
www.skoda-auto.com

Blues: Fabia
Infotainment polsky 08.2014
S00.5614.29.11
6V0 012 711 CA


6V0012711CA

SIMPLY CLEVER

Infotainment Radio Blues
Instrukcja obsługi



Układ tej instrukcji obsługi (objaśnienia)

Niniejsza instrukcja została opracowana według określonych reguł, aby ułatwić
wyszukiwanie i uzyskiwanie potrzebnych informacji.

Na początku niniejszej instrukcji obsługi znajduje się spis treści, w którym zosta-
ły kolejno wymienione wszystkie opisane tematy. Na końcu instrukcji obsługi
znajduje się indeks haseł w kolejności alfabetycznej.

Informacje o kierunku
Wszelkie informacje o kierunku, jak „z lewej“, „z prawej“, „z przodu“, „z tyłu“ są
podane względem kierunku jazdy samochodu.

Objaśnienia symboli
 Oznacza odsyłacz do podrozdziału zawierającego ważne informacje i

zasady bezpieczeństwa w danym rozdziale.

 Oznacza kontynuację podrozdziału na następnej stronie.

® Oznacza zarejestrowany znak towarowy.

Przykład opisu menu
■ xyz - pierwszy poziom menu
■ xyz - drugi poziom menu

Objaśnienie pojęć zastosowanych w tekście
› Naciśnij - krótko nacisnąć element obsługowy - przez ok. 1 s
› Przytrzymaj - dłuższe przytrzymanie elementu obsługowego - od 2 do 5 s
› Obróć - obrócić element obsługowy w wybranym kierunku (w prawo / lewo)

Objaśnienie opisu obsługi urządzenia
Wybrać przycisk    TP.

Informacja ta oznacza, że należy wielokrotnie wciskać przycisk z napisem ,
aż do pojawienia się pozycji menu TP.

Wskazówki
UWAGA

Najważniejsze wskazówki są oznaczone tytułem UWAGA. UWAGA wskazuje
na grożące niebezpieczeństwo wypadku lub odniesienia obrażeń.

OSTROŻNIE
Wskazówka Ostrożnie zwraca uwagę na możliwość uszkodzenia samochodu
(np. uszkodzenia skrzyni biegów) lub ryzyko spowodowania wypadku.

Informacja
Zwykła Wskazówka zwraca uwagę na ważne informacje na temat użytkowania
samochodu.
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Wstęp

Wybrali Państwo samochód marki ŠKODA, wyposażony w urządzenie Infotainment Radio Blues
(nazywane dalej urządzeniem) – dziękujemy za zaufanie.
 

Zachęcamy do uważnego przeczytania tej instrukcji obsługi, ponieważ postępowanie zgodne z in-
strukcją jest warunkiem prawidłowego korzystania z urządzenia.

Dokładny opis niektórych funkcji wymienionych w tej instrukcji obsługi jest dostępny w instrukcji ob-
sługi pojazdu.

W razie pytań dotyczących urządzenia należy zwrócić się do partnera handlowego ŠKODA.

Państwa ŠKODA AUTO a.s. (dalej nazywany ŠKODA)
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Zastosowane skróty

Skrót Znaczenie

AM zakres częstotliwości radia

DRM ochrona prawna treści mediów cyfrowych

FM zakres częstotliwości radia

mp3 skompresowany format audio

TP nadawcy komunikatów radiokomunikacji drogowej

wma skompresowany format audio
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Wprowadzenie

Ważne wskazówki

 Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących te-
matów:

Deklaracja zgodności 4

W Państwa samochodzie mogą nie występować wszystkie elementy wyposa-
żenia opisane w tej instrukcji obsługi.

Zakres wyposażenia pojazdu zależy od zawartej umowy kupna-sprzedaży po-
jazdu. Dalsze informacje otrzymają Państwo u Państwa partnera handlowego
ŠKODA.

Ilustracje zastosowane w instrukcji mogą w pewnych szczegółach wyglądać
inaczej niż w przypadku Państwa samochodu, mają one wyłącznie ogólne zna-
czenie informacyjne.

UWAGA
■ Przede wszystkim należy skoncentrować się na prowadzeniu samochodu!
Kierowca ponosi pełną odpowiedzialność za obsługę pojazdu.
■ Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób umożliwiający pełną kon-
trolę nad samochodem w każdej sytuacji na drodze - ryzyko wypadku!
■ Ustawić głośność w taki sposób, aby akustyczne sygnały z zewnątrz (np.
pojazdy policji, karetki pogotowia czy straży pożarnej), były zawsze słyszal-
ne.
■ Za duża głośność może spowodować uszkodzenie słuchu!

Deklaracja zgodności

Przeczytać i przestrzegać najpierw  na stronie  4.

ŠKODA AUTO a.s. oświadcza niniejszym, że systemy ŠKODA Infotainment speł-
niają podstawowe wymogi i dalsze postanowienia dyrektywy 1999/5/WE doty-
czące urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych.



Opis i obsługa urządzenia

 Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących te-
matów:

Opis urządzenia 4
Włączanie i wyłączanie urządzenia 5
Ustawianie głośności 5
Obsługa kierownicy wielofunkcyjnej za pomocą przycisków i regulatorów 6

W niniejszym rozdziale opisano zarówno urządzenie, jak i funkcje poszczegól-
nych przycisków.

Opis urządzenia

Rys. 1 Opis urządzenia

  - włączanie i wyłączanie urządzenia
pokrętło 

1

2

4 Wprowadzenie



przyciski funkcyjne (funkcje przycisków zostały opisane w poszczególnych
rozdziałach)
wyświetlacz
  - tryb Radio » strona 8
  - tryb Media » strona 10
  - ustawienia dźwięku » strona 7
  - ustawienia zaawansowane » strona 7
  - ustawienia trybu:
› Radio » strona 9
› Media » strona 13
    - przyciski do przechodzenia wstecz i do przodu (lub ustawienia wy-
branych wartości pozycji menu)
Gniazdo kart pamięci SD

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Ręczne włączanie i wyłączanie
› Wcisnąć   w celu włączenia lub wyłączenia urządzenia.

Automatyczne włączanie urządzenia
Jeżeli przed wyłączeniem zapłonu urządzenie zostało wyłączone za pomocą
przycisku  , włączy się ono automatycznie po włączeniu zapłonu.

Automatyczne wyłączanie urządzenia
Jeśli przy włączonym urządzeniu kluczyk zostanie wyjęty ze stacyjki, urządze-
nie wyłączy się automatycznie.

W samochodach wyposażonych w przycisk rozruchu silnika urządzenie wyłącza
się automatycznie po wyłączeniu silnika i otwarciu drzwi kierowcy.

Przy wyłączonym zapłonie urządzenie wyłącza się automatycznie po około pół
godzinie (ochrona akumulatora przed rozładowaniem).

Czasami urządzenie wyłącza się automatycznie, w celu ochrony akumulatora
przed rozładowaniem lub ochrony urządzenia.

Urządzenie informuje o tym za pomocą komunikatu pojawiającego się na wy-
świetlaczu urządzenia.

› Low batt. - akumulator prawie rozładowany.
› Temp. high - za wysoka temperatura urządzenia
› Temp. high - za niska temperatura urządzenia

3

4

5
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9
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11

Informacja
Po włączeniu urządzenia uruchamiany jest tryb wybrany jako ostatni przed wy-
łączeniem urządzenia.

Ustawianie głośności

Głośność można ustawić przy użyciu pokrętła 2  » rys. 1 na stronie 4.

Zmiana głośności jest wyświetlana na ekranie urządzenia.

Zwiększanie głośności
› Obrócić pokrętło 2  w prawo.

Zmniejszanie głośności
› Obrócić pokrętło 2  w lewo.

Wyłączenie głosu
› Obrócić pokrętło 2  w lewo do pozycji 0.

Po wyłączeniu głosu na wyświetlaczu urządzenia pojawia się symbol .

Jeżeli podczas zmniejszenia głośności nastąpiło odtwarzanie mediów, zostanie
ono przerwane (pauza).

OSTROŻNIE
■ Zbyt duża głośność może powodować rezonans dźwiękowy w pojeździe.
■ Wskutek zbyt głośnego odtwarzania dźwięku głośniki samochodowe mogą
ulec uszkodzeniu.

Informacja
Urządzenie obsługuje ustawienia głośności aktualnie odbieranych komunika-
tów drogowych TP.
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Obsługa kierownicy wielofunkcyjnej za pomocą przycisków i
regulatorów

Rys. 2
Kierownica wielofunkcyjna -
przyciski obsługowe

Niektóre funkcje urządzenia można obsługiwać za pomocą przycisków na kie-
rownicy wielofunkcyjnej.

Tryb Radio

Przy-
cisk /

regula-
tor

Działanie Funkcja

1 Naciśnięcie
Zmiana zakresu częstotliwości, a następnie źród-

ła dźwięku

1 Przytrzymanie Przełączanie między trybami Radio i Media

2 Naciśnięcie Wyłączanie i ponowne włączenie dźwięku

2 Obrót w górę
Zwiększanie głośności / ponowne włączenie

dźwięku

2 Obrót w dół
Zmniejszanie głośności / ponowne włączenie

dźwięku

3 Naciśnięcie Przejście do następnej zapisanej stacji

3
Przytrzymanie i

zwolnienie

Zmiana zakresu częstotliwości w wybranym kie-
runku; po zwolnieniu przycisku nastąpi wyszuka-

nie następnej stacji

4 Naciśnięcie Powrót do poprzedniej zapisanej stacji

4
Przytrzymanie i

zwolnienie

Zmiana zakresu częstotliwości w wybranym kie-
runku; po zwolnieniu przycisku nastąpi wyszuka-

nie następnej stacji

Tryb Media

Przy-
cisk /

regula-
tor

Działanie Funkcja

1 Naciśnięcie
Zmiana źródła, a następnie zakresu częstotliwoś-

ci

1 Przytrzymanie Przełączanie między trybami Radio i Media

2 Naciśnięcie Zatrzymanie / rozpoczęcie odtwarzania utworua)

2 Obrót w górę Zwiększanie głośności

2 Obrót w dół Zmniejszanie głośności

3 Naciśnięcie Przejście do następnego utworua)

3 Przytrzymanie Szybkie przewijanie w przóda)

4 Naciśnięcie

Przejście do poprzedniego utworu w ciągu 3 s od-
twarzania utworu,

przejście do początku utworu po 3 s odtwarzania
utworua)

4 Przytrzymanie Szybkie przewijanie w tyła)

a) Nie dotyczy źródeł dźwięku podłączonych do wejścia AUX

Informacja
Przyciski obsługowe znajdujące się po prawej stronie kierownicy wielofunkcyj-
nej nie są obsługiwane przez urządzenie.

Ustawienia

 Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących te-
matów:

Wyświetlacz 7
Obsługa 7
Ustawienia dźwięku 7
Ustawienia zaawansowane 7

W niniejszym rozdziale opisano zarówno sposoby obsługi, jak i rodzaje usta-
wień urządzenia. 
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Poszczególne pozycje menu ustawień urządzeń można wywołać przyciskając
jeden z następujących przycisków.

ustawienia dźwięku » strona 7
zaawansowane ustawienia urządzenia » strona 7
ustawienia trybu Radio » strona 9 i Media » strona 13

Wyświetlacz

Rys. 3
Ustawienia wyświetlacza

Opis wyświetlania wybranej pozycji menu ustawień » rys. 3
łączna liczba pozycji menu ustawień
pozycja aktualnego menu
opis aktualnej pozycji menu
poprzednia wartość pozycji menu
kolejna wartość pozycji menu
aktualna wartość pozycji menu

Obsługa

Ustawianie wartości
Żądaną wartość wybranej pozycji menu można ustawić w jeden z następują-
cych sposobów.

› Przez naciśnięcie przycisku   lub  .
› Przez obrócenie pokrętła 2  » rys. 1 na stronie 4.

Zakończenie ustawień
Ustawienia zakończyć przez naciśnięcie przycisku    -   .

Jeżeli urządzenie nie jest w tym momencie obsługiwane, następuje przejście
do ostatnio wybranego trybu Radio lub Media







A

B

C

D

E

F

Ustawienia dźwięku

› Nacisnąć kilkukrotnie przycisk  .

Kolejno wyświetlane będą następujące pozycje menu.
■ Bass - ustawianie tonów niskich
■ Middle - ustawianie tonów średnich
■ Treble - ustawianie tonów wysokich
■ Balance - ustawianie balansu dźwięku między głośnikami z lewej i prawej

strony
■ Fader - ustawianie balansu dźwięku między głośnikami z przodu i z tyłu (do-

tyczy pojazdów wyposażonych w głośniki tylne)

Ustawienia zaawansowane

› Nacisnąć kilkukrotnie przycisk  .

Kolejno wyświetlane będą następujące pozycje menu.
■ GALA - dostosowanie głośności do prędkości jazdy (wyższe wartości to sil-

niejsze zwiększenie głośności)
■ On volume - ustawienie maksymalnej głośności przy włączaniu urządzenia.
■ TP volume - ustawianie głośności nadchodzących radiowych komunikatów

drogowych (TP)
■ PDC audio - zmniejszanie głośności dźwięków (np. głośności radia) przy ak-

tywnym asystencie parkowania » Instrukcja obsługi, rozdział Asystent parko-
wania
■ Low - małe wyciszenie głośników
■ Middle - średnie wyciszenie głośników
■ High - mocne wyciszenie głośników

■ Clock - wskazanie godziny na wyświetlaczu (przy włączonym zapłonie i wyłą-
czonym urządzeniu)
■ Yes - włączenie wskazania godziny
■ Yes - włączenie wskazania godziny

■ Restore - przywrócenie ustawień fabrycznych
■ Press  - potwierdzenie przywrócenia ustawień fabrycznych

7Wprowadzenie



Radio

Obsługa

 Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących te-
matów:

Wyświetlacz 8
Wybór zakresu częstotliwości 8
Zapisywanie stacji radiowych 8
Wybór i wyszukiwanie stacji radiowych 9

Urządzenie umożliwia analogowy odbiór radia w zakresie częstotliwości FM i
AM.

OSTROŻNIE
■ Kryte parkingi, tunele, wysokie budynki lub góry mogą zakłócać sygnał radio-
wy w stopniu uniemożliwiającym używanie urządzenia.
■ W samochodach z antenami w szybie, w których szyby są pokryte folią lub
naklejkami powlekanymi metalem, mogą wystąpić zakłócenia odbioru.

Wyświetlacz

Rys. 4
Radio - wyświetlacz

Przeczytać i przestrzegać najpierw  na stronie  8.

Opis wskazania » rys. 4
wybrany zakres częstotliwości
wybrana stacja radiowa (nazwa lub częstotliwość)
wiersz statusu



A

B

C

Symbole w wierszu statusu C

Symbol Znaczenie

 ręczny wybór stacji radiowej

 przeszukiwanie dostępnych stacji radiowych

   -   
numer pozycji / przycisku, pod którym ma zostać zapisa-
na stacja radiowa

 wyłączenie dźwięku

 nadawca komunikatów drogowych jest dostępny

 nadawca komunikatów drogowych jest niedostępny

Wybór zakresu częstotliwości

Przeczytać i przestrzegać najpierw  na stronie  8.

› Nacisnąć kilkukrotnie przycisk  .

Każdy zakres częstotliwości dostępny jest w dwóch grupach pamięci FM1 i FM2
lub AM1 i AM2.

Informacja
Jeżeli stacja radiowa nadaje informacje cyfrowe RDS w zakresie częstotliwości
FM, na wyświetlaczu urządzenia w miejsce częstotliwości pojawia się w nazwa
stacji radiowej.

Zapisywanie stacji radiowych

Przeczytać i przestrzegać najpierw  na stronie  8.

Ręczne zapisywanie
› Przytrzymać jeden z przycisków stacji    -   .

Aktualnie ustawiona stacja zostanie zapisana w wybranej pozycji.

Zapis zostanie potwierdzony sygnałem akustycznym, a także przez wyświetle-
nie wybranej zapisanej pozycji.

Automatyczne zapisywanie
› Nacisnąć przycisk  .

Na wyświetlaczu urządzenia pojawia się następujący tekst Autostore..., a w
aktualnej grupie pamięci (np. FM1) zostaje zapisanych sześć stacji radiowych o
najsilniejszym sygnale.
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Wybór i wyszukiwanie stacji radiowych

Przeczytać i przestrzegać najpierw  na stronie  8.

Wybieranie stacji radiowej z listy dostępnych stacji
Urządzenie automatycznie monitoruje w tle dostępne stacje radiowe, spośród
których możliwe jest dokonanie wyboru bezpośrednio po włączeniu urządze-
nia.

› Nacisnąć przycisk   lub  .

Przejście do poprzedniej lub następnej stacji.

Wybieranie stacji radiowej z przycisków stacji
Przez naciśnięcie wybranego przycisku    -    nastąpi przełączenie na stację
zapisaną pod daną pozycją.

Ręczny wybór stacji radiowej
› Nacisnąć przycisk    Manual.
› Nacisnąć kilkukrotnie przycisk   lub  , ustawiając żądaną wartość zakresu

częstotliwości.

Wyszukiwanie stacji radiowych
› Przytrzymać przycisk   lub  .

Wyszukiwanie rozpocznie się w wybranym kierunku i zostanie zatrzymane na
następnej stacji radiowej, nadającej wystarczająco silny sygnał.

Przeszukiwanie dostępnych stacji radiowych (skanowanie)
› Wybrać przycisk    Scan   .

Rozpocznie się wyszukiwanie.

Funkcja odgrywa kolejno wszystkie dostępne stacje przez kilka sekund.

Wyszukiwanie zostanie zakończone przez ponowne naciśnięcie przycisku  ,
nastąpi powrót do aktualnej stacji.

Ustawienia i funkcje zaawansowane

 Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących te-
matów:

Ustawienia 9
Radiokomunikacja drogowa TP 9



W niniejszym rozdziale opisano rodzaje ustawień trybu Radio oraz informacje
dotyczące komunikatów drogowych (TP).

Ustawienia

› Nacisnąć kilkukrotnie przycisk  .

Kolejno wyświetlane będą następujące pozycje menu.
■ TP - ustawienia odbioru komunikatów drogowych
■ Yes - odbieranie radiokomunikacji drogowej
■ Yes - nieodbieranie radiokomunikacji drogowej

■ Scan - przeszukiwanie dostępnych stacji radiowych
■ Press  - rozpoczęcie wyszukiwania

■ Manual - ręczny wybór stacji radiowej
■ Press  - rozpoczęcie wybierania ręcznego

■ Seek - ustawienie wyboru stacji (funkcja przycisku   lub  )
■ Stations - wybieranie z listy dostępnych stacji
■ Presets - wybieranie z przycisków stacji

Radiokomunikacja drogowa TP

Ta funkcja umożliwia odbiór komunikatów drogowych.

Włączanie odbioru radiokomunikacji drogowej
› Nacisnąć przycisk    TP  Yes.

Wyłączanie odbioru radiokomunikacji drogowej
› Nacisnąć przycisk    TP  No.

Zakres częstotliwości FM
Jeżeli stacja radiowa nadaje komunikaty drogowe, na wyświetlaczu urządzenia
pojawia się .

Jeżeli stacja radiowa nie nadaje żadnych komunikatów drogowych, na wy-
świetlaczu urządzenia pojawia się .

Zakres częstotliwości AM
W zakresie częstotliwości AM nie są nadawane żadne komunikaty drogowe.

Jeżeli w zakresie częstotliwości FM dostępne są stacje nadające komunikaty
drogowe, na wyświetlaczu urządzenia pojawia się .

Jeżeli w zakresie częstotliwości FM nie są dostępne żadne stacje nadające ko-
munikaty drogowe, na wyświetlaczu urządzenia pojawia się . 
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Informacja
■ Jeżeli właśnie odtwarzane są komunikaty drogowe, na wyświetlaczu urzą-
dzenia pojawia się TRAFFIC.
■ Jeżeli aktualnie ustawiona stacja radiowa nie nadaje żadnych komunikatów
drogowych lub ich sygnał jest niedostępny, urządzenie automatycznie wyszu-
ka w tle nadawcę komunikatów drogowych.
■ Podczas odtwarzania w trybie Media lub stacji radiowej w zakresie częstotli-
wości AM odbierane są komunikaty drogowe z ostatnio wybranej stacji FM lub
DAB.

Media

Obsługa

 Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących te-
matów:

Wyświetlacz 10
Odtwarzanie 11

Urządzenie umożliwia odtwarzanie dźwięku z różnych nośników i podłączo-
nych urządzeń (dalej zwanych tylko „źródłami dźwięku“).

Wyświetlacz

Rys. 5
Media - wyświetlacz

Opis wskazania
wiersz informacyjny
nazwa odtwarzanego utworu
wiersz statusu

Symbole w wierszu informacyjnym A

Symbol Znaczenie

 SD,  USB,   AUX Aktualnie wybrane źródło dźwięku

 Lista odtwarzania

 Album

 Tytuł 

A

B

C
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Symbole w wierszu statusu C

Symbol Znaczenie

 Ponowne odtwarzanie utworu

 Ponowne odtwarzanie albumu / źródła dźwięku

 Odtwarzanie w kolejności losowej

 Wyłączenie głosu / pauza (nie dotyczy AUX)

Odtwarzanie

W trybie Media podłączone źródła dźwięku można obsługiwać za pomocą przy-
cisków urządzenia (nie dotyczy AUX) » rys. 1 na stronie 4.

Przycisk Działanie Funkcja

 


Naciśnięcie Odtwarzanie / pauza

 Naciśnięcie Odtwarzanie kolejnego utworu

 Naciśnięcie

Odtwarzanie aktualnego utworu od po-
czątku (naciśnięcie przycisku po 3 s od roz-
poczęcia odtwarzania utworu)

Odtwarzanie poprzedniego utworu (naciś-
nięcie przycisku do 3 s od rozpoczęcia od-
twarzania utworu)

 Przytrzymanie Szybkie przewijanie utworu w przód

 Przytrzymanie Szybkie przewijanie utworu wstecz

 


Naciśnięciea) Przejście do kolejnego albumu / odtwarza-
nia listy aktualnego źródła dźwięku

 


Naciśnięciea) Przejście do poprzedniego albumu / od-
twarzania listy aktualnego źródła dźwięku

a) Funkcja nie jest dostępna dla urządzeń Apple.

Źródła dźwięku

 Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących te-
matów:

Wybór źródła dźwięku 11
Karta pamięci SD 12

Wejście USB 12
Wejście AUX 13

Urządzenie umożliwia odtwarzanie plików audio w różnych formatach i podłą-
czanie różnych typów źródeł dźwięku » strona 13.

W przypadku źródeł dźwięku z pamięcią podzieloną na różne obszary, odczyta-
na zostanie jedynie zawartość pierwszego dostępnego obszaru.

UWAGA
■ Zewnętrznych źródeł dźwięku nigdy nie odkładać na deskę rozdzielczą.
Przy gwałtownym skręcie samochodu mogłyby zostać odrzucone i spowo-
dować obrażenia u jadących samochodem.
■ Zewnętrznych źródeł dźwięku nigdy nie odkładać w pobliżu miejsc mon-
tażu poduszek powietrznych. W razie wyzwolenia poduszki powietrznej
mogłyby zostać odrzucone i spowodować obrażenia u osób jadących samo-
chodem.
■ Kierując samochodem nie wolno trzymać w ręku ani na kolanach zew-
nętrznych źródeł dźwięku. Przy gwałtownym skręcie mogłyby zostać odrzu-
cone i spowodować obrażenia u osób jadących samochodem.
■ Kabel przyłączeniowy prowadzący od zewnętrznego źródła dźwięku nale-
ży poprowadzić tak, aby nie przeszkadzał kierowcy w kierowaniu samocho-
dem.

OSTROŻNIE
Nie zapisywać żadnych istotnych danych na podłączonych zewnętrznych źród-
łach dźwięku. ŠKODA nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie
plików lub podłączonych źródeł dźwięku.

Informacja
Zasady obsługi zewnętrznego źródła dźwięku znajdują się w instrukcji obsługi
używanego urządzenia.

Wybór źródła dźwięku

Przeczytać i przestrzegać najpierw  i  na stronie  11.

› Nacisnąć kilkukrotnie przycisk  .

Kolejno wyświetlane będą następujące pozycje menu.
■  SD - karta pamięci SD
■  USB - wejście USB
■  AUX - wejście AUX 
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Urządzenie przełącza jedynie pomiędzy podłączonymi źródłami dźwięku zawie-
rającymi pliki, które może odtworzyć.

Urządzenie może odczytać z podłączonego źródła dźwięku maks. 1024 katalogi
i odtworzyć maks. 6500 plików. Z jednego katalogu urządzenie może odtwo-
rzyć maks. 1024 pliki.

Urządzenie odtwarza zawartość podłączonego źródła dźwięku w kolejności al-
fabetycznej według nazw katalogów i plików.

Karta pamięci SD

Przeczytać i przestrzegać najpierw  i  na stronie  11.

Gniazdo kart pamięci SD 11  znajduje się z przodu urządzenia » rys. 1 na stro-
nie 4.

Wkładanie karty pamięci SD
› Włożyć kartę pamięci SD, wsuwając ją najpierw ściętym narożnikiem i skiero-

waną w prawo, do gniazda karty pamięci, aż się „zatrzaśnie“.

Odtwarzanie rozpoczyna się automatycznie.

Wyjmowanie karty pamięci SD
› Nacisnąć włożoną kartę pamięci SD.

Karta pamięci SD „zostanie“ wysunięta.

OSTROŻNIE
■ Stosować wyłącznie karty SD w standardowej wielkości. W przypadku stoso-
wania mniejszych kart pamięci SD z adapterem karta pamięci SD może wypaść
z adaptera podczas jazdy w wyniku wstrząsów.
■ Ze względu na zróżnicowaną jakość produkowanych kart nie można zagwa-
rantować odtwarzania wszystkich kart pamięci SD.
■ Niektórych lub wszystkich plików zapisanych na kartach pamięci SD nie moż-
na odtwarzać lub ich odtwarzanie jest ograniczone.



Wejście USB

Rys. 6
Wejścia AUX i USB

Przeczytać i przestrzegać najpierw  i  na stronie  11.

Wejście USB znajduje się nad schowkiem podręcznym w konsoli środkowej z
przodu i jest oznaczone symbolem  » rys. 6.

Źródło dźwięku może być podłączone do wejścia USB bezpośrednio lub za po-
mocą kabla.

Podłączenie źródła dźwięku USB
› Włożyć źródło dźwięku USB w odpowiednie gniazdo.

Odtwarzanie rozpoczyna się automatycznie.

Odłączenie źródła dźwięku USB
› Wyjąć źródło dźwięku USB.

Ładowanie źródła dźwięku USB
Przy włączonym zapłonie ładowanie rozpoczyna się automatycznie po podłą-
czeniu urządzenia USB (dotyczy urządzeń, których ładowanie możliwe jest za
pomocą wtyku USB).

Poziom naładowania może różnić się od poziomu uzyskanego przez ładowanie
za pomocą zwykłej sieci. Podłączone źródła dźwięku mogą być ładowane / za-
silane prądem o natężeniu maks. 1,0 A.

Niektóre podłączone źródła dźwięku mogą nie rozpoznać ładowania.

Ładowanie podłączonych urządzeń jest automatycznie przerywane po wyłą-
czeniu zapłonu.

OSTROŻNIE
■ Przedłużacz lub reduktor mogą zakłócać działanie podłączonego źródła
dźwięku.
■ Odtwarzanie wideo nie jest obsługiwane. 
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Informacja
■ W przypadku obsługi oraz podłączania źródła dźwięku należy zapoznać się z
instrukcją obsługi danego urządzenia.
■ Zachęcamy do wyboru kabla z oferty oryginalnych akcesoriów ŠKODA.

Wejście AUX

Przeczytać i przestrzegać najpierw  i  na stronie  11.

Wejście AUX znajduje się nad schowkiem podręcznym w konsoli środkowej z
przodu i jest oznaczone napisem  » rys. 6 na stronie 12.

Podłączanie źródła dźwięku AUX
› Włożyć wtyk źródła dźwięku w odpowiednie gniazdo.
› Za pomocą przycisku   wybrać pozycję menu  AUX.
› Rozpocznie się odtwarzanie z podłączonego źródła dźwięku.

Odłączanie źródła dźwięku AUX
› Wyjąć wtyk źródła dźwięku.

OSTROŻNIE
■ Wejście AUX można używać wyłącznie do przyłączania odtwarzaczy audio.
■ Jeśli do wejścia AUX zostanie podłączone źródło dźwięku wyposażone w
adapter do niezależnego zasilania elektrycznego, mogą pojawić się zakłócenia
w przesyłaniu dźwięku. Występowanie zakłóceń zależy od jakości użytego
adaptera.

Informacja
■ Do wejścia AUX można przyłączać standardowe wtyki typu jack 3,5 mm (Ste-
reo Jack). Jeżeli źródła dźwięku nie mają takiego wtyku, konieczne jest zastoso-
wanie reduktora.
■ Wejście AUX może zostać włączone lub wyłączone » strona 13, Ustawienia.
■ Zachęcamy do wyboru kabla z oferty oryginalnych akcesoriów ŠKODA.

Ustawienia i funkcje zaawansowane

 Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących te-
matów:

Ustawienia 13
Obsługiwane źródła dźwięku i formaty plików 13



W niniejszym rozdziale opisano rodzaje ustawień trybu Media oraz informacje
dotyczące obsługiwanych źródeł dźwięku i formatów plików.

Ustawienia

› Nacisnąć kilkukrotnie przycisk  .

Kolejno wyświetlane będą następujące pozycje menu.
■ Mix - odtwarzanie w kolejności losowej
■ Off - wyłączanie odtwarzania w kolejności losowej
■ On - włączanie odtwarzania w kolejności losowej

■ Repeat - powtórne odtwarzanie
■ All - powtórne odtwarzanie z aktualnego źródła
■ Track - powtórne odtwarzanie utworu
■ Folder - powtórne odtwarzanie albumu

■ TP - ustawienia odbioru komunikatów drogowych
■ Yes - odbieranie radiokomunikacji drogowej
■ Yes - nieodbieranie radiokomunikacji drogowej

■ AUX - aktywacja / dezaktywacja wejścia AUX
■ On - aktywacja wejścia AUX
■ Off - dezaktywacja wejścia AUX

■ AUX vol. - ustawienia wyjściowej głośności źródła dźwięku AUX (pozycja me-
nu dostępna jedynie przy podłączonym źródle dźwięku)
■ Low - niska głośność
■ Middle - średnia głośność
■ High - duża głośność

Obsługiwane źródła dźwięku i formaty plików

Obsługiwane źródła dźwięków

Źródło Rodzaj Specyfikacja Tabela FAT

Karta pamięci SD Rozmiar standar-
dowy

SD; SDHC

FAT16, VFAT,
FAT32

Urządzenie USB

Pamięć USB;
HDD (bez specjal-
nego oprogramo-
wania)

USB 1.x; 2.x i 3.x
lub wyższe z ob-
sługą USB 2.x

Odtwarzacze przenośne (np. iPod®, iPad®, iPhone®) 
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Obsługiwane formaty plików

 
Format plików

MPEG-1; 2 i 2,5
(Layer-3)

Windows Media
Audio 9

Rozszerzenie pliku mp3 wma

Maks. prędkość transmisji da-
nych

320 kbit/s 384 kbit/s

Maks. prędkość próbkowania 48 kHz 96 kHz

Listy odtwarzania m3u; pls; wpl; m3u8; asx

OSTROŻNIE
■ Urządzenie zostało przetestowane z większością źródeł dźwięku dostępnych
w sprzedaży w chwili zamknięcia redakcji. Mimo to może się zdarzyć, że nie-
które źródła dźwięku lub pliki nie dadzą się odczytać lub odtworzyć.
■ Źródła dźwięku zabezpieczone przez standardy GPT (GUID Partition Table)
nie są obsługiwane przez urządzenie.
■ Pliki chronione prawami DRM nie są obsługiwane przez urządzenie.

Informacja
■ Należy używać kart pamięci SD klasy 4 i wyższej w celu osiągnięcia maksy-
malnej możliwej prędkości dostępu do plików audio.
■ W celu dobrej jakości odtwarzania zalecamy stosowanie plików z mniejszym
stopniem kompresji (np. prędkość transmisji danych min. 160 kb/s lub bardziej
skompresowane pliki MP3).
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ŠKODA AUTO a.s. stale pracuje nad rozwojem wszystkich typów i modeli samo-
chodów. Z tego powodu w każdej chwili mogą zostać wprowadzone zmiany w
zakresie kształtu, wyposażenia i rozwiązań technicznych dostarczanych samo-
chodów. Informacje o wyglądzie, mocach, wymiarach, ciężarach, normach i
funkcjach samochodu odpowiadają stanowi wiedzy w chwili zamknięcia redak-
cji. Niektóre elementy wyposażenia mogą ewentualnie zostać wprowadzone w
późniejszym czasie lub wyłącznie w samochodach dostarczanych na określony
rynek, informacji na ten temat udziela każdy partner handlowy ŠKODA. Dlatego
też na podstawie danych, ilustracji i opisów niniejszej instrukcji obsługi nie mo-
gą być zgłaszane żadne roszczenia.

Przedruk, powielanie, tłumaczenie lub wykorzystanie tego opracowania w inny
sposób, także we fragmentach, jest niedozwolone bez pisemnej zgody ŠKODA
AUTO a.s.

Wszelkie prawa autorskie są wyraźnie zastrzeżone dla ŠKODA AUTO a.s. zgod-
nie z ustawą o prawach autorskich.

Zmiany zastrzeżone.

Wydane przez: ŠKODA AUTO a.s.

© ŠKODA AUTO a.s. 2014
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