
Når det utføres registrering av en veipunkttur
› Stanse registrering av en veipunkttur
› Sett veipunkt manuelt
› Gå ut av veipunktmodus
Når det utføres veivisning
› Stopp veivisning
› Hopp over neste veipunkt
› Gå ut av veipunktmodus
Innstilling av kartvisning, vise/skjule tilleggsvindu

Betjening av radio-/medieavspilling
Funksjonen for innstilling av Navigasjon-menyen er ikke tilgjengelig i vei-
punktmodus

Registrerveipunkter

Bilde 61
Registrere en veipunkttur

Start registrering av en veipunkttur
› Trykk på funksjonstasten  → Ta opp veipunkttur.

Velg én av følgende registreringsmåter.

■ Velg på kart – Angi målet på kartet og start registrering av veipunkter
■ Start opptaket – Start registrering av veipunkter uten målveivisning

Registrere en veipunkttur
Etter registreringsstart for en veipunkttur kan følgende informasjon vises, av-
hengig av konteksten » Bilde 61. 
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Automatisk angitte veipunkter
Manuelt angitte veipunkter
Tilleggsvindu Veipunkter med antall allerede angitte veipunkter / maksi-
mum tillatt antall veipunkter

Sett veipunkt manuelt
› Trykk på funksjonstasten  → Sett veipunkt manuelt.

Avslutte registrering av veipunktmodus
› Trykk på funksjonstasten  → Stopp opptak.

De registrerte veipunktene slås sammen etter registreringen av en veipunkt-
tur og lagres i veipunktminnet.

Når registreringen avsluttes kan den ikke gjenstartes. Man må da starte en ny
registrering.

Registreringen stanser også når man går ut av veipunktmodus.

Kjøre lagret veipunkttur

Bilde 62 Visning av en veipunkttur / kjøring av en veipunkttur

Start veivisning
› Tasten  → Veipunktminne.
› Velg ønsket veipunkttur » Bilde 63 på side 75.
› Trykk på funksjonstasten  .
› Velg én av følgende menyer » Bilde 62 – .

■ Snu turen – Reverser rekkefølgen på veipunktene (egner seg for kjøring av
veipunkttur i motsatt retning)

■ Neste veipunkt – Gå til neste veipunkt
■ Start – Start veivisningen mot målet

A

B

C

Veivisning
Ved start av en veipunkttur vil enheten ikke avgi navigasjonsmeldinger. Under
kjøring skal veipunktturen som vises på enhetsskjermen følges så tett som
mulig.

Ved starten av en veipunkttur viser tilleggsvinduet Veipunkter retningen og
avstanden til neste veipunkt, det fortløpende nummeret på neste veipunkt og
det totale antall veipunkter 1  » Bilde 62 – .

Veipunktturen fra bilposisjonen til neste veipunkt "tar" suksessivt "bort" 2
mens man kjører » Bilde 62 – .

Hvis man passerer nær nok til neste veipunkt, vil veivisningen fortsettes til ne-
ste veipunkt.

Hvis man kjører forbi et veipunkt og ønsker at dette "ikke skal forsvinne" fra
veipunktturen (f.eks. fordi avstanden til dette veipunktet er for stor), så kan
man "hoppe over" veipunktet og fortsette veivisningen til neste veipunkt.

› Trykk på funksjonstasten  → Hopp over veipunkt.

Avslutt veivisning
› Trykk på funksjonstasten  → Avslutt veivisning.

Veivisningen stanser også når man går ut av veipunktmodus.

Administrere veipunktminnet

Bilde 63
Veipunktminne

› Trykk på funksjonstasten  → Veipunktminne.

Det vises en liste over lagrede og importerte veipunktturer.

Navnet på veipunktturen, dato og klokkeslett for lagring samt antall veipunk-
ter vises i funksjonstasten for veipunktregistreringen.

› Velg ønsket veipunkttur, følgende meny vises » Bilde 63. 
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Lagring av veipunktturen på SD-kortet
Slette veipunktturen
Gi veipunktturen nytt navn
Visning av veipunktturen » Bilde 62 på side 75 – 

Importere veipunkttur
Veipunktturer som er lagret på SD-kortet kan importeres til enhetsminnet.

› Trykk på funksjonstasten  → Veipunktminne → Importer.
› Velg kilden for opptegnelsen av en veipunkttur og bekreft importen.

Trafikkinformasjon

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Liste over trafikkmeldinger 76
Detalj av trafikkmeldingen 76
Dynamisk rute 77
Angi/fjern trafikkproblem på ruten manuelt 77

Liste over trafikkmeldinger

Bilde 64
Liste over trafikkmeldinger

Enheten lar deg motta TMC-trafikkmeldinger (Traffic Message Channel) som
inneholder informasjon om trafikkproblemer.

Under målveivisning vil enheten levere skjermmeldinger om trafikkproblemer.

Vis liste
› Trykk på tasten  .

Det vises en liste over trafikkmeldinger » Bilde 64.









Listen over trafikkmeldinger arrangeres i henhold til veitype og veinummer
(motorvei, landevei osv.).

En trafikkmelding kan inneholde noe av følgende informasjon.

› Nummeret på veien med problemet
› Navnet på stedet med problemet
› Beskrivelse av trafikkproblemet
› Symbol for trafikkproblemet

En nummerert trafikkmelding inneholder flere meldinger.

Hvis symbolet  er krysset ut i listen over trafikkmeldinger, befinner enheten
seg utenfor rekkevidden til leverandøren av trafikkmeldinger.

Visningsmuligheter
Ved løpende målveivisning kan, etter å ha trykket på funksjonsknappen A ,
» Bilde 64 velges fra følgende meny.

› Alle – Vis alle trafikkmeldinger
› Rute – Vis trafikkmeldinger for ruten

Les dette
Trafikkmeldinger oppdateres av enheten på løpende basis. Mottak av trafikk-
meldinger er konstant innkoblet og kan ikke kobles ut.

Detalj av trafikkmeldingen

Bilde 65
Detalj av trafikkmeldingen

Vise detalj av trafikkmeldingen
Detaljen av trafikkmeldingen kan vises på følgende måter.

› Velg ønsket melding i listen over trafikkmeldinger.

eller

› Trykk på symbolet for trafikkproblemet på kartet. 
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Følgende informasjon og funksjonstaster » Bilde 65 vises.

Kart over det berørte området
Detalj av trafikkproblemet
Mottakstidspunkt samt informasjon om leverandøren av trafikkmeldingen
Symbol for trafikkproblemet
Trafikkproblemets lengde
Visning av forrige/neste veimelding

Forstørrelse av vinduet med informasjon om trafikkproblemet
Forminskelse av vinduet med informasjon om trafikkproblemet

Fargekoding av trafikkproblemets viktighet
Symbolet for trafikkproblemet (f.eks. , ,  osv.) vises foran problemet og
problemets lengde vises til høyre for ruten på kartet.

Kontekstavhengig vil symbolet på et trafikkproblem vises på én av følgende
måter.

Det utføres ikke målveivisning
› Rød – Alle trafikkproblemer

Det utføres målveivisning
› Grå – Trafikkproblemet er ikke på ruten
› Rød – Trafikkproblemet er på ruten, ruten vil ikke beregnes på nytt og ruten

ledes gjennom trafikkproblemet
› Oransje – Trafikkproblemet er på ruten,ruten beregnes på nytt og en alterna-

tiv rute er tilgjengelig

Dynamisk rute

Enheten tillater vurdering av trafikkproblemer under målveivisning.

Hvis trafikkproblemet fra trafikkmeldingen ligger på ruten, funksjonen for dy-
namisk rute er innkoblet og trafikkproblemet vurderes som svært viktig, be-
regnes ruten på nytt og en alternativ rute blir tilgjengelig.

Enheten viser meldingen Beregner ruten ... når ruten beregnes på nytt.

Hvis trafikkproblemet fra trafikkmeldingen ligger på ruten og funksjonen for
dynamisk rute er utkoblet, beregnes ruten ikke på nytt og vil fortsette å ledes
gjennom trafikkproblemet.

Inn-/utkobling av dynamisk rute
› I Navigasjon-menyen, trykker man på funksjonstasten  → Rutealternati-

ver → Dynamisk rute.

A

B

C

D

E







› Inn-/utkobling av alternativet for dynamisk rute.

Les dette
Ved ugunstige trafikkforhold kan det hende at omkjøring pga. kø ikke gir noen
tidsfordel, hvis omkjøringsveien også er overbelastet.

Angi/fjern trafikkproblem på ruten manuelt

Når et trafikkproblem (som kø) oppdages under målveivisningen, kan slike tra-
fikkproblemer angis manuelt.

Etter angivelse gjennomfører systemet en ny ruteberegning og foreslår even-
tuelt en omkjøringsrute.

Angi trafikkproblemet
› I Navigasjon-menyen, trykker man på funksjonstasten  Kø forut.
› Still inn trafikkproblemets lengde ved å berøre skalaen, ved hjelp av funk-

sjonstastene /  eller ved å dreie knotten  .

Trafikkproblemet vises i rødt til høyre på kartet langs ruten, i henhold til den
innstilte verdien.

Fjerne trafikkproblem
Trafikkproblemet fjernes fra ruten ved påfølgende målveivisning eller man kan
fjerne det manuelt som følger.

› I Navigasjon-menyen, trykker man på funksjonstasten  → Opphev "kø for-
ut".

Innstillinger

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Rutealternativer 78
Kart 78
Drivstoffalternativer 78
Navigasjonsmeldinger 78
Avanserte innstillinger 78
Rediger minne 79
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Rutealternativer

› I Navigasjon-menyen, trykker man på funksjonstasten  → Rutealternati-
ver.

■ Forslå 3 alternative ruter – Inn-/utkobling av menyen for alternative ruter
(økonomisk, rask, kort)

■ Rute: – Innstilling av foretrukket rute
■ Økonomisk – Mest lønnsom
■ Rask – Raskest
■ Kort – Kortest

■ Dynamisk rute – Inn-/utkobling av dynamisk ruteendring på grunn av TMC-
trafikkmeldinger

■ Hyppigste ruter – Vis/skjul menyen for hyppigste ruter i tilleggsvinduet
■ Unngå motorveier – Inn-/utkobling av unngåelse av motorveier ved rute-

beregning
■ Unngå ferger og biltog – Inn-/utkobling av unngåelse av ferger og biltog

ved ruteberegning
■ Unngå bomveier – Inn-/utkobling av unngåelse av bomveier
■ Unngå tunnel – Inn-/utkobling av unngåelse av tunnel med bompenger

ved ruteberegning
■ Unngå vignettpliktige veier – Inn-/utkobling av unngåelse av vignettplik-

tige veier ved ruteberegning
■ Tilgjengelige vignetter – Valg av land som man har en gyldig vignett for (vig-

nettpliktige bomveier brukes til ruteberegning)

Kart

› I Navigasjon-menyen, trykker man på funksjonstasten  → Kart.

■ Vis trafikkskilt – Inn-/utkobling av visning av trafikkskilt
■ Feltanbefaling – Inn-/utkobling av visning av kjørefeltanbefaling
■ Vis favoritter – Inn-/utkobling av visning av favoritter
■ Vis spesialmål – Inn-/utkobling av visning av spesialmål

■ Velg kategorier for spesialmål – Valg av viste spesialmåI (maks. 10 katego-
rier)

■ Vis merker for spesialmål – Inn-/utkobling av visning av firmalogo for spe-
sialmål

Drivstoffalternativer

› I Navigasjon-menyen, trykker man på funksjonstasten  → Drivstoffalter-
nativer.

■ Velg prioritert bensinstasjon – Valg av prioriterte bensinstasjoner (viser fo-
retrukket bensinstasjonstype i de første tre posisjonene på listen ved søk)

■ Drivstoffvarsling – Inn-/utkobling av visning av følgende varselmelding (hvis
drivstoffnivået når reserveområdet)

Advarsel: Tanken er snart tom. Vil du søke etter en bensinstasjon i nærhe-
ten? med følgende menypunkter.

› Avbryt – Lukker vinduet med varselmeldingen
› Søk – Søk etter nærmeste bensinstasjon, ved valg av bensinstasjon startes

målveivisning

Navigasjonsmeldinger

› I Navigasjon-menyen, trykker man på funksjonstasten  → Navigasjons-
meldinger.

■ Volum – Volumkontroll for navigasjonsmeldinger
■ Entertainmentdemping (navig.meldinger) – Innstilling av demping av lyd-

styrken (f.eks. radiovolum) ved navigasjonsmeldinger
■ Navigasjonsmeldinger – Innstilling av type navigasjonsmeldinger

■ Fullstendig – Alle navigasjonsmeldinger
■ Forkortet – Forkortede navigasjonsmeldinger
■ Kun ved probl. – Navigasjonsmeldinger kun ved veivisningsendring

■ Ingen navigasjonsmeld. ved anrop – Inn-/utkobling av navigasjonsmeldinger
i løpet av telefonsamtale

■ Melding: "Mine spesialmål" – Inn-/utkobling av lydsignal som indikasjon på
eget spesialmål i nærheten (hvis det støttes av importert egne mål)

Avanserte innstillinger

› I Navigasjon-menyen, trykker man på funksjonstasten  → Avanserte inn-
stillinger.

■ Tidsvisning: – Velg tidsvisning i statuslinjen
■ Ankomsttid – Beregnet ankomsttid til målet
■ Kjøretid – Beregnet kjøretid til målet

■ Statuslinje: – Valg av måltype som statuslinjen vil vise kjøre- og reisetid for i
henhold til innstillingen Tidsvisning: (valget påvirker også måltypen som vi-
ses på kartet » Side 67)
■ Mål – Endelig mål
■ Neste mellommål – Neste mellommål

■ Merk: grensepassering – Inn-/utkobling av visning av landsspesifikke farts-
grenser ved kryssing av landegrenser 

78 Navigaisjon



■ Demomodus – Inn- /utkobling av demo-modus
■ Definer startpunkt for demomodus – Angi startpunktet for målveivisningen i

demomodus
■ Avbryt – Avbryt inntasting
■ Posisjon – Angi den gjeldende bilposisjonen som startpunkt
■ Adresse – Angi adressen som startpunkt

Rediger minne

› I Navigasjon-menyen, trykker man på funksjonstasten  → Rediger minne.

■ Sorter etter: – Innstilling av telefonbokens rekkefølge
■ Navn – Rekkefølge etter kontaktnavn
■ Fornavn – Rekkefølge etter kontaktens fornavn

■ Definer hjemmeadresse – Angivelse av hjemmeadresse
■ Slett mine spesialmål – Slett egne spesialmål
■ Oppdater mine spesialmål – Import av egne spesialmål
■ Slett brukerdata – Slett brukerdata (valgt menypunkt slettes ved å trykke på

funksjonstasten Slett og bekrefte slettingen)
■ Siste mål – Sletter det siste målet
■ Målminne – Sletter listen over lagrede mål
■ Turminne – Sletter lagrede turer
■ Mine spesialmål (personlig POI) – Sletter liste over egne spesialmål
■ Historikk steder – Slett historikken for steder som allerede er angitt med

en adresse
■ Hjemmeadresse – Slett lagret hjemmeadresse
■ Flaggmål – Sletter flaggmål
■ Veipunkter – Sletter punkter i veipunktmodus
■ Hyppigste ruter – Sletter de hyppigst brukte rutene
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Kjøretøysystemer

CAR – Bilinnstillinger

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Hovedmeny 80
Komfortforbrukere 80
Kjøredata 81
DriveGreen 81
Tilstandskontroll 81
ESC- og ASR-systemer 81
Dekk 81
Assistansesystemer 82
Parkering og manøvrering 82
Lys 82
Kupébelysning 83
Speil og vindusviskere 83
Åpne og lukke 83
Seter 84
Kombiinstrument (kjørecomputer) 84
Innstillinger av tid, dato og måleenheter 84
Service 84
Nullstill til fabrikkinnstillinger 84

I CAR-menyen vises kjøredata og bilinformasjon, samt at visse bilsystemer stil-
les inn.

Beskrivelse av de enkelte systemene » Bilens brukerhåndbok.

Les dette
Innstillinger for bilen kan bare foretas når tenningen er på.

Hovedmeny

Bilde 66
Funksjonstaster i hovedmeny

Funksjonstaster i hovedmeny » Bilde 66
Valg av følgende menypunkt
› Elektriske forbrukere
› Kjøredata
› DriveGreen
› Bilstatus

Betjening av radio- / medie- / TV-avspilling
Avhengig av om bilen er utstyrt med manuelt klimaanlegg: Innstilling av

kupévarmeren og ventilasjon / betjening av oppvarmet frontrute
Innstilling av bilens systemer

Komfortforbrukere

› Trykk på tasten   →  → Elektriske forbrukere.

På skjermen vises opptil tre forbrukere som bruker størst andel av drivstoffet
(f.eks. klimaanlegg osv.). Drivstoffmengden som forbrukes for driften av all
komfortsystemene vil også vises.
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Kjøredata

Bilde 67
Kjøredata

› Trykk på tasten   →  → Kjøredata.

Skjermvisning » Bilde 67
Kjørestrekning
Kjøretid
Gjennomsnittshastighet
Gjennomsnittsforbruk
Omtrentlig avstand1)

Avstandsvisning (hvis anslått avstand er mindre enn 300 km nærmer bilen
seg langsomt symbolet )

Velg ett av følgende minner med funksjonstastene  .
› Fra start – Data for enkelttur
› Langtids – Langsiktige kjøredata
› Fra drivstoffylling – Data siden fylling av tanken

DriveGreen

› Trykk på tasten   →  → DriveGreen.

DriveGreen – Kjøreeffektiviteten vurderes basert på informasjon vedrørende
kjøremåten. Nyttige tips for å redusere drivstofforbruket tilbys også.

A

B

C

D

E

F

Tilstandskontroll

Bilde 68
Tilstandskontroll

› Trykk på tasten   →  → Bilstatus.

Informasjon om bilens tilstand eller dekktrykkovervåkingens funksjon vises på
skjermen.

› Bruk funksjonstastene   til å velge menypunktet Bilstatus.

Funksjonstaster og skjermvisning » Bilde 68

A Bilframstilling (farget bilsymbol vises på varselmeldinger i dette områ-
det, ved å trykke på "bilen" vises varselteksten)

 Ingen melding/varselmelding om bilstatus og antall meldinger (hvis det
kun finnes én melding, vises selve varselmeldingen)

 – Viser informasjonen om tilstand for START-STOPP-systemet

ESC- og ASR-systemer

› Trykk på tasten   →  → ESC-system:.

■ Aktivert – Innkobling av alle komponentene i ESC-systemet
■ ASR av – Utkobling av ASR-system
■ ESC Sport – Innkobling av ESC Sport

Dekk

› Trykk på tasten   →  → Dekk.

■ Dekktrykkvarsling – Funksjon for overvåking av dekktrykk
■ SET  – Lagring av dekktrykkverdier 

1) For kjøretøy med CNG-drivverk vises omtrentlig rekkevidde for bensin og CNG separat.
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■ Vinterdekk – Innstilling av varsling ved oppnådd fartsgrense for vinterdekk
■ Hastighetsvarsling – Inn-/utkobling av Vinterdekk-funksjonen
■ Varsel ved - Innstilling av hastighet for varsling

Assistansesystemer

› Trykk på tasten   →  → Førerassistanse.

■ ACC (adaptive cruise control) - Innstilling av automatisk hastighetsregulering
■ Kjøreprogram: – Innstilling av bilens akselerasjon ved innkoblet automatisk

hastighetsregulering1)

■ Normal – Vanlig
■ Sport – Sport
■ Eco – Energisparende

■ Sist valgte avstand – Inn-/utkobling av sist valgte avstand
■ Avstand: – Innstilling av avstandsovervåking til forankjørende kjøretøy

■ Svært kort – Svært liten avstand
■ Kort – Liten avstand
■ Middels – Middels avstand
■ Lang – Stor avstand
■ Svært lang – Svært stor avstand

■ Front Assist (trafikkovervåking) - Innstilling av hjelpesystem for avstands-
overvåking til kjøretøyet foran
■ Aktiv - Inn-/utkobling av hjelpesystemet
■ Forhåndsvarsel (variant 1) – Inn-/utkobling av varsling
■ Forhåndsvarsel (variant 2) – Inn-/utkobling og innstilling av varslingsav-

standen
■ Tidlig – Lengre avstand
■ Middels – Middels avstand
■ Sent – Kort avstand
■ Av – Koble ut varsling

■ Vis avstandsvarsling – Inn-/utkobling av avstandsvarsling
■ Lane Assist (kjørefeltvarsling) - Innstilling av kjørefeltassistent

■ Aktiv - Inn-/utkobling av hjelpesystemet
■ Adaptiv kjørefeltvarsling – Inn-/utkobling av adaptiv kjørefeltvarsling

■ Blindsonevarsler – Inn-/utkobling av assistent for "dødvinkelovervåking"

■ Trafikkskiltgjenkjenning – Innstilling av assistent for trafikkskiltregistrering
■ Vis i kombiinstrumentet – Inn-/utkobling av ekstra trafikkskiltvindu på

kombiinstrumentet
■ Tilhengerregistrering (vis skilt) – Inn-/utkobling av trafikkskiltregistrering

for tilhengerdrift
■ Topphastighet2) – Innstilling av topphastighet for kjøring med tilhenger
■ Varsling2) – Inn-/utkobling og innstilling av varsling om hastighetsoverskri-

delse
■ Av – Varsling er utkoblet
■ Ved + 0 km/t – Varsling ved oppnådd fartsgrense
■ Ved + 5 km/t – Varsling ved 5 km/t over oppnådd fartsgrense
■ Ved + 10 km/t – Varsling ved 10 km/t over oppnådd fartsgrense
■ Ved + 15 km/t – Varsling ved 15 km/t over oppnådd fartsgrense

■ Tretthetsregistrering – Inn-/utkobling av tretthetsregistrering
■ Proaktiv passasjerbeskyttelse – Inn-/utkobling av proaktiv passasjerbeskyt-

telse

Parkering og manøvrering

› Trykk på tasten   →  → Parkering og manøvrering.

■ ParkPilot - Innstilling av parkeringshjelp
■ Aktiver automatisk – Inn-/utkobling av forminsket visning av parkerings-

hjelp (ved kjøring forover)
■ Volum foran – Innstilling av signalvolumet for hindringspåvisning foran
■ Diskant foran – Innstilling av tonehøyden for signalet for hindringspåvis-

ning foran
■ Volum bak – Innstilling av signalvolumet for hindringspåvisning bak
■ Diskant bak – Innstilling av tonehøyden for signalet for hindringspåvisning

bak
■ Entertainmentdemping – Reduksjon av lydstyrken (f.eks. radiovolum) ved

aktivert parkeringshjelp
■ Utmanøvreringsassist – Inn-/utkobling av hjelpesystemet

Lys

› Trykk på tasten   →  → Lys. 

1) På biler med valg av kjøremodus gjøres denne innstillingen » Bilens bruksanvisning, kapittel Valg av kjø-
remodus (MODE).

2) Gjelder for Superb.
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■ Lysassistent – Innstilling av utendørsbelysning
■ Dynamic Light Assist – Inn-/utkobling av funksjonen Dynamic Light Assist
■ Light Assist – Inn-/utkobling av funksjonen Light Assist
■ Innkoblingstid: – Følsomhetsinnstilling for sensorene for automatisk front-

lysstyring
■ Tidlig – Høy følsomhet
■ Middels – Middels følsomhet
■ Sent – Lav følsomhet

■ Automatiske kjørelys (i regn) – Inn-/utkobling av automatisk kjørelyssty-
ring i regn

■ Kjørelys – Inn-/utkobling av kjørelys
■ Komfortblinking – Inn-/utkobling av komfortblinklys
■ Reisemodus: – Lysinnstilling for høyre-/venstrekjøring

■ Høyrekjøring – For høyrekjøring
■ Venstrekjøring – For venstrekjøring

■ Automatisk punktbelysning – Innstilling av kupébelysning
■ Instrument-/bryterbelysning – Innstilling av lysstyrke for instrument-/bry-

terbelysning
■ Gulvbelysning – Innstilling av lysstyrke for gulvbelysning

■ "Coming / Leaving home-funksj." – Innstilling av COMING HOME / LEAVING
HOME-funksjon
■ Coming home-funksjon – Innstilling av lysetid etter at bilen er forlatt (0-30

sekunder, 0 – funksjonen er utkoblet)
■ Leaving home-funksjon – Innstilling av lysetid etter at bilen er låst opp

(0-30 sekunder, 0 – funksjonen er utkoblet)

Kupébelysning

Bilde 69
Kupébelysning

› Trykk på tasten   →  → Automatisk punktbelysning.

Beskrivelse av funksjonstastene » Bilde 69
Valg av belysningsfarge (ev. inn-/utkobling av lyset)
Innkobling av lysstyrke for alle områder samtidig
Tast for innkobling av innstillingen for lysstyrke for instrumentpanelet
Tast for innkobling av innstillingen for lysstyrke for fotområdet
Tast for innkobling av innstillingen for lysstyrke for dørområdet

Speil og vindusviskere

› Trykk på tasten   →  → Speil og viskere.

■ Speil – Innstilling av speil
■ Synkron justering – Inn-/utkobling av synkronjustering av speilene
■ Speilsenking i reversgir – Inn-/utkobling av speilsenking ved rygging
■ Innfelling når bilen er parkert – Inn-/utkobling av innfelling av speilhuset

når du låser bilen
■ Vindusviskere – Innstilling av vindusviskere

■ Automatisk visking ved regn – Inn-/utkobling av automatisk frontrutevi-
sking når det regner

■ Automatisk bakre vindusvisker – Inn-/utkobling av automatisk bakrutevi-
sking

Åpne og lukke

› Trykk på tasten   →  → Åpne og lukke.

■ Vinduer – Innstilling av vindusbetjening
■ Komfortåpning: – Innstilling av komfortåpning

■ Alle vinduer – Gjelder for alle vinduer
■ Førervindu – Gjelder kun førervindu
■ Av – Utkobling av komfortåpning

■ Sentrallås – Innstilling av åpning og låsing av dørene
■ Låse opp dører: – Innstilling av døropplåsing

■ Alle dører – Gjelder for alle dører
■ En dør – Fører- eller passasjerdør (ved opplåsing via håndtakssensoren på

passasjerdøren)
■ Bilside – Dører på fører- eller passasjersiden (ved opplåsing via håndtaks-

sensoren på passasjerdøren)
■ Automatisk låsing – Inn-/utkobling av automatisk låsing ved kjøring
■ "Easy Open" – Inn-/utkobling av kontaktløs åpning av bakluken 

A

B

C

D

E
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■ Bekreftelseslyd – Inn-/utkobling av lydsignal ved låsing og opplåsing av bi-
ler med tyverialarm

■ Åpne bagasjeromstildekning automatisk – Inn-/utkobling av automatisk
opprulling av bagasjeromstrekket

Seter

› Trykk på tasten   →  → Seter.

■ Lagre seteposisjon – Lagring av førersetets stilling samt stilling av utvendige
speil i fjernkontrollnøkkelen når du låser bilen
■ Bilnøkkel aktivert – Inn-/utkobling av lagring av sete- og speilinnstilling

ved låsing av bilen

Kombiinstrument (kjørecomputer)

› Trykk på tasten   →  → Kombiinstrument.

I denne menyen kan man vise/skjule menypunktene for kjørecomputeren på
kombiinstrumentets skjerm samt tilbakestille kjøredata.

■ Momentanforbruk – Inn-/utkobling av visning av drivstofforbruk i øyeblikket
■ Ø-forbruk – Inn-/utkobling av visning av gjennomsnittlig drivstofforbruk
■ Etterfyllingsmengde – Inn-/utkobling av visning av tankinnhold
■ Elektriske forbrukere – Inn-/utkobling av visning av komfortforbruk
■ Eco-tips – Inn-/utkobling av melding med tips for forbruksreduksjon
■ Kjøretid – Inn-/utkobling av visning av kjøretid
■ Kjørelengde – Inn-/utkobling av visning av kjørt strekning
■ Ø-hastighet – Inn-/utkobling av visning av gjennomsnittshastighet
■ Digital hastighetsvisning – Inn-/utkobling av visning av aktuell hastighet
■ Trafikkskiltgjenkjenning – Inn-/utkobling av visning av gjenkjente trafikk-

skilt
■ Hastighetsvarsling – Inn-/utkobling av hastighetsvarsling
■ Oljetemperatur – Inn-/utkobling av oljetemperaturvisning
■ Nullstill kjøredata fra start – Nullstilling av minne for enkelttur på enhetens

skjerm og skjermen på kombiinstrumentet
■ Nullstill langsiktige kjøredata – Nullstilling av minne for langsiktige kjøreda-

ta på enhetens skjerm og skjermen på kombiinstrumentet

Innstillinger av tid, dato og måleenheter

› Trykk på tastene   → Tid og dato.

Beskrivelse av tids- og datoinnstillinger » Side 14.

› Trykk på tastene   → Enheter.

Beskrivelse av innstilling av måleenheter » Side 15.

Service

› Trykk på tasten   →  → Service.

■ Bilens identifikasjonsnummer – Visning av bilens identifikasjonsnummer
(VIN)

■ Inspeksjon ... eller ... dag(er) – Antall km/dager til neste inspeksjonsservice
■ Oljeskiftservice ... eller ... dager – Antall km/dager til neste motoroljeservice

Nullstill til fabrikkinnstillinger

› Trykk på tasten   →  → Fabrikkinnstillinger.

I denne menyen kan man nullstille menypunktene for bilsystemets innstillinger
til fabrikkinnstillingene.

■ Nullstill alle innstillinger/data
■ Alle innstillinger – Gjenopprette innstillingene for alle menypunkter

■ Nullstill enkelte innstillinger/data
■ Førerassistanse – Gjenopprette menyen for Førerassistanse
■ Parkering og manøvrering – Gjenopprette menyen for Parkering og ma-

nøvrering
■ Lys – Gjenopprette menyen for Lys
■ Automatisk punktbelysning – Gjenopprette menyen for Automatisk

punktbelysning
■ Speil og viskere – Gjenopprette menyen for Speil og viskere
■ Åpne og lukke – Gjenopprette menyen for Åpne og lukke
■ Kombiinstrument – Gjenopprett menyen for Kombiinstrument

Hvis et av menypunktene over velges, blir man spurt om innstillingene faktisk
skal tilbakestilles.

■ Avbryt – Tilbake til foregående meny
■ Nullstill – Tilbakestille innstillingen
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Justering av varme- og kjølesystemet

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Climatronic (automatisk klimaanlegg) 85
Kupévarmer og ventilasjon 86

Enkelte innstillinger for Climatronic samt kupévarmer og ventilasjon kan gjøres
på skjermen.

Beskrivelse av de enkelte systemene » Bilens brukerhåndbok.

Les dette
Innstillinger kan bare utføres når tenningen er på.

Climatronic (automatisk klimaanlegg)

Bilde 70
Climatronic: Hovedmeny

Åpne hovedmeny
› Trykk på tasten   på panelet for Climatronic.

Funksjonstaster og skjermvisning » Bilde 70

A Viser gjeldende driftsmodus (eller angir driftsmodus)a) for Climatronic

B Innstilling av temperaturen foran på venstre side

C Innstilling av temperaturen foran på høyre side

D Innstilling av effekt i -modus
Lav – Lavere ytelse, stillere drift
Middels – Grunnytelse
Sterk – Høyere ytelse

E Inn-/utkobling og innstilling av viftehastigheten, kjøleanlegget, luft-
fordeling og omluftdrifta)b)

F Innstilling av temperatur bak

 Fargevisning av luftstrømmen fra luftventilene
(blå farge – temperatur under 22,0 °C / rød farge – temperatur over
22,5 °C)

 Inn-/utkobling av Climatronic

 Inn-/utkobling av temperatursynkronisering for hele kupeen i hen-
hold til temperaturinnstillingen for førersidena)b)

 Lås / lås opp temperaturinnstillingen ved hjelp av betjeningselemen-
tene baka)b)

 Innstilling av kupévarmer og ventilasjon

 Inn-/utkobling av frontruteoppvarmingb)

 Innstilling av Climatronic

a) Gjelder for Superb.
b) Ved innkoblet funksjon er symbolet på funksjonstasten grønt.

Stille inn Climatronic
Trykk på tasten   →  .
■ Klimaanleggsprofil: Innstilling av effekt i -modus

■ Lav – Lavere ytelse, stillere drift
■ Middels – Grunnytelse
■ Sterk – Høyere ytelse

■ Automatisk omluftfunksjon – Inn-/utkobling av automatisk omluftdrift
■ Automatisk tilleggsvarmer – Inn-/utkobling av rask kupéoppvarming
■ Automatisk frontruteoppvarming – Inn-/utkobling av automatisk frontru-

teoppvarming

Les dette
Hvis enheten ikke betjenes på ca. 10 sekunder i Climatronic-menyen og hvis
enheten var av før menyen ble kalt opp, kobles enheten ut igjen.
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Kupévarmer og ventilasjon

Bilde 71 Kupévarmer: Hovedmeny / innstilling av forvalgstid

Åpne hovedmeny
› Trykk på tasten   på betjeningspanelet for Climatronic → .

Eller for biler med manuelt klimaanlegg

› Trykk på tasten   → .

Funksjonstaster og skjermvisning » Bilde 71
Starttid: Ukedag og klokkeslett da bilen skal være klar for bruk
Innstilling av driftsmodus (varme/ventilasjon)
Liste over forvalgstider, inn-/utkobling av forvalgstid
Innstilling av forvalgstid 1–3 og løpetid (10–60 minutter)
Ved oppvarming vises et rødt vindu / ved lufting vises et blått vindu
Gjeldende forvalgstid
Innkobling av gjeldende forvalgstid
Innstilling av starttid: Dag, time, minutt

Kun én programmert forvalgstid kan være aktiv til enhver tid. Den innkoblede
forvalgstiden kobles ut igjen ved automatisk oppstart. Før neste start må en av
forvalgstidene kobles inn.

Det innkoblede anlegget slår seg av etter at den innstilte driftstiden er utløpt,
eller kan slås av før dette ved å trykke på symboltasten  for direkte inn-/ut-
kobling eller ved å slå det av via fjernkontrollen.

A

B

C

D

E

F

G

H

Les dette
■ Ved valg av dag for forvalgstiden finnes det en stilling mellom søndag og
mandag uten angitt dag. Hvis denne stillingen velges, vil bilen være klar for
bruk på det valgte tidspunkt uavhengig av ukedag.
■ Hvis det stilles inn en annen tid » side 14, Innstilling av tid og dato, kobles
den aktive forvalgstiden automatisk ut. Forvalgstiden må kobles inn på nytt.
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