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Układ tej instrukcji obsługi (objaśnienia)

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

Rozdział, spis treści i indeks haseł
Tekst niniejszej instrukcji obsługi jest podzielony na stosunkowo krótkie frag-
menty, ujęte w przejrzyste rozdziały. Aktualny rozdział jest zawsze zaznaczony
na pasku u dołu prawej strony.

Podzielony na rozdziały spis treści oraz obszerny indeks haseł na końcu in-
strukcji obsługi ułatwią Państwu szybkie znalezienie potrzebnych informacji.

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

Jednostki
Wartości są podawane w jednostkach metrycznych.

Objaśnienia symboli
 Oznacza odnośnik do podrozdziału zawierającego ważne informacje i

zasady bezpieczeństwa w danym rozdziale.

 Oznacza kontynuację podrozdziału na następnej stronie.

® Oznacza zarejestrowany znak towarowy.

Przykładowe opisy informacji podanych w instrukcji obsługi
Dotknij przycisk   →  → Godzina i data.

Ta informacja oznacza, że najpierw należy wybrać przycisk   na urządzeniu,
następnie przycisk funkcyjny  na ekranie urządzenia, a na końcu przycisk
funkcyjny Godzina i data.

Symbol „→“ oznacza następną czynność.

Przykład menu, dostępnych menu, punktów menu lub funkcji.
■ xyz - pierwszy poziom menu

■ xyz - drugi poziom menu
■ xyz - trzeci poziom menu

■ xyz - pierwszy poziom menu

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 dotycząca środowiska
Wskazówka Środowisko zwraca uwagę na sprawy ekologii. Zawiera ona np. ra-
dy, jak osiągnąć mniejsze zużycie paliwa.

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

Wybraliście Państwo samochód marki ŠKODA, wyposażony w urządzenie Infotainment Radio Bolero
(dalej określane jako urządzenie) – dziękujemy za okazane 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)











6

V
0

0
12

71
1E

A



Spis treści

Zastosowane skróty

Wprowadzenie

Ważne wskazówki 4

Przegląd urządzenia 4

Obsługa urządzenia

Obsługa za pomocą ekranu urządzenia 7

Obsługa za pomocą wyświetlacza MAXI DOT 8

Ustawienia urządzenia

Menu Sound 12

Menu Setup 13

Radio

Obsługa 16

Ustawienia 20

Media

Obsługa 22

Źródła dźwięku 24

Obrazy

Przeglądarka zdjęć 29

Komunikacja

Telefon 31

Kojarzenie 35

Połączenie 38

Wybieranie numeru telefonu 39

Funkcje telefonu 43

Wiadomości tekstowe (SMS) 44

MirrorLink™ 46

Układy pojazdu

Ustawienia pojazdu - CAR 50

Spis treści

2 Spis treści



Zastosowane skróty

Skrót Znaczenie

A2DP
profil oprogramowania Bluetooth® do jednostronnego prze-
syłania danych audio

ACC automatyczna regulacja odległości

AF alternatywne częstotliwości aktualnej stacji radiowej

AM oznaczenie zakresu częstotliwości radia

ASR system kontroli trakcji kół napędowych

AVRCP
profil oprogramowania Bluetooth® służący do obsługi funkcji
multimedialnych z przesyłaniem danych audio

BT
Bluetooth® - bezprzewodowa komunikacja do odbioru i prze-
syłania informacji głosowych i danych

DAB cyfrowa transmisja radiowa

DRM
system kontroli lub ograniczenia zastosowania treści me-
diów cyfrowych

DTMF komunikacja za pomocą wybierania tonowego

ESC układ stabilizacji toru jazdy

FM oznaczenie zakresu częstotliwości radia

HFP
profil oprogramowania Bluetooth® umożliwiający komunika-
cję między telefonem komórkowym i urządzeniem głośno-
mówiącym w samochodzie

GPT
metoda podziału przestrzeni na nośniku danych (stosowana
dla dużych źródeł pamięci)

GSM usługa telefoniczna komunikacji mobilnej

Tag ID3
dodatkowa właściwość pliku muzycznego, umożliwiająca
wyświetlanie wykonawcy, tytułu, nazwy albumu itp.

MAP
profil oprogramowania Bluetooth®-służący do przesyłania
wiadomości tekstowych (SMS) pomiędzy urządzeniem a
urządzeniem zewnętrznym

mp3 skompresowany format audio

MSC profil komunikacyjny urządzenia USB

MTP profil komunikacyjny nośnika danych

Kod PI
identyfikacja programu ustawionej stacji radiowej umożli-
wiający przyporządkowanie do danej grupy stacji radiowych

Skrót Znaczenie

PIN osobisty numer identyfikacyjny

RDS
system przekazywania dodatkowych informacji podczas od-
bioru radia w zakresie częstotliwości FM

SMS usługa krótkich wiadomości tekstowych

SSP szybka metoda kojarzenia urządzenia Bluetooth®

TP oznaczenie nadawcy komunikatów drogowych

VIN numer identyfikacyjny samochodu

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
Ochrona komponentów 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 powodować uszkodzenia 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.



ŠKODA AUTO a.s. niniejszym oświadcza, że „podłączenie oraz użytkowanie te-
go urządzenia posiada zezwolenie Nigeryjskiej Komisji Komunikacyjnej“.

Ochrona komponentów

Przeczytać i przestrzegać najpierw  na stronie  4.

Niektóre sterowniki elektroniczne są wyposażone fabrycznie w ochronę kom-
ponentów.

Ochrona komponentów służy jako mechanizm ochronny do poniższych celów:

› ograniczenie funkcjonalności sterowników zamontowanych fabrycznie lub w
warsztacie po ich zainstalowaniu w innym pojeździe (np. po kradzieży);

› ograniczenie funkcjonalności komponentów używanych poza pojazdem;
› możliwość legalnego montażu lub wymiany sterowników podczas napraw u

partnera serwisowego ŠKODA 1).

Jeżeli ochrona komponentów jest aktywna, na ekranie urządzenia pojawia się
następujący komunikat o błędzie Zabezpieczenie elementów: Obecnie Info-
tainment dostępny tylko w ograniczonym stopniu. Włącz zapłon.

Jeżeli ochrona komponentów nie wyłącza się po włączeniu zapłonu, należy się
zwrócić do partnera serwisowego ŠKODA.

Przegląd urządzenia

 Wprowadzenie do tematu

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

Opis urządzenia 5
Ekran dotykowy 5
Włączanie i wyłączanie urządzenia 5
Menu urządzenia 6
Ustawienia głośności i włączanie urządzenia 6

W niniejszym rozdziale opisano zarówno urządzenie, jego włączanie / wyłącza-
nie, jak i ustawienia głośności.



1) Zastosowane pojęcia » Instrukcja obsługi, rozdział Objaśnienia.
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Opis urządzenia

Rys. 1 Opis urządzenia

Opis urządzenia
  - lewe pokrętło do wyłączania / włączania urządzenia; ustawiania głoś-
ności
prawe pokrętło do wyborów i zatwierdzania
  - menu Radio » strona 16
  - menu Media » strona 22
w zależności od wyposażenia
›   - wyłączenie głosu
›   - menu Telefon » strona 31
  - włączanie / wyłączanie odbioru komunikatów drogowych » stro-
na 19
  - ustawienia urządzenia » strona 12
  - ustawienia dźwięku » strona 12
  - ustawienia samochodu » strona 50
  - wyświetlanie menu urządzenia » strona 6
ekran dotykowy » strona 7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ekran dotykowy

Urządzenie jest wyposażone w tzw. ekran dotykowy 11  » rys. 1 na stronie 5,
który można obsługiwać przez dotyk palcem.

OSTROŻNIE
■ Ekran należy obsługiwać przez delikatny dotyk palcem. Nie wywierać nacisku
na ekran - istnieje ryzyko uszkodzenia ekranu!
■ Do obsługi ekranu nie stosować żadnych przedmiotów - istnieje ryzyko usz-
kodzenia ekranu!
■ Do czyszczenia nie należy stosować rozpuszczalników, takich jak benzyna
lub terpentyna - istnieje ryzyko uszkodzenia powierzchni ekranu!
■ Odciski palców można usunąć z ekranu przy użyciu miękkiej szmatki, zwilżo-
nej w razie potrzeby czystym spirytusem. Należy przy tym uważać, aby nie usz-
kodzić innych części wewnętrznych.
■ Obsługa ekranu przez dotknięcie paznokciem lub dotknięcie palcem, jeśli na
dłoń jest założona rękawiczka, nie jest możliwa.

Informacja
■ Do zabezpieczenia ekranu można użyć odpowiedniej folii ochronnej przezna-
czonej do ekranów dotykowych, która nie wpływa na funkcjonowanie ekranu
dotykowego.
■ Poziom jasności ekranu jest ustawiany automatycznie w zależności od jas-
ności oświetlenia wnętrza. Automatyczne ustawienie można dopasować ręcz-
nie » strona 14.

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Ręczne włączanie i wyłączanie
› Wcinij   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). 
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Czasami urządzenie wyłącza się automatycznie, w celu ochrony akumulatora
przed rozładowaniem lub ochrony urządzenia.

Urządzenie informuje o tym za pomocą komunikatu pojawiającego się na ekra-
nie urządzenia.

› Uwaga: akumulator 12 V słaby. Włącz silnik lub wyłącz system Infotain-
ment. - akumulator pojazdu jest słaby, zalecamy uruchomienie silnika lub wy-
łączenie urządzenia.

› Akumulator 12 V prawie rozładowany. System Infotainment zostanie wyłą-
czony. - akumulator pojazdu jest rozładowany, urządzenie wyłącza się.

› Temperatura robocza niezachowana. System Infotainment zostanie wyłą-
czony. - temperatura urządzenia jest za niska lub za wysoka, urządzenie wy-
łącza się.

Informacja
Po włączeniu urządzenia uruchamiane jest menu wybrane jako ostatnie przed
wyłączeniem urządzenia.

Menu urządzenia

Rys. 2
Menu urządzenia

Wywoływanie menu głównego
› Dotknij przycisk  , wyświetli się menu urządzenia » rys. 2.

Przyciski funkcyjne w menu MENU
Radio - menu Radio » strona 16
Media - menu Media » strona 22
Obrazy - menu Obrazy » strona 29
Dźwięk - ustawienia dźwięku » strona 12
Ustaw. - ustawienia urządzenia » strona 12











Samochód - ustawienia układów pojazdu » strona 50
Telefon - menu Telefon » strona 31

MirrorLink™ - menu MirrorLink™ » strona 46

Ustawienia głośności i włączanie urządzenia

Zwiększanie głośności
› Obrócić pokrętło   w prawo.

Zmniejszanie głośności
› Obrócić pokrętło   w lewo.

Wyłączenie głosu
› Wciśnij przycisk   lub przekręcić pokrętło   w lewo i ustawić głośność na

0.

Po wyłączeniu głosu na ekranie urządzenia pojawia się symbol .

Jeżeli w momencie wyłączenia głosu w menu Media odtwarzany był dźwięk,
następuje przerwanie odtwarzania (pauza)1).

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

Informacja
Zmiana głośności jest wyświetlana na ekranie.







1) Nie dotyczy AUX.
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Obsługa urządzenia

Obsługa za pomocą ekranu urządzenia

 Wprowadzenie do tematu

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

Obsługa 7
Klawiatura alfanumeryczna 8

W niniejszym rozdziale opisano obsługę urządzenia, ekranu dotykowego oraz
klawiatury.

Obsługa

Rys. 3 Obszary ekranu / wskaźniki ekranu

Opis wskaźników na ekranie
obszar wiersza statusu
wskaźniki i obszar obsługi wybranego menu
obszar przycisków funkcyjnych wybranego menu
opis aktualnego menu
powrót do nadrzędnego menu
suwak - pozycja w menu (poruszanie się po menu przez przesuwanie su-
waka palcem)
aktualnie wybrana funkcja
funkcja z „polem wyboru“ 
funkcja jest niedostępna
otwieranie podmenu funkcji z „oknem pop-up“ 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Przyciski funkcyjne
Obszary ekranu, które powodują wybranie funkcji lub menu, nazywane są
„przyciskami funkcyjnymi“.

Przyciski funkcyjne podświetlone na biało są aktywne i dostępne.

Przyciski funkcyjne podświetlone na zielono pokazują aktualnie wybrane funk-
cje lub menu.

Przyciski funkcyjne podświetlone na szaro są nieaktywne i przez to niedostęp-
ne.

Wiersz statusu
W niektórych menu w górnej części ekranu znajduje się wiersz statusu ze
wskazaniem czasu i temperatury zewnętrznej oraz innymi informacjami.

Wybór menu / pozycji menu / funkcji
› Przez przesunięcie palcem po ekranie w wybranym kierunku.
› Przez obrócenie prawego pokrętła 2  » rys. 1 na stronie 5

Zatwierdzenie menu / pozycji menu / funkcji
› Przez dotknięcie palcem przycisku funkcyjnego.
› Przez naciśnięcie prawego pokrętła 2 .

Powrót do nadrzędnego menu
› Za pomocą przycisku funkcyjnego .
› Przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku obok ekranu.
› Przez dotknięcie palcem ekranu w miejscu poza „oknem pop-up“.

Otwarcie podmenu funkcji
› Za pomocą przycisku funkcyjnego  otwiera się „okno pop-up“ z menu funk-

cji.

Włączanie / wyłączanie funkcji z „polem wyboru“
› lub  - funkcja jest włączona
› lub  - funkcja jest wyłączona

Ustawianie wartości
› Przez naciśnięcie przycisku funkcyjnego z symbolami      .
› Przez dotknięcie lub przesunięcie palcem po skali.

Informacja
W niektórych menu lub pozycjach menu jest wyświetlane aktualnie wybrane
ustawienie, np. Odstęp: ... km lub Odległość: ... mi.
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Klawiatura alfanumeryczna

Rys. 4 Klawiatura QWERTY / klawiatura ABC

Klawiatura alfanumeryczna służy do wyszukiwania haseł (np. kontaktu telefo-
nicznego) lub do wpisywania (np. zmiana nazwy urządzenia Bluetooth®, pisa-
nie wiadomości SMS itp.).

Opis klawiatury alfanumerycznej

wiersz edycji
powrót do nadrzędnego menu
potwierdzenie wyszukanego wpisu
zatwierdzanie tekstu wprowadzonego w wierszu edycji
usuwanie znaków z wiersza edycji
zmiana na pisownię wielkimi lub małymi literami
wyświetlenie menu z literami w wybranym języku » strona 14, Ustawia-
nie dodatkowych języków klawiatury
zmiana na cyfry i znaki specjalne
zmiana na znaki specjalne
zmiana na litery
wprowadzanie spacji
przesuwanie kursora w tył w obrębie wiersza edycji
przesuwanie kursora w przód w obrębie wiersza edycji

Wyszukiwanie
Po naciśnięciu przycisku funkcyjnego klawiatury żądany znak wyświetla się w
wierszu edycji A  » rys. 4.

A

























Podczas wpisywania znaków wyszukiwane są najlepiej pasujące wpisy z już
wprowadzonymi znakami. Dlatego nie zawsze jest konieczne wprowadzanie
pełnej nazwy.

W przypadku nazw wieloczłonowych (np. Jelenia Góra), należy pamiętać o
wstawieniu spacji.

Szukany wpis (np. kontakt telefoniczny) należy wprowadzać przy użyciu zna-
ków specjalnych (diakrytycznych).

Klawisz funkcyjny  pokazuje ilość wyszukanych pasujących wpisów. Po na-
ciśnięciu tego przycisku zostanie wyświetlona lista pasujących wpisów.

Liczba znalezionych pasujących wpisów jest wskazywana przez liczby od 1 do
99. Jeśli znaleziono ponad 99 wpisów, wtedy zamiast liczb będą wyświetlane
symbole . Jeżeli znalezionych wpisów jest 5 lub mniej, zostaje automatycz-
nie otwarta lista z wpisami.

Wpisywanie
Po naciśnięciu przycisku funkcyjnego klawiatury żądany znak wyświetla się w
wierszu edycji A  » rys. 4.

Za pomocą przycisku funkcyjnego  wpisywanie zostaje zakończone.

Obsługa za pomocą wyświetlacza MAXI DOT

 Wprowadzenie do tematu

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

Obsługa za pomocą przycisków na dźwigni obsługowej 9
Obsługa menu Audio (Radio / Media) za pomocą klawiszy / regulatorów na
kierownicy wielofunkcyjnej 9
Obsługa menu Telefon za pomocą przycisków / regulatorów na kierownicy
wielofunkcyjnej 11

Przede wszystkim należy kierować się zasadami bezpieczeństwa » strona 4,
Ważne wskazówki.

Niektóre menu urządzenia są również wyświetlane na wyświetlaczu MAXI
DOT1). 

1) Opis wskazania na wyświetlaczu MAXI DOT » Instrukcja obsługi, rozdział System informacyjny
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W zależności od wyposażenia mogą być obsługiwane za pomocą przycisków na
dźwigni obsługowej lub przycisków / regulatorów na kierownicy wielofunkcyj-
nej.

Obsługa za pomocą przycisków na dźwigni obsługowej

Rys. 5
Przyciski na dźwigni obsługowej

Wyświetlane na wyświetlaczu MAXI DOT poszczególne menu i ich pozycje me-
nu można obsługiwać za pomocą przycisków na dźwigni obsługowej w nastę-
pujący sposób.

Funkcje przycisków na dźwigni obsługowej

Przy-
cisk

» rys. 5
Działanie Funkcja

A
Długie naciśnięcie
u góry lub u dołu

Wyświetlenie menu głównego

A
Krótkie naciśnięcie
u góry lub u dołu

Zmiana między pozycjami menu lub menu

B Krótkie naciśnięcie Potwierdzenie pozycji menu lub menu

Obsługa menu Audio (Radio / Media) za pomocą klawiszy / regulatorów na kierownicy wielofunkcyjnej

Rys. 6 Kierownica wielofunkcyjna - menu Audio

› W menu głównym na wyświetlaczu MAXI DOT wybrać pozycję menu  Audio.

Informacje na wyświetlaczu MAXI DOT
■ Radio - menu Radio

■ Aktualny zakres częstotliwości stacji radiowej.
■ Nazwa aktualnie słuchanej stacji (jeśli odbieranych jest mniej niż 5 stacji).
■ Lista odbieranych stacji radiowych z możliwością wyboru (jeśli odbieranych

jest więcej niż 5 stacji).
■ Komunikaty drogowe TP.

■ Media - menu Media
■ Tytuł.

Przyciski obsługowe i regulatory menu Audio - radio / media

Przycisk / regula-
tor » rys. 6

Działanie
Funkcja

Radio Media

1 Krótkie naciśnięcie Zmiana źródła (zmiana zakresów częstotliwości i podłączonych źródeł dźwięku)

1 Długie naciśnięcie
Przełączanie między menu Radio i Media oraz przywrócenie ostatniego stanu (np. ostatnia odtwarzana

stacja radiowa lub utwór)

2 Krótkie naciśnięcie Wyłączenie / włączenie dźwięku Zatrzymanie / włączenie odtwarzania

2 Obrót w górę Zwiększanie głośności

2 Obrót w dół Zmniejszanie głośności 
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Przycisk / regula-
tor » rys. 6

Działanie
Funkcja

Radio Media

3 Krótkie naciśnięcie
Przejście do następnej zapisanej stacji radiowej

Przerwanie komunikatów drogowych
Przejście do następnego utworua)

3 Przytrzymanie i zwolnienie

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

nie następnej stacji
Przerwanie komunikatów drogowych

Szybkie przewijanie w przóda)

4 Krótkie naciśnięcie
Powrót do poprzedniej zapisanej stacji radiowej

Przerwanie komunikatów drogowych

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

powrót do początku utworu po 3 sa)

4 Przytrzymanie i zwolnienie

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

nie następnej stacji
Przerwanie komunikatów drogowych

Szybkie przewijanie w tył

5 Krótkie naciśnięcie Przerwanie komunikatów drogowych Bez funkcji

5 Obrót w górę
Wyświetlenie listy dostępnych stacji

Przewijanie w górę

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

Powrót do początku utworu po 3 sa)

5 Obrót w dół
Wyświetlenie listy dostępnych stacji

Przewijanie w dół
Przejście do następnego utworua)

6 Krótkie naciśnięcie Przejście do wyższego poziomu menu

6 Długie naciśnięcie Powrót do menu głównego wyświetlacza MAXI DOT

a) Nie dotyczy AUX.

Informacja
Przycisk z symbolem  do obsługi języka nie jest obsługiwany przez urządze-
nie.
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Obsługa menu Telefon za pomocą przycisków / regulatorów na
kierownicy wielofunkcyjnej

Rys. 7 Kierownica wielofunkcyjna - menu Telefon

› W menu głównym na wyświetlaczu MAXI DOT wybrać pozycję menu  Tele-
fon.

Przyciski obsługowe i regulatory menu Telefon
Przy-

cisk / re-
gula-

tor
» rys. 7

Działanie Funkcja

1 Krótkie naciśnięcie Wyłączenie / włączenie dźwięku

1 Obrót w górę Zwiększanie głośności

1 Obrót w dół Zmniejszanie głośności

2 Krótkie naciśnięcie
Odebranie połączenia, zakończenie rozmowy,
wejście do menu Telefon, lista połączeń, połą-
czenie z wybranym kontaktem

2 Długie naciśnięcie
Odrzucenie połączenia, powtórzenie ostatnie-
go połączenia (ponowne wybranie)

3
Obrót w górę / w

dół
Lista połączeń, poprzednia / następna pozycja
menu

3 Krótkie naciśnięcie Zatwierdzanie wybranej pozycji menu

Przy-
cisk / re-

gula-
tor

» rys. 7

Działanie Funkcja

4 Krótkie naciśnięcie Przejście do wyższego poziomu menu

4 Długie naciśnięcie
Powrót do menu głównego wyświetlacza MA-
XI DOT

Funkcja rozmów telefonicznych na wyświetlaczu MAXI DOT
W zależności od kontekstu w menu Telefon można wykonać następujące
funkcje.

Połączenie przychodzące

- odebranie połączenia
- odrzucenie połączenia
- wyciszenie dźwięku dzwonka

Połączenie wychodzące

- zakończenie połączenia

Bieżące połączenie

- zakończenie rozmowy
- wyłączenie mikrofonu

- włączenie mikrofonu
- wyłączenie urządzenia głośnomówiącego (rozmowa przez tele-

fon)
- włączenie urządzenia głośnomówiącego (rozmowa przez

urządzenie)

Symbole na wyświetlaczu MAXI DOT
Symbol Znaczenie

 Poziom naładowania baterii telefonua)

 Siła sygnałua)

 Telefon jest połączony z urządzeniem 

 Odbierz
 Odrzuć
 Ignoruj

 Przerwij

 Zakończ
 Mikr.wył.
 Mikr.wł.
 Prywatna

Tryb głośnom.
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Symbol Znaczenie


Nieodebrane połączenia (jeżeli jest więcej połączeń nie-
odebranych, obok symbolu jest wyświetlana ich liczba)

 Roaming (przed nazwą operatora sieci komórkowej)a)

a) Ta funkcja jest obsługiwana tylko przez niektóre telefony.

Lista połączeń
W menu Telefon może być tylko wyświetlana i używana lista połączeń1).

Jeżeli lista połączeń nie zawiera wpisów, na wyświetlaczu MAXI DOT pojawia
się następujący komunikat: Brak wpisów.

Na liście obok poszczególnych wpisów są wyświetlane następujące symbole.

Symbol Znaczenie

 Połączenie przychodzące

 Połączenie wychodzące

 Połączenie nieodebrane

Informacja
Przycisk z symbolem  do obsługi języka nie jest obsługiwany przez urządze-
nie.

Ustawienia urządzenia

Menu Sound

 Wprowadzenie do tematu

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

Ustawienia dźwięku 12

Przede wszystkim należy kierować się zasadami bezpieczeństwa » strona 4,
Ważne wskazówki.

W niniejszym rozdziale opisano zarówno ustawienia dźwięku urządzenia, jak i
ustawienia głośności podłączonego urządzenia.

Ustawienia dźwięku

Rys. 8 Ustawienia korektora dźwięku / ustawienia balansu dźwięku

› Wybrać przycisk  .

lub

› W menu Radio lub Media dotknij przycisk funkcyjny  → Dźwięk.

■ Głośność - ustawienia głośności dźwięku
■ Komunikaty drogowe - ustawienia głośności komunikatów drogowych (TP)
■ Maks.głośność włączenia - ustawianie maksymalnej głośności początkowej

przy włączaniu urządzenia 

1) Ta funkcja jest obsługiwana tylko przez niektóre telefony.
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■ Dopasowanie głośności do prędkości - zwiększanie głośności przy zwięk-
szaniu prędkości

■ Głośność AUX - ustawianie głośności urządzenia podłączonego do wejścia
AUX
■ Cicho - niska głośność
■ Średnio - średnia głośność
■ Głośno - wysoka głośność

■ Głośność iPod`a - ustawianie głośności urządzenia Apple podłączonego do
wejścia USB
■ Cicho - niska głośność
■ Średnio - średnia głośność
■ Głośno - wysoka głośność

■ Audio Bluetooth - ustawianie głośności urządzenia podłączonego za pomo-
cą profilu Bluetooth® audio
■ Cicho - niska głośność
■ Średnio - średnia głośność
■ Głośno - wysoka głośność

■ Zmniej.głoś.multimed. - zmniejszanie głośności dźwięków (np. głośności
radia) przy aktywnym systemie czujników parkowania » strona 51
■ Wył. - wyłączanie
■ Słabo - lekkie ściszenie
■ Średnio - średnie ściszenie
■ Mocno - silne ściszenie

■ Niskie - średnie - wysokie - ustawienie korektora dźwięków (niskich, śred-
nich i wysokich)
■ Zresetuj - ustawienia podstawowe balansu dźwięku

■ Balance - fader - ustawianie balansu dźwięku między głośnikami z lewej i
prawej, z przodu i z tyłu

■ ŠKODA Surround - włączanie / wyłączanie dźwięku przestrzennego
■ Virtual Subwoofer - włączanie / wyłączanie wirtualnych basów (zwiększenie

efektu basów)
■ Sygnał potwierdzenia - włączanie / wyłączanie sygnału potwierdzenia przez

dotknięcie ekranu

Menu Setup

 Wprowadzenie do tematu

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

Menu główne 13
Ustawienia ekranu 14
Ustawienia daty i godziny 14
Ustawienia klawiatury 14
Ustawianie dodatkowych języków klawiatury 14
Ustawienia jednostek 14
Transmisja danych urządzeń mobilnych 15
Bezpieczne odłączanie źródła sygnału 15
Przywracanie ustawień fabrycznych 15
Ustawienia Bluetooth® 15
Informacje o systemie 15

Przede wszystkim należy kierować się zasadami bezpieczeństwa » strona 4,
Ważne wskazówki.

W niniejszym rozdziale opisano ustawienia urządzenia.

Menu główne

W menu głównym można ustawić parametry podstawowe urządzenia.

Wywoływanie menu głównego
› Wybrać przycisk  .

■ Ekran - ustawienia ekranu » strona 14
■ Godzina i data - ustawienia godziny i daty » strona 14
■ Język / Language - określanie języka urządzenia1)

■ Klawiatura: - układ klawiatury do wpisywania tekstu » strona 14
■ Dodatkowe języki klawiatury - możliwość wprowadzania znaków innych niż

znaki wybranego języka » strona 14
■ Jednostki - ustawienia jednostek » strona 14
■ Transmisja danych urządzeń mobilnych - ustawianie transmisji danych z

podłączonych zewnętrznych urządzeń » strona 15 

1) Nie można zawsze zagwarantować prawidłowego wyświetlania znaków specyficznych dla danego kraju
(np. w informacjach z tagiem ID3).
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■ Bezpieczne usuwanie - bezpieczne odłączanie podłączonych źródeł dźwię-
ku / nośników » strona 15

■ Ustawienia fabryczne - przywrócenie ustawień fabrycznych » strona 15
■ Bluetooth - ustawienia funkcji Bluetooth® » strona 15
■ Informacje o systemie - wyświetlanie informacji o systemie » strona 15
■ Copyright - informacje na temat używanych licencji i praw autorskich (do-

stępne tylko w języku angielskim)

Ustawienia ekranu

› Wybrać przycisk   → Ekran.

■ Wyłączenie ekranu (za 10 s) - włączanie / wyłączanie ekranu
■ Poziom jasności: - ustawienie poziomu jasności ekranu

■ Bardzo jasno - najjaśniejszy poziom
■ Jasno - jasny poziom
■ Średnio - średni poziom
■ Ciemno - ciemny poziom
■ Bardzo ciemno - najciemniejszy poziom

■ Sygnał potwierdzenia - włączanie / wyłączanie sygnału potwierdzenia przez
dotknięcie ekranu

■ Godzina w trybie Standby - wyświetlanie godziny i daty na ekranie przy włą-
czonym zapłonie i wyłączonym urządzeniu

Ustawienia daty i godziny

› Wybrać przycisk   → Godzina i data.

■ Godzina: - ustawianie godziny
■ Czas letni - włączanie / wyłączanie ustawienia czasu letniego
■ Strefa czasowa: - wybór strefy czasowej
■ Format czasu: - ustawianie formatu czasu

■ 12 h
■ 24 h

■ Data: - ustawianie daty
■ Format daty: - ustawianie formatu daty

■ DD.MM.RRRR - dzień - miesiąc - rok
■ RRRR-MM-DD - rok - miesiąc - dzień
■ MM-DD-RRRR - miesiąc - dzień - rok

Ustawienia klawiatury

› Dotknij przycisk   → Klawiatura: .

Można dokonać wyboru z dostępnych dwóch typów klawiatury » strona 8, Kla-
wiatura alfanumeryczna.

■ ABC - znaki na klawiaturze ustawione w porządku alfabetycznym
■ QWERTY - znaki na klawiaturze ustawione w systemie QWERTY

Ustawianie dodatkowych języków klawiatury

› Wybrać przycisk   → Dodatkowe języki klawiatury.

W tym menu można wybrać rozmieszczenie znaków na klawiaturze dla danego
języka i tym samym rozszerzyć opcję szybkiego wprowadzania znaków używa-
nych w danym języku.

Wybrane języki można zmieniać na ekranie wprowadzania za pomocą klawia-
tury, naciskając przycisk funkcyjny  » strona 8.

Ustawienia jednostek

› Wybrać przycisk   → Jednostki.

■ Odległość: - jednostki odległości
■ km - kilometry
■ mi - mile

■ Prędkość: - jednostki prędkości
■ km/h - kilometry na godzinę
■ mph - mile na godzinę

■ Temperatura: - jednostki temperatury
■ ° - stopnie Celsjusza
■ ° - stopnie Fahrenheita

■ Objętość: - jednostki objętości
■ l - litry
■ gal (US) - galony (US)
■ gal (UK) - galony (UK)

■ Zużycie: - jednostki zużycia
■ l/100km - litry na 100 kilometrów
■ km/l - kilometry na litr
■ mpg (USA) - mile na galon (US)
■ mpg (UK) - mile na galon (UK)

■ Ciśnienie: - jednostki ciśnienia opon
■ kPa - kilopaskale
■ bar - bar
■ psi - funty na cal kwadratowy
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Transmisja danych urządzeń mobilnych

› Dotknij przycisk   → Transmisja danych urządzeń mobilnych.

Włączona funkcja umożliwia transmisję danych dotyczących pojazdu do zasto-
sowania w podłączonych urządzeniach (np. standard MirrorLink™).

■ Aktywuj transmisję danych dla aplikacji - włączanie wyłączanie transmisji
danych

Bezpieczne odłączanie źródła sygnału

› Dotknij przycisk   → Bezpieczne usuwanie.

■ Karta SD - bezpieczne wyjmowanie karty pamięci SD
■ USB - bezpieczne wyjmowanie źródła USB

Przywracanie ustawień fabrycznych

› Wybrać przycisk   → Ustawienia fabryczne.

■ Zresetuj wszystkie ustawienia / dane - menu do resetowania wszystkich us-
tawień
■ Zresetuj do ustawień fabrycznych - przywracanie wszystkich ustawień fa-

brycznych
■ Zresetuj pojedyncze ustawienia / dane - menu do resetowania pojedynczych

ustawień
■ Dźwięk - przywracanie ustawień dźwięku
■ Radio - przywracanie ustawień radia
■ Samochód - przywracanie ustawień układów pojazdu
■ Telefon - przywracanie ustawień telefonu
■ Media - przywracanie ustawień mediów
■ System - przywracanie ustawień systemowych
■ MirrorLink™ - przywracanie ustawień funkcji MirrorLink™

Ustawienia Bluetooth®

› Wybrać przycisk   → Bluetooth.

■ Bluetooth - włączanie / wyłączanie funkcji Bluetooth®

■ Widoczność: - włączanie / wyłączanie widoczności modułu Bluetooth® dla in-
nych urządzeń
■ Widoczny - włączenie widoczności na stałe
■ Niewidoczny - wyłączanie widoczności

■ Nazwa: - otwieranie okna wprowadzania za pomocą klawiatury - zmiana na-
zwy urządzenia

■ Połączone urządz. - wyświetlanie listy skojarzonych urządzeń Bluetooth®,
podłączanie lub usuwanie skojarzonego urządzenia, usuwanie listy skojarzo-
nych urządzeń
■ Usuń wsz. - usuwanie wszystkich skojarzonych urządzeń Bluetooth®

■  - usuwanie skojarzonego urządzenia Bluetooth®

■ Wyszuk. urządzeń - szukanie dostępnych zewnętrznych urządzeń z aktywną
funkcją Bluetooth® i włączoną widocznością

■ Bluetooth audio (A2DP/AVRCP) - włączanie / wyłączanie możliwości podłą-
czenia profilu Bluetooth® A2DP lub AVRCP1)

Informacje o systemie

› Wybrać przycisk   → Informacje o systemie.

■ Numer urządzenia: ... - numer urządzenia
■ Sprzęt: ... - wersja używanego sprzętu
■ Oprogramowanie: ... - wersja używanego oprogramowania
■ Kodeki: ... - wersja kodeków
■ Aktualizuj oprogramow. - przycisk funkcyjny do aktualizacji oprogramowania

Informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania można znaleźć na stronie
internetowej ŠKODA www.infotainment.skoda-auto.com.

1) Profile A2DP lub AVRCP to profile Bluetooth®, które obsługują funkcje multimedialne.
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Radio

Obsługa

 Wprowadzenie do tematu

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

Menu główne 16
Radiotekst i wyświetlanie obrazów DAB 17
Wybór zakresu częstotliwości 17
Lista dostępnych stacji 17
Wybór i szukanie dostępnych stacji 18
Zapisywanie stacji radiowych 18
Logo stacji 19
Radiokomunikacja drogowa 19

Przede wszystkim należy kierować się zasadami bezpieczeństwa » strona 4,
Ważne wskazówki.

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

OSTROŻNIE
W samochodach z antenami w szybie, nie zakrywać szyb folią lub naklejkami
powlekanymi metalem - mogą wystąpić zakłócenia odbioru.

Informacja
■ Kryte parkingi, tunele, wysokie budynki lub góry mogą zakłócać sygnał radio-
wy w stopniu uniemożliwiającym używanie urządzenia.
■ W krajach, w których funkcja RDS nie jest obsługiwana, zalecane jest wyłą-
czenie funkcji AF i ew. RDS.

Menu główne

Rys. 9 Menu główne FM i AM / menu główne DAB

Przeczytać i przestrzegać najpierw  na stronie  16.

Wywoływanie menu głównego
› Wybrać przycisk  .

Menu główne - informacje i przyciski funkcyjne » rys. 9
wybrana stacja radiowa (nazwa lub częstotliwość)
radiotekst
przyciski stacji
wybór zakresu częstotliwości radia (FM / AM / DAB)
wybór grupy pamięci urządzenia
opis grupy DAB
zmiana stacji na liście dostępnych stacji / za pomocą przycisków stacji (us-

tawienia menu Przyciski strzałek: » strona 20, Ustawienia ´)
lista dostępnych stacji » strona 17
ręczne / półautomatyczne wyszukiwanie stacji » strona 18
Wyświetlany tekst i obrazy DAB » strona 17
Ustawienia menu Radio » strona 20

Symbole informacyjne na ekranie

Symbol Znaczenie

 Nadawca komunikatów radiokomunikacji drogowej

 
Sygnał komunikatu drogowego nie jest dostępny lub wybrana
stacja nie jest nadawcą komunikatów drogowych

  Funkcja RDS jest wyłączona (FM) 



A

B

C

D

E

F
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Symbol Znaczenie

  Częstotliwość alternatywna AF jest wyłączona (FM)

 Sygnał jest niedostępny (DAB)

Jeśli ma miejsce ciągła zmiana wyświetlanej nazwy stacji (tekst dynamiczny),
można zatrzymać aktualny tekst poprzez dłuższe naciśnięcie na ekran w ob-
szarze nazwy stacji A  » rys. 9. Nazwa stacji zostanie znów pokazana w całości
po ponownym dłuższym naciśnięciu w obszarze nazwy nadawcy.

Radiotekst i wyświetlanie obrazów DAB

Rys. 10
Informacje o stacjach

Przeczytać i przestrzegać najpierw  na stronie  16.

Odbiór radia DAB umożliwia przesyłanie wielu stacji w tak zwanym "zestawie"
na jednej częstotliwości. Umożliwia także przesyłanie dodatkowych danych i
informacji (np. wiadomości, wiadomości sportowych, prognozy pogody, ostrze-
żeń itp.).

Opcje wyświetlania tych informacji można ustawić na ekranie w następującym
menu.

› W menu Radio dotknij przycisk funkcyjny DAB → .

■ Lista pamięci - wyświetla się menu główne DAB » rys. 9 na stronie 16
■ Info o stacji - wyświetla informacje dotyczące stacji DAB, dodatkowy tekst

(radiotekst) A  oraz obrazy B
■ Radiotekst - tylko wyświetlanie radiotekstu
■ Pokaz slajdów - tylko prezentacja obrazów (prezentacja wyświetla się w try-

bie pełnoekranowym; nie jest wyświetlana, jeżeli stacja wysyła jedynie logo)



Informacja
■ Po dotknięciu ekranu w obszarze radiotekstu A , tekst prezentowany jest w
trybie pełnoekranowym.
■ Po dotknięciu ekranu w obszarze prezentacji obrazów B  wyświetlana jest
jedynie prezentacja w trybie pełnoekranowym (nie dotyczy, jeżeli stacja wysyła
jedynie logo).

Wybór zakresu częstotliwości

Przeczytać i przestrzegać najpierw  na stronie  16.

› Dotknij kilkukrotnie przycisk  .

lub

› Dotknij przycisk funkcyjny D  » rys. 9 na stronie 16 i wybrać żądany obszar.

Lista dostępnych stacji

Rys. 11 Przykład listy dostępnych stacji: FM / DAB

Przeczytać i przestrzegać najpierw  na stronie  16.

Stacje z odpowiednio silnym sygnałem znajdują się na liście dostępnych stacji.

Wyświetlenie listy dostępnych stacji
› W menu Radio dotknij przycisk funkcyjny .

Lista dostępnych stacji - symbole informacyjne i przyciski funkcyjne
Symbol Znaczenie

 stacja radiowa zapisana pod tym przyciskiem

 aktualnie odtwarzana stacja

 nadawca komunikatów radiokomunikacji drogowej 
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Symbol Znaczenie

 (np.) rodzaj nadawanego programu (FM)

 (np.) rodzaj programu regionalnego (FM)

 Odbiór stacji jest niedostępny (DAB)

 Odbiór stacji nie jest pewny (DAB)


stacja radiowa nadająca elementy graficzne (pokaz slajdów)
(DAB)

Aktualizacja listy stacji
W zakresie FM lista stacji jest aktualizowana automatycznie.

W zakresie FM i DAB należy wykonać ręczną aktualizację przez naciśnięcie
przycisku funkcyjnego .

Sortowanie stacji radiowych na liście stacji (FM)
› Alfabet - sortowanie alfabetyczne według nazwy stacji
› Grupa - sortowanie według identyfikacji programów nadawanego programu

(kod PI stacji radiowej)

Wybór i szukanie dostępnych stacji

Przeczytać i przestrzegać najpierw  na stronie  16.

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

Stację radiową z listy dostępnych stacji można wybrać w jeden z następujących
sposobów.

› W menu Radio dotknij przycisk funkcyjny  lub  w górnej części ekranu.

Przejście do poprzedniej lub następnej stacji.

lub

› W menu Radio dotknij przycisk funkcyjny . Zostanie otwarta lista dostęp-
nych stacji » strona 17.

› Wybrać żądaną stację.

Ręczny wybór stacji radiowej
› W menu Radio dotknij przycisk funkcyjny .

Zostanie wyświetlona skala aktualnego zakresu częstotliwości.



Wybraną stację ustawić w następujący sposób.

› Dotknij przycisk funkcyjny  lub  w górnej części ekranu (zmiana na następ-
ną dostępną stację).

› Dotknij przycisk funkcyjny  lub  dotknij dolny obszar ekranu i ustaw żądaną
wartość zakresu częstotliwości.

› Pokręcić prawym pokrętłem 2  » rys. 1 na stronie 5 (ruch po skali zakresu
częstotliwości).

› Przez dotyk palcem przesuwać suwak po skali zakresu częstotliwości.

Menu do ręcznego wyszukiwania zamknij przez naciśnięcie prawego pokrętła
2  » rys. 1 na stronie 5.

Wyszukiwanie stacji radiowych
› Dotknij przycisk funkcyjny  lub przytrzymać .

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

Przeszukiwanie dostępnych stacji radiowych (skanowanie)
› Naciśnij prawe pokrętło 2  » rys. 1 na stronie 5.

lub

› W menu Radio dotknij przycisk funkcyjny  → Scan.

Rozpocznie się wyszukiwanie.

Funkcja odtwarza kolejno wszystkie dostępne stacje przez kilka sekund.

Przeszukiwanie stacji zostanie zakończone przez naciśnięcie dowolnego przy-
cisku funkcyjnego.

Ustawiona zostanie aktualna stacja.

Zapisywanie stacji radiowych

Przeczytać i przestrzegać najpierw  na stronie  16.

Dla każdego zakresu radia (FM / AM / DAB) dostępnych jest 15 przycisków stacji
do zapisu stacji radiowej. Przyciski stacji są podzielone na trzy grupy pamięci.

Stacja radiowa możne zostać zapisana w pamięci urządzenia w następujący
sposób.

Zapisywanie stacji z menu Radio
› W menu Radio trzymać wciśnięty żądany przycisk stacji C  » rys. 9 na stro-

nie 16 do momentu, aż rozlegnie się sygnał akustyczny. 
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Jeśli do wybranej pozycji była już przypisana stacja radiowa, zostanie ona za-
stąpiona przez aktualnie ustawioną stację.

Zapisywanie stacji z listy stacji
› W liście dostępnych stacji » strona 17 dłużej przytrzymać przycisk funkcyjny

żądanej stacji radiowej.

Zostanie wyświetlona lista przycisków stacji C  oraz lista przycisków funkcyj-
nych grup pamięci E  » rys. 9 na stronie 16.

› Wybrać grupę pamięci.
› Wybrać przycisk stacji.

Stacja zostanie zapisana pod wybranym przyciskiem stacji.

Logo stacji

Przeczytać i przestrzegać najpierw  na stronie  16.

Za pomocą przycisków stacji C  » rys. 9 na stronie 16 można przyporządko-
wać / usunąć logotypy stacji (obrazki).

Automatyczne zapisywanie logo stacji (FM / DAB)
› Jeszcze przed przypisaniem stacji radiowej do przycisku dotknij w menu Ra-

dio przycisk funkcyjny  → Ustawienia zaawansowane.
› Aktywować pozycję menu Automatyczne zapisywanie logo stacji » stro-

na 20, Ustawienia zaawansowane (FM) lub » strona 20, Ustawienia za-
awansowane (DAB).

Podczas zapisywania stacji pod przyciskiem stacji do stacji zostanie przypo-
rządkowane również logo z pamięci urządzenia, o ile dane logo jest dostępne
w pamięci.

Ręczne przyporządkowanie logo stacji
Zapisanym wcześniej stacjom można przyporządkować lub usunąć logo ręcz-
nie.

› Dotknij przycisk funkcyjny  → Loga stacji.

Zostanie wyświetlone menu z przyciskami stacji.

› Dotknij przycisk stacji, dla której ma być przyporządkowane logo.

Zostanie wyświetlone menu z nośnikami (CD, karta SD, USB).

› W danym nośniku należy wybrać żądany obraz.

Wybór obrazu powoduje przypisanie go do danego przycisku stacji.



Ręczne usuwanie logo stacji
› Dotknij przycisk funkcyjny  → Loga stacji.

Zostanie wyświetlone menu z przyciskami stacji.

› Dotknij palcem przycisk stacji, z którego ma być usunięte logo.

Logo zostanie usunięte z przycisku stacji.

Informacja
■ Obsługiwane są następujące formaty zdjęć: jpg, gif, png, bmp.
■ Zalecamy rozdzielczość obrazu 500 x 500 pikseli.
■ Informacje dotyczące aktualizacji logo stacji można znaleźć na stronie inter-
netowej ŠKODA www.infotainment.skoda-auto.com.

Radiokomunikacja drogowa

Przeczytać i przestrzegać najpierw  na stronie  16.

Funkcja ta umożliwia odbiór komunikatów drogowych.

Włączanie / wyłączanie odbioru radiokomunikacji drogowej
› Wybrać przycisk  .

lub

› W menu Radio dotknij przycisk funkcyjny .
› Włączyć lub wyłączyć pozycję menu Komunikaty drogowe (TP).

Aktualne komunikaty drogowe
Podczas komunikatu drogowego wyświetlane jest następujące menu.

› Przerwij - przerwanie aktualnego komunikatu drogowego. Funkcja TP pozo-
staje aktywna.

› Wyłącz - przerwanie aktualnego komunikatu drogowego i wyłączenie funkcji
TP.

Informacja
■ 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 menu Media lub stacji radiowej w zakresie częstotli-
wości AM odbierane są komunikaty drogowe z ostatnio wybranej stacji FM.
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Ustawienia

 Wprowadzenie do tematu

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

Ustawienia 20
Ustawienia zaawansowane (FM) 20
Ustawienia zaawansowane (DAB) 20

Przede wszystkim należy kierować się zasadami bezpieczeństwa » strona 4,
Ważne wskazówki.

Podstawowe ustawienia funkcji menu Radio są takie same dla wszystkich za-
kresów radia.

Pozycja menu Ustawienia zaawansowane jest różna dla FM i DAB. Zakres AM
nie posiada tej pozycji menu.

Ustawienia

› W menu Radio dotknij przycisk funkcyjny .

■ Dźwięk - ustawienia dźwięku » strona 12, Ustawienia dźwięku
■ Scan - automatyczne odsłuchiwanie wszystkich dostępnych stacji aktualne-

go zakresu częstotliwości przez około 5 sekund
■ Przyciski strzałek: - ustawianie funkcji zmiany stacji w menu Radio

■ Lista pamięci - zmiana pomiędzy stacjami zapisanymi pod przyciskami stacji
■ Lista stacji - zmiana pomiędzy wszystkimi dostępnymi stacjami radiowymi

wybranego zakresu częstotliwości
■ Komunikaty drogowe (TP) - włączanie / wyłączanie odbioru komunikatów

drogowych
■ Kasuj pamięć - usuwanie przycisków stacji

■  - usuwanie konkretnej stacji
■  Usuń wszys. - usuwanie wszystkich zapisanych stacji

■ Loga stacji - ręczne przypisanie / usuwanie logo stacji » strona 19, Logo stacji
■ Radiotekst - włączanie / wyłączanie wyświetlania radiotekstu (tylko FM i

DAB)
■ Ustawienia zaawansowane - dodatkowe ustawienie, które różni się w zależ-

ności od wybranego zakresu częstotliwości radia (tylko FM i DAB)

Ustawienia zaawansowane (FM)

› W menu Radio wybrać zakres FM i dotknij przycisk funkcyjny  → Ustawie-
nia zaawansowane.

■ Częstotliwość alternatywna (AF) - włączenie / wyłączenie wyszukiwania
częstotliwości alternatywnych aktualnie słuchanej stacji, w przypadku wyłą-
czenia na ekranie urządzenia wyświetli się AF wył.

■ Radio Data System (RDS) - włączanie / wyłączanie funkcji RDS
■ RDS Regional: - włączanie / wyłączanie automatycznego śledzenia stacji re-

gionalnych
■ Fix - wybrana stacja regionalna zostaje zawsze zachowana. W razie utraty

sygnału trzeba ustawić ręcznie inną stację regionalną.
■ Automatycznie - automatyczny wybór najlepiej odbieranej stacji. W razie

utraty odbioru w danym regionie ustawiany jest automatycznie inny do-
stępny region.

■ Automatyczne zapisywanie logo stacji - automatyczne zapisywanie logo
stacji » strona 19, Logo stacji

Ustawienia zaawansowane (DAB)

› W menu Radio wybrać zakres DAB i dotknij przycisk funkcyjny  → Usta-
wienia zaawansowane.

■ Automatyczne zapisywanie logo stacji - automatyczne zapisywanie logo
rozpoznanej stacji » strona 19

■ Komunikaty drogowe DAB - włączanie / wyłączanie komunikatów DAB
■ Inne komunikaty DAB - włączanie / wyłączanie innych komunikatów (np. os-

trzeżenia, lokalna prognoza pogody, sprawozdania sportowe, wiadomości
ekonomiczne)

■ DAB - śledzenie programu DAB - włączanie / wyłączanie automatycznego
śledzenia programu DAB w innych grupach stacji

■ Automatyczna zmiana DAB - FM - włączanie / wyłączanie automatycznego
przełączania z DAB na zakres częstotliwości FM w razie utraty sygnału DAB

■ Pasmo L - włączanie / wyłączanie automatycznego wyszukiwania stacji DAB
na paśmie L

Śledzenie programów DAB
Jeżeli dana stacja DAB należy do kilku grup stacji, to przy słabym odbieranym
sygnale ta sama stacja jest wyszukiwana w innej grupie stacji. 
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Automatyczna zmiana DAB - FM
Jeżeli odbierany sygnał DAB jest złej jakości, urządzenie próbuje znaleźć stację
FM.

› Gdy stacja jest odbierana w zakresie FM, za nazwą stacji jest wyświetlany
tekst (). Gdy odpowiadająca jej stacja DAB stanie się znowu dostępna, ()
przestanie się wyświetlać.

› Jeżeli przy niskiej jakości odbieranego sygnału stacji DAB nie można jej rów-
nież ponownie odnaleźć w zakresie FM, dźwięk urządzenia zostaje wyłączo-
ny.

Pasmo L
Do odbioru radia DAB używane są w różnych krajach różne zakresy częstotli-
wości. W niektórych krajach odbiór radia DAB możliwy jest tylko w tak zwanym
paśmie L.

Jeśli w danym kraju odbiór radia DAB nie odbywa się w paśmie L, zaleca się nie
włączać tej pozycji menu. Wówczas wyszukiwanie stacji odbywa się szybciej.
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Media

Obsługa

 Wprowadzenie do tematu

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

Menu główne 22
Odtwarzanie 22
Przeglądarka listy albumów / utworów 23
Baza danych multimedialnych 24
Ustawienia 24

Przede wszystkim należy kierować się zasadami bezpieczeństwa » strona 4,
Ważne wskazówki.

Urządzenie umożliwia odtwarzanie plików audio z różnych nośników i podłą-
czonych urządzeń (dalej zwanych tylko „źródłami dźwięku“) » strona 24.

Menu główne

Rys. 12
Media: menu główne

Wywoływanie menu głównego
› Wybrać przycisk  .

Menu główne - informacje i przyciski funkcyjne
Tytuł utworu lub nazwa wykonawcy, nazwa albumu
Oś czasowa odtwarzania z suwakiem1) (podaje informacje o czasie odtwa-
rzania i pozostałym czasie odtwarzania utworu)
Wybrane źródło dźwięku / wyświetlanie obrazu albumu
Wybór źródła dźwięku » strona 25
Lista albumów / utworów2) » strona 23 / baza danych multimedial-
nych2) » strona 24
Ustawienia menu Media » strona 24

Opis przycisków funkcyjnych odtwarzania menu Media » strona 22, Odtwa-
rzanie.

Informacja
■ Podczas odtwarzania plików na ekranie są wyświetlane: nazwa wykonawcy,
albumu i tytuł utworu, jeśli te informacje są zapisane w postaci tzw. tagu ID3.
Jeżeli tag ID3 jest niedostępny, zostanie wyświetlona tylko nazwa pliku.
■ W przypadku utworów ze zmienną prędkością transmisji danych (VBR) wy-
świetlany pozostały czas odtwarzania może nie być zgodny z rzeczywistym po-
zostałym czasem odtwarzania.

Odtwarzanie

Urządzenie odtwarza utwory w kolejności alfabetycznej.

Przyciski funkcyjne odtwarzania » rys. 12 na stronie 22

Przycisk Działanie Funkcja

 Naciśnięcie Odtwarzanie / pauza



Naciśnięcie (do 3 se-
kund po rozpoczęciu
odtwarzania utworu)

Odtwarzanie poprzedniego utworu

Naciśnięcie (po 3 se-
kundach po rozpoczę-

ciu odtwarzania ut-
woru)

Odtwarzanie aktualnego utworu od po-
czątku

Długie naciśnięcie Szybkie przewijanie utworu wstecz 

A

B

C

D





1) Wyświetlenie osi czasu odtwarzania nie jest dostępne dla wszystkich źródeł dźwięku.
2) Dla niektórych podłączonych źródeł dźwięku ten przycisk funkcyjny jest nieaktywny.
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Przycisk Działanie Funkcja


Naciśnięcie Odtwarzanie kolejnego utworu

Długie naciśnięcie Szybkie przewijanie utworu w przód

 Naciśnięcie
Włączenie / wyłączenie ponownego od-
twarzania utworu z aktualnego albumu /
folderu

 Naciśnięcie
Włączanie / wyłączanie funkcji ponownego
odtwarzania utworów

 Naciśnięcie
Włączenie / wyłączenie odtwarzania utwo-
rów z aktualnego albumu / folderu w przy-
padkowej kolejności

Poruszanie się w obrębie utworu możliwe jest przez dotknięcie osi czasu1)

B  » rys. 12 na stronie 22.

Przejście do poprzedniego lub kolejnego utworu możliwe jest dzięki dotknięciu
i ruchowi w lewo lub prawo palcem w obszarze A  » rys. 12 na stronie 22 ekra-
nu.

Informacja
Niektóre przyciski funkcyjne odtwarzania mogą być niedostępne.

Przeglądarka listy albumów / utworów

Rys. 13
Lista albumów / utworów

Zawartość źródła dźwięku wyświetlana jest na liście albumów / utworów w
kolejności alfabetycznej.

Urządzenie umożliwia przeszukiwanie albumów / utworów, bez zmiany od-
twarzanego utworu. Wyświetlanie listy albumów / utworów może być niedo-
stępne dla niektórych źródeł dźwięku.

Wyświetlenie listy
› W menu Media dotknij przycisk funkcyjny .

Wyświetla się lista albumów / utworów (nie dotyczy podłączonych urządzeń
Apple).

Lista albumów / utworów - informacje i przyciski funkcyjne » rys. 13
oznaczenie wybranego źródła dźwięku / albumu
opcje odtwarzania2) » Tab. na stronie 22
wskazanie bazy danych multimedialnych3) » strona 24
album
lista odtwarzania
odtwarzanie utworu
zatrzymanie odtwarzania utworu

Jeśli przy utworze wyświetla się symbol , nie można go odtworzyć. Po naciś-
nięciu przycisku funkcyjnego zostanie wyświetlona przyczyna (np. ochrona
DRM, nierozpoznany format itp.).

W obszarze A  wyświetlane jest wybrane źródło dźwięku lub znajdującego się
na nim albumu. Poruszanie się w obrębie albumu odbywa się przez dotknięcie
przycisku funkcyjnego albumu.

Odtwarzanie rozpoczyna się przez dotknięcie przycisku funkcyjnego odtwarza-
nia B , jednocześnie następuje wyświetlenie menu Media » rys. 13.

Informacja
■ Na liście albumów / utworów wyświetlanych jest w jednym katalogu maksy-
malnie 1000 wpisów w zależności od daty powstania. Wpisy są uporządkowa-
ne alfabetycznie.
■ Prędkość odczytu listy albumów / utworów zależy zarówno od prędkości łą-
cza, jak i wielkości danych.

A

B

C









1) Wyświetlenie osi czasu odtwarzania nie jest dostępne dla wszystkich źródeł dźwięku.
2) W przypadku niektórych źródeł dźwięku te przyciski funkcyjne są niedostępne.
3) Funkcja dostępna jedynie dla wskazania całej zawartości źródła i tylko dla niektórych źródeł dźwięku.
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Baza danych multimedialnych

Rys. 14
Baza danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych utwory są posegregowane na poszczególne
kategorie.

Wyświetlanie bazy danych multimedialnych dostępne jest jedynie dla niektó-
rych źródeł dźwięku.

Podłączone urządzenie Apple wyświetla jedynie bazę danych multimedialnych.

Wyświetlanie bazy danych multimedialnych
› W menu Media dotknij przycisk funkcyjny .

Jeżeli wyświetlanie listy albumów / tytułów nie jest obsługiwane przez urzą-
dzenie, wyświetlana jest baza danych multimedialnych.

Kategorie bazy danych multimedialnych - przyciski funkcyjne » rys. 14
oznaczenie wybranego źródła dźwięku / kategorii
wyświetlanie listy albumów / utworów » strona 23 (funkcja dostępna jedy-
nie dla wskazania całej zawartości źródła i tylko dla niektórych źródeł
dźwięku)
Listy utworów - sortowanie według tytułu utworu
Wykonawcy - sortowanie według nazwy wykonawcy
Albumy - sortowanie według nazwy albumu
Utwór - sortowanie według nazwy utworu
Podcast - sortowanie według nazwy podcastu
Gatunki - sortowanie według gatunku
Kompozytorzy - sortowanie według nazwiska kompozytora
Audiobooki - sortowanie według nazwy audiobooka

Wyświetlanie symbolu kategorii bazy danych multimedialnych nie jest obsługi-
wane przez urządzenie. Wyświetlane jest jedynie oznaczenie kategorii.

A

B

















W celu odtworzenia należy wybrać kategorię, a następnie utwór.

Poruszanie się w obrębie kategorii odbywa się przez dotknięcie przycisku
funkcyjnego w obszarze A .

Ustawienia

› W menu Media dotknij przycisk funkcyjny .

■ Dźwięk - ustawienia dźwięku » strona 12, Ustawienia dźwięku
■ Mix/Powtórz z podfolderami - włączanie / wyłączanie odtwarzania utworu

łącznie z podfolderami
■ Bluetooth - ustawienia funkcji Bluetooth® » strona 15
■ Bezpieczne usuwanie - bezpieczne odłączanie podłączonego źródła dźwięku

■ Karta SD - wyjmowanie karty pamięci SD
■ USB - wyjmowanie źródła dźwięku USB

■ Komunikaty drogowe (TP) - włączanie / wyłączanie odbioru komunikatów
drogowych

■ Zewn.urządzenie AUX - aktywacja / dezaktywacja wejścia AUX

Źródła dźwięku

 Wprowadzenie do tematu

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

Wybór źródła dźwięku 25
Odtwarzacz Bluetooth® 25
Karta pamięci SD 26
Wejście USB 26
Wejście AUX 27
Obsługiwane źródła dźwięku i formaty plików 28

Przede wszystkim należy kierować się zasadami bezpieczeństwa » strona 4,
Ważne wskazówki.

Urządzenie umożliwia odtwarzanie plików audio w różnych formatach i podłą-
czanie różnych typów źródeł dźwięku » strona 28.

W przypadku źródeł dźwięku z pamięcią podzieloną na różne obszary, odczyta-
ne zostaną jedynie obszary obsługiwanych formatów » Tab. Obsługiwane
źródła dźwięku na stronie 28. 
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UWAGA
■ Źródeł dźwięku nigdy nie odkładać w pobliżu miejsc montażu poduszek
powietrznych. Mogłyby one, razie wyzwolenia poduszki powietrznej, zostać
odrzucone i spowodować obrażenia u osób jadących samochodem.
■ Nigdy nie trzymać źródeł dźwięku na desce rozdzielczej, w ręce ani na ko-
lanach. Mogłyby one, przy gwałtownym skręcie, zostać odrzucone i spowo-
dować obrażenia u osób jadących samochodem.
■ Kabel przyłączeniowy prowadzący od źródła dźwięku należy poprowadzić
tak, aby w żaden sposób nie przeszkadzał kierowcy w prowadzeniu samo-
chodu.

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 źródła dźwięku znajdują się w instrukcji obsługi używanego
urządzenia.

Wybór źródła dźwięku

Rys. 15 Wybór źródła dźwięku

Przeczytać i przestrzegać najpierw  i  na stronie  25.

Wybór źródła dźwięku następuje na jeden z poniższych sposobów.
› Kilkukrotnie dotknij przycisk  , urządzenie przełącza między dostępnymi

źródłami dźwięku.
› W menu Media dotknij przycisku funkcyjnego 1  » rys. 15 -  i wybierz żąda-

ne źródło dźwięku.
› W liście albumów / utworów » strona 23 lub bazie danych multimedial-

nych » strona 24 dotknij przycisk funkcyjny  » rys. 15 -  i wybrać żądane
źródło dźwięku.

Menu źródła dźwięku

Karta SD - włożona karta pamięci SD » strona 26
USB - źródło dźwięku podłączone za pomocą wejścia USB » strona 26
BT-Audio - skojarzony odtwarzacz Bluetooth® » strona 25
AUX - źródło dźwięku podłączone za pomocą wejścia AUX » strona 27

Po naciśnięciu przycisku funkcyjnego z nazwą źródła dźwięku rozpoczyna się
odtwarzanie dostępnych utworów.

Urządzenie przełącza jedynie pomiędzy podłączonymi źródłami dźwięku zawie-
rającymi pliki, które może odtworzyć.

Urządzenie odtwarza zawartość podłączonego źródła dźwięku w kolejności al-
fabetycznej według nazw albumów i utworów.

Jeżeli do urządzenia podłączony jest główny lub dodatkowy telefon » stro-
na 32, Telefon główny / dodatkowy po dokonaniu wyboru źródła dźwięku 
Audio BT wyświetla menu wyboru odtwarzacza Bluetooth®.

Odtwarzacz Bluetooth®

Przeczytać i przestrzegać najpierw  i  na stronie  25.

Urządzenie umożliwia odtwarzanie plików audio z podłączonego odtwarzacza
Bluetooth® za pomocą profilu audio A2DP lub AVRCP.

› Podczas kojarzenia należy postępować zgodnie z instrukcją kojarzenia urzą-
dzenia z telefonem » strona 35.

Jeżeli urządzenie Apple jest podłączone jako odtwarzacz Bluetooth® i podłą-
czone zostaje za pomocą wejścia USB, wówczas połączenie Bluetooth® zostaje
przerwane. 
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Na ekranie urządzenia wyświetlane są następujące komunikaty Bluetooth-Au-
dio (A2DP) Połączenie z… zostało przerwane.

Informacja
■ Należy ustawić maksymalną głośność wyjściową odtwarzacza Blue-
tooth® » strona 12, Ustawienia dźwięku.
■ Niektóre opcje obsługi mogą nie być obsługiwane przez urządzenie i zależą
od używanego odtwarzacza Bluetooth®.

Karta pamięci SD

Rys. 16
Gniazdo kart pamięci SD

Przeczytać i przestrzegać najpierw  i  na stronie  25.

Gniazdo kart pamięci SD znajduje się w schowku na rękawiczki po stronie pa-
sażera » rys. 16.

Wkładanie karty pamięci SD
› Włożyć kartę pamięci SD, wsuwając ją ściętym narożnikiem skierowanym w

dół, do gniazda karty pamięci, aż się „zatrzaśnie“.

Odtwarzanie rozpoczyna się automatycznie. Listy odtwarzania nie są odtwa-
rzane automatycznie, należy je wybrać ręcznie na liście albumów / utworów.

Wyjmowanie karty pamięci SD
› Dotknij przycisk   → Bezpieczne usuwanie → Karta SD.
› Naciśnij wsuniętą kartę pamięci SD. Karta pamięci SD „zostanie“ wysunięta.

Po wysunięciu karty pamięci SD rozpocznie się odtwarzanie ostatnio odtwa-
rzanego źródła dźwięku. Jeśli to źródło nie jest dostępne, urządzenie przecho-
dzi do menu Radio.



Nieczytelna karta pamięci SD
Jeśli dane zapisane na karcie pamięci SD nie są czytelne, nie nastąpi odtwarza-
nie.

Ze względu na zróżnicowane wymagania producentów kart nie można zagwa-
rantować odtwarzania wszystkich kart pamięci SD.

Niektórych lub wszystkich plików zapisanych na kartach pamięci SD nie można
odtwarzać lub ich odtwarzanie jest ograniczone.

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.

Wejście USB

Rys. 17
Wejścia USB i AUX

Przeczytać i przestrzegać najpierw  i  na stronie  25.

Wejście USB znajduje się nad schowkiem podręcznym w konsoli środkowej z
przodu i jest oznaczone symbolem  » rys. 17.

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

Niektóre źródła dźwięku podłączone do wejścia USB mogą być obsługiwane za
pomocą urządzenia1).

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

Odtwarzanie rozpoczyna się automatycznie. Listy odtwarzania nie są odtwa-
rzane automatycznie, należy je wybrać ręcznie na liście albumów / utworów. 



1) Niektóre opcje obsługi źródła dźwięku mogą nie być obsługiwane.
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Jeżeli urządzenie Apple jest podłączone jako odtwarzacz Bluetooth® i podłą-
czone zostaje za pomocą wejścia USB, wówczas połączenie Bluetooth® zostaje
przerwane.

Na ekranie urządzenia wyświetlane są następujące komunikaty Bluetooth-Au-
dio (A2DP) Połączenie z… zostało przerwane.

Odłączanie źródła dźwięku USB
› Dotknij przycisk  → Bezpieczne usuwanie → USB.
› Wyjmij źródło dźwięku USB.

Po odłączeniu urządzenia USB rozpocznie się odtwarzanie ostatnio odtwarza-
nego źródła dźwięku. Jeśli to źródło nie jest dostępne, urządzenie przechodzi
do menu Radio.

Ładowanie źródła dźwięku USB
Przy włączonym zapłonie ładowanie rozpoczyna się automatycznie po podłą-
czeniu źródła dźwięku USB (dotyczy źródeł dźwięku, których ładowanie możli-
we 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. 1,5 A.

Niektóre podłączone źródła dźwięku mogą nie rozpoznać ładowania.

Ładowanie podłączonych źródeł dźwięku jest automatycznie przerywane po
wyłączeniu zapłonu.

OSTROŻNIE
■ Przedłużacz USB lub reduktor mogą zakłócać działanie podłączonego źródła
dźwięku.
■ Odtwarzanie wideo nie jest obsługiwane.

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  25.

Wejście AUX znajduje się nad schowkiem podręcznym w konsoli środkowej z
przodu i jest oznaczone napisem  » rys. 17 na stronie 26.



Obsługa źródła dźwięku podłączonego za pomocą wejścia AUX nie jest możli-
wa za pomocą tego urządzenia.

Po podłączeniu źródła dźwięku AUX, źródło musi zostać wybrane.

Podłączanie źródła dźwięku AUX
› Włożyć wtyk źródła dźwięku w odpowiednie gniazdo.
› Wybrać źródło dźwięku AUX » strona 25, Wybór źródła dźwięku.
› Rozpocznie się odtwarzanie z podłączonego źródła dźwięku.

Odłączanie źródła dźwięku AUX
› Wyjmij wtyk źródła dźwięku.

Po odłączeniu źródła dźwięku AUX nie następuje automatyczna zmiana na in-
ne źródło dźwięku.

OSTROŻNIE
■ Wejście AUX można wykorzystywać wyłącznie do przyłączania odtwarzaczy
muzyki!
■ 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 24, Ustawienia.
■ Głośność można również dopasować przez ustawienie czułości wejściowej
urządzenia dla podłączonego za pomocą wejścia AUX źródła dźwięku » stro-
na 12, Ustawienia dźwięku.
■ Zachęcamy do wyboru kabla z oferty oryginalnych akcesoriów ŠKODA.
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Obsługiwane źródła dźwięku i formaty plików

Przeczytać i przestrzegać najpierw  i  na stronie  25.

Obsługiwane źródła dźwięku

Źródło Rodzaj Specyfikacja System plików

Karta pamięci SD Rozmiar standar-
dowy

SD; SDHC; SDXC

FAT16; VFAT;
FAT32; exFAT

NTFSUrządzenia USB

Pamięć USB;
HDD (bez specjal-
nego oprogramo-

wania);
Odtwarzacz MTP
(z systemem ope-
racyjnym Android i

Windows)

USB 1.x; 2.x i 3.x
lub wyższe z ob-

sługą USB 2.x

Odtwarzacz Blue-
tooth®- -

Protokoły Blue-
tooth A2DP i

AVRCP (1.0 - 1.4)
-

Pozostałe źródła Odtwarzacze przenośne (np. iPod®, iPad®, iPhone®)



Obsługiwane formaty plików

Rodzaj kode-
ków

(formaty pli-
ków)

Rozsze-
rzenie pli-

ku

Maks.
prędkość
transmisji

danych

Maks.
prędkość
próbko-
wania

Kanały
Multi

Listy od-
twarzania

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

mp3 320 kbit/s 48 kHz

nie

m3u; pls;
wpl;

m3u8; asx

Windows Media
Audio

8, 9 i 10
wma

384 kbit/s
96 kHz

MPEG-2 i 4
aac; mp4;

m4a

48 kHz

WAV wav

Zdefinio-
wany
przez for-
mat (ok.
1,5 Mbit/s)

FLAC;
OGG-Vorbis

flac; ogg

Zdefinio-
wany

przez for-
mat (ok.

5,5 Mbit/s)

tak

Zdjęcia okładek płyt nie powinny być większe niż 800 x 800 pikseli, w formacie
jpg, jpeg, png, bmp i gif. Tylko takie mogą zostać wyświetlone na ekranie urzą-
dzenia, o ile dostępne są w odtwarzanym źródle dźwięku.

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 sygnału podzielone na obszary, zabezpieczone przez standardy GPT
(GUID Partition Table) nie są obsługiwane przez urządzenie.
■ Pliki chronione prawami DRM nie są obsługiwane przez urządzenie. 
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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).
■ Lista kompatybilnych źródeł dźwięku dostępna jest na stronie internetowej
ŠKODA.

Obrazy

Przeglądarka zdjęć

 Wprowadzenie do tematu

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

Obsługa 29
Wybór źródła 30
Obsługiwane formaty 30
Ustawienia 30

Przede wszystkim należy kierować się zasadami bezpieczeństwa » strona 4,
Ważne wskazówki.

Obsługa

Rys. 18
Przeglądarka zdjęć

Wywoływanie menu Obrazy
› Dotknij przycisk   → .

Jeżeli na wybranym źródle znajdują się obsługiwane typy obrazów, otwarte
zostanie menu Obrazy.

Jeżeli źródło nie zawiera żadnych obrazów, które mogłyby zostać wyświetlone,
na ekranie urządzenia pojawia się następujący komunikat Wybierz źródło z pli-
kami graficznymi.

Wyświetlanie obrazów na ekranie urządzenia nie jest obsługiwane przez urzą-
dzenia Apple. 
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Przyciski funkcyjne menu Obrazy
Wybór źródła obrazów
Wybór obrazów lub folderu z listy
Wyświetlanie poprzedniego obrazu
Uruchomienie pokazu slajdów1)

Wyłączenie pokazu slajdów1)

Wyświetlanie kolejnego obrazu
Ustawienia obrazu

Przyciski funkcyjne obsługi
Obracanie obrazu o 90° w lewo
Obracanie obrazu o 90° w prawo
Wyświetlanie maksymalnej wielkości obrazu z zachowaniem proporcji ob-
razu
Wyświetlanie pierwotnej (oryginalnej) wielkości obrazu z zachowaniem
proporcji obrazu

Wielkość obrazu można zmieniać przez dotknięcie ekranu dwoma palcami, po-
legające na zbliżeniu lub rozsunięciu palców lub obracając prawym pokrętłem
2  » rys. 1 na stronie 5.

Obraz można przesuwać w wybranym kierunku przez dotknięcie palcem i ruch
palca.

Wybór źródła

› W menu Obrazy wybrać przycisk funkcyjny A  » rys. 18 na stronie 29.

Zostanie wyświetlone następujące menu z dostępnymi źródłami.

■  USB - nośnik danych USB (typ MSC)
■  Karta SD - karta pamięci SD

A





















Obsługiwane formaty

Rodzaj kodeków
(formaty plików)

Rozszerzenie pliku
Maks. rozdzielczość

(megapiksele)

BMP bmp 4

JP(E)G jpg; jpeg 4; 64

GIF gif 4

PNG png 4

Informacja
Maks. obsługiwana wielkość obrazu wynosi 20 MB.

Ustawienia

› W menu Obrazy dotknij przycisku funkcyjnego .

■ Widok obrazu: - ustawianie widoku obrazu
■ Całkowicie - wyświetlanie maksymalnej wielkości obrazu z zachowaniem

proporcji obrazu
■ Automatycznie - widok pełnoekranowy

■ Czas pokazywania: - ustawianie czasu wyświetlania obrazu w pokazie slaj-
dów
■ 5 s
■ 10 s
■ 15 s
■ 30 s

■ Powtórz pokaz slajdów - włączenie / wyłączenie powtórzenia pokazu slaj-
dów

1) Prezentacja wybranych zdjęć, które są odtwarzane kolejno w określonych odstępach czasu » stro-
na 30.
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Komunikacja

Telefon

 Wprowadzenie do tematu

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

Menu główne 32
Telefon główny / dodatkowy 32
Bluetooth®-profile połączenia 33
Ustawienia 33
Problemy z funkcjonowaniem telefonu 34

Przede wszystkim należy kierować się zasadami bezpieczeństwa » strona 4,
Ważne wskazówki.

Za pomocą profilu HFP Bluetooth® z urządzeniem można połączyć maks. 2 te-
lefony, a jeden z nich może być również jednocześnie połączony za pomocą
profilu A2DP lub AVRCP. W taki sposób urządzenie może obsługiwać funkcje
obu telefonów.

Urządzenie umożliwia pracę z wiadomościami tekstowymi (SMS) podłączonego
telefonu (wymagane jest wsparcie telefoniczne oraz połączenie przez profil
MAP).

ŠKODA dopuszcza pracę telefonu lub radionadajnika z fachowo zainstalowaną
anteną zewnętrzną i o maksymalnej mocy nadawania do 10 W.

Należy zgłosić się do specjalistycznej stacji obsługi ŠKODA, aby uzyskać infor-
macje o możliwości montażu i użytkowania telefonów i urządzeń radiowych o
mocy powyżej 10 W.

UWAGA
■ Przestrzegać krajowych przepisów ustawowych dotyczących używania
telefonów komórkowych w pojazdach.
■ Na pokrywach poduszek powietrznych lub w ich bezpośredniej bliskości
nie wolno montować żadnych dodatkowych elementów, takich jak uchwyty
do telefonu itp.

UWAGA (ciąg dalszy)
■ Nigdy nie zostawiać telefonu komórkowego w zasięgu rozwijania podusz-
ki powietrznej, na fotelu, na desce rozdzielczej ani w żadnym innym miejs-
cu, z którego aparat mógłby spaść podczas gwałtownego hamowania, wy-
padku lub uderzenia - niebezpieczeństwo obrażeń. Do przechowywania na-
leży używać zamykanych skrytek lub uchwytów na multimedia » Instrukcja
obsługi samochodu, rozdział Transport i wyposażenie praktyczne.
■ Przed transportem samochodu drogą lotniczą funkcja Bluetooth® musi
zostać wyłączona przez specjalistyczną stację obsługi.

OSTROŻNIE
■ Na obszarach o słabym odbiorze sygnału i w niektórych sytuacjach również w
tunelach, garażach i przejazdach podziemnych rozmowa telefoniczna może
zostać przerwana, a ponowne połączenie, również z numerami alarmowymi,
nie będzie możliwe!
■ Zamontowanie telefonu komórkowego lub radionadajnika w samochodzie
powinno zostać wykonane w specjalistycznej stacji obsługi.
■ Większość urządzeń elektronicznych posiada zabezpieczenie przed sygnała-
mi o wysokiej częstotliwości. W wyjątkowych sytuacjach urządzenia elektro-
niczne mogą nie być chronione przed sygnałami obsługi telefonu o wysokiej
częstotliwości, co może spowodować ich zakłócenia.

Informacja
■ Zasięg połączenia telefonu z urządzeniem za pomocą profilu Bluetooth® jest
ograniczony do wnętrza samochodu. Zasięg ten zależy od lokalnych warun-
ków, jak np. przeszkód między urządzeniami i od interferencji z innymi urzą-
dzeniami. Gdy telefon komórkowy znajduje się np. w kieszeni kurtki, mogą wy-
stępować trudności w nawiązywaniu połączenia z urządzeniem lub przerwy w
komunikacji.
■ Funkcjonowanie telefonu zależy zarówno od operatora sieci komórkowej, jak
i używanego telefonu. Bliższych informacji udzieli operator sieci komórkowej
lub można je znaleźć w instrukcji obsługi telefonu.
■ W niektórych krajach stosowanie telefonu z funkcją Bluetooth® może być og-
raniczone. Bliższych informacji udzielają lokalne władze publiczne.
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Menu główne

Rys. 19
Telefon: menu główne

Przeczytać i przestrzegać najpierw  i  na stronie  31.

› Wybrać przycisk  .

Jeżeli co najmniej jeden telefon jest połączony z urządzeniem, na ekranie poja-
wia się menu Telefon » rys. 19.

Opis przycisków funkcyjnych
Nazwa operatora sieci komórkowej połączonego telefonu głównego
Przycisk funkcyjny otwarcia listy do 20 wcześniej połączonych telefo-
nów » strona 33 z nazwą połączonego telefonu głównego
Przycisk funkcyjny zmiany połączonego telefonu z nazwą połączonego te-
lefonu dodatkowego
Szybkie wybieranie ulubionych numerów » strona 42
Wybór grupy pamięci ulubionych numerów
Bezpośrednie wprowadzanie numeru telefonu » strona 40
Wyświetlenie listy kontaktów » strona 41
Wyświetlenie listy wiadomości tekstowych (SMS)1) » strona 45 (w przy-
padku nowej wiadomości wyświetlane są dane dotyczące liczby nowych
wiadomości)
Wyświetlanie listy połączeń (jeśli podczas nieobecności pojawiły się nowe
połączenia, tu pojawia się symbol  z informacją o ilości nieodebranych
połączeń) » strona 43
Ustawienia menu Telefon » strona 33



A

B

C

D

E











Symbole na ekranie

Symbol Znaczenie

 Poziom naładowania baterii telefonua)

 Siła sygnału siecia)

 Roaming (przed nazwą operatora sieci komórkowej)a)

 Połączenie nieodebrane

 Bieżące połączenie

 Wiadomości przychodzącea)

a) Ta funkcja jest obsługiwana tylko przez niektóre telefony.

Telefon główny / dodatkowy

Przeczytać i przestrzegać najpierw  i  na stronie  31.

Za pomocą profilu HFP Bluetooth® z urządzeniem można połączyć maks. 2 te-
lefony, a jeden z nich może być również jednocześnie połączony za pomocą
profilu A2DP lub AVRCP. W taki sposób urządzenie może obsługiwać funkcje
telefonów.

Jeden z telefonów można ustawić jako telefon główny, drugi jako telefon do-
datkowy.

Telefon główny
Telefon główny umożliwia, w zależności od typu połączonego telefonu, wyko-
nanie następujących czynności.

› Odebranie połączenia przychodzącego
› Bezpośrednie wprowadzanie numeru telefonu
› Wybór numeru z listy kontaktów1 )

› Lista kontaktów / import listy kontaktów1 )

› Lista połączeń1 )

› Wybór numeru zgłaszania awarii2)

› Wybór numeru informacji2)

› Rozmowa konferencyjna
› Zarządzanie wiadomościami tekstowymi (SMS)1 )

Nazwa telefonu połączonego z urządzeniem jako telefonu głównego wyświet-
lana jest na przycisku funkcyjnym B  » rys. 19 na stronie 32. 



1) Ta funkcja jest obsługiwana tylko przez niektóre telefony.
2) Funkcja jest dostępna tylko w niektórych krajach.
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Telefon dodatkowy
Telefon dodatkowy daje możliwość odebrania lub odrzucenia połączenia przy-
chodzącego (o ile przez telefon główny nie jest prowadzona żadna rozmowa).

Nazwa telefonu połączonego z urządzeniem jako telefonu dodatkowego wy-
świetlana jest na przycisku funkcyjnym C  » rys. 19 na stronie 32.

Zamiana telefonów głównego i dodatkowego
› Dotknij przycisk funkcyjny  C  » rys. 19 na stronie 32 z nazwą telefonu do-

datkowego.

Funkcje telefonów głównego i dodatkowego zostają wzajemnie zamienione.

Informacja
Obowiązującą listą kontaktów jest lista telefonu głównego. Jeżeli odebrane
zostanie połączenie przychodzące na telefon dodatkowy, a przychodzący nu-
mer znajduje się na liście kontaktów telefonu głównego, wówczas zamiast nu-
meru wyświetlane będą szczegóły połączenia (np. nazwa, zdjęcie itp.).

Bluetooth®-profile połączenia

Rys. 20
Lista urządzeń skojarzonych za
pomocą profilu Bluetooth®

Przeczytać i przestrzegać najpierw  i  na stronie  31.

Typy profili
Z urządzeniem można skojarzyć kilka telefonów, ale tylko dwa telefony mogą
być połączone aktywnie za pomocą profilu Bluetooth® HFP i jednocześnie je-
den telefon za pomocą profilu Bluetooth® A2DP lub AVRCP.

› Tryb głośnomówiący (HFP)  - urządzenia, które obsługują połączenie za
pomocą profilu HFP

› Bluetooth-Audio (A2DP)  - urządzenia, które obsługują połączenie za po-
mocą profilu audio



Profil Bluetooth® audio A2DP lub AVRCP można włączyć / wyłączyć przez do-
tknięcie przycisku funkcyjnego  → Bluetooth → Bluetooth audio (A2DP/
AVRCP).

Nawiązywanie połączenia
W menu Telefon dotknij przycisk funkcyjny  → Bluetooth → Połączone
urządz..

Zostanie wyświetlona lista skojarzonych urządzeń.

Przez naciśnięcie przycisku funkcyjnego z nazwą połączonego urządzenia zos-
tanie otwarte menu obsługiwanych profili.

Przez dotknięcie szarego symbolu profilu w menu obsługiwanego profilu urzą-
dzenie łączy się z urządzeniem za pomocą wybranego profilu.

Na połączenie za pomocą wyboru profilu ma wpływ zarówno liczba połączo-
nych telefonów, jak i rodzaj telefonu. Postępowanie przebiega jak podczas na-
wiązywania połączenia z telefonem » strona 38.

Zrywanie połączenia
W menu Telefon dotknij przycisk funkcyjny  → Bluetooth → Połączone
urządz..

Zostanie wyświetlona lista skojarzonych urządzeń.

Po dotknięciu zielonego symbolu  (HFP) lub białego  (A2DP) na ekranie
urządzenia pojawia się komunikat … Czy na pewno wyłączyć ten profil? oraz
menu z następującymi przyciskami funkcyjnymi.

› Wyłącz - rozłączenie połączenia
› Przerwij - przerwanie rozłączania połączenia

Ustawienia

Przeczytać i przestrzegać najpierw  i  na stronie  31.

› Dotknij przycisk   → .

■ Tryb głośnom. - wyłączanie / włączanie urządzenia głośnomówiącego (pod-
czas rozmowy telefonicznej połączenie zostanie przełączone na telefon)

■ Wybierz telefon - wyszukiwanie dostępnych telefonów / lista skojarzonych
telefonów / wybór telefonu
■ Wyszukaj telefon - wyszukiwanie dostępnych telefonów » strona 38

■ Bluetooth - ustawienia Bluetooth® » strona 15 
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■ Profil użytkownika - ustawienia profilu użytkownika
■ Zarządzaj ulubionymi - ustawianie przycisków funkcyjnych szybkiego wy-

bierania kontaktu telefonicznego, możliwości dodawania i kasowania kon-
taktów

■ Nr poczty głosow.: Wprowadź tutaj - wprowadzanie numeru telefonu
skrzynki głosowej

■ Nr kierunkowy: - włączanie / wyłączanie opcji przypisywania numeru kie-
runkowego do numeru telefonu. Po włączeniu tej funkcji w niektórych me-
nu jest wyświetlany przycisk funkcyjny dodawania numeru kierunkowego z
symbolem .

■ Wprowadź tutaj - wprowadzanie numeru kierunkowego dla numeru telefo-
nu (o ile funkcja Nr kierunkowy: jest włączona)

■ Sortuj według: - układ książki telefonicznej1)

■ Nazwisko - sortowanie według nazwiska kontaktu
■ Nazwa - sortowanie według imienia kontaktu

■ Importuj kontakty - uruchomienie aktualizacji książki telefonicznej, infor-
macja o liczbie zaimportowanych kontaktów i kontaktów zapisanych w te-
lefonie2)

■ Skasuj inne profile użytkownika - usuwanie maksymalnie trzech ostatnio
podłączonych, innych profili użytkownika (kontakty, ustawienie sortowania
rozmów telefonicznych, listy połączeń, kontakty przypisane do przycisków
szybkiego wybierania)

■ Wybierz dźwięk dzwonka - wybór dźwięku dzwonka dostępny, jeżeli pod-
łączony telefon główny lub dodatkowy nie obsługuje funkcji dzwonienia
wewnątrz pasma3)

■ Przypomnienie: pamiętaj o telefonie - włączanie / wyłączanie przypomnie-
nia o podłączonym telefonie podczas wyłączania zapłonu i wyciągnięciu
kluczyka z zamka zapłonu (w pojazdach z układem KESSY po wyłączeniu
zapłonu i otwarciu drzwi kierowcy)

■ Pokaż obrazy dla kontaktów - włączanie / wyłączanie wyświetlania obrazu
przypisanego do kontaktu w telefonie1)

Problemy z funkcjonowaniem telefonu

Przeczytać i przestrzegać najpierw  i  na stronie  31.

Do prawidłowego funkcjonowania menu Telefon wymagane są następujące
podstawowe warunki » strona 35.

Jeżeli wystąpią problemy z dostępnością sieci komórkowej lub z funkcją Blue-
tooth®, na ekranie urządzenia mogą pojawić się następujące komunikaty.

Komunikat Znaczenie

Szuk.sieci...
Telefon wyszukuje dostępne sieci ko-
mórkowe.

Brak sieci
telefon nie ma połączenia z siecią ko-
mórkową lub nie obsługuje przesyła-
nia informacji o stanie sieci.

Odrzucone przez sieć.

Operator sieci komórkowej odrzucił
połączenie (np. stan konta nie jest
wystarczający, karta SIM jest zabloko-
wana, funkcja roamingu nie jest do-
stępna).

Aby wykonać funkcję Bluetooth,
włącz zapłon.

Włączyć zapłon » strona 35, Warun-
ki skojarzenia.

Włącz Bluetooth.
Włączyć w urządzeniu funkcję Blue-
tooth®.

Podłącz telefon komórkowy.
Połączyć telefon z urządze-
niem » strona 35, Kojarzenie. 



1) Ta funkcja jest obsługiwana tylko przez niektóre telefony.
2) Niektóre telefony nie obsługują ładowania danych kontaktowych z karty SIM.
3) Funkcja dzwonienia wewnątrz pasma umożliwia wybranie dźwięku dzwonka telefonu jako dźwięku

dzwonienia.
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Komunikat Znaczenie

Telefon jest niedostępny. Problem z funkcją Telefon, zwrócić
się o pomoc do specjalistycznej stacji
obsługi.Telefon jest obecnie niedostępny.

Nieznany

Telefon nie przekazuje urządzeniu
żadnych informacji dotyczących ope-
ratora sieci komórkowej. Ponownie
podłączyć telefon lub wyjmij kluczyk
zapłonu na kilka minuta).

a) W pojazdach z przyciskiem rozruchu silnika wyłączyć zapłon i otworzyć drzwi kierowcy.

Kojarzenie

 Wprowadzenie do tematu

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

Warunki skojarzenia 35
Kojarzenie - brak podłączonego telefonu 36
Kojarzenie - telefon podłączony 36
Kojarzenie - dwa podłączone telefony 36
Kojarzenie - pozostałe opcje wyszukiwania telefonu 37
Kojarzenie telefonu z urządzeniem 37
Potwierdzenie kojarzenia 37
Usuwanie telefonu z listy skojarzonych urządzeń 38

Przede wszystkim należy kierować się zasadami bezpieczeństwa » strona 4,
Ważne wskazówki.

Podczas kojarzenia i procesu łączenia urządzenie może wymagać potwierdze-
nie profilu Bluetooth® (np. zezwolenie na import kontaktów, profil MAP lub
podłączanie odtwarzacza Bluetooth® i inne). Należy obserwować wyświetlacz
telefonu, aby zatwierdzić / odrzucić ewent. żądanie.

Jeżeli kojarzony telefon posiada więcej kary SIM, wówczas z urządzeniem koja-
rzona jest podstawowa karta SIM.

Proces kojarzenia w zależności od liczby połączonych z urządzeniem telefo-
nów przebiega różnie.

UWAGA
Podczas kojarzenia urządzenie może zażądać potwierdzenia kilku funkcji w
telefonie. Dlatego nie wykonywać kojarzenia podczas jazdy – ryzyko wy-
padku!

Informacja
■ Podczas wykonywania kojarzenia można wybrać na telefonie opcję zapamię-
tywania hasła w celu nawiązania automatycznego połączenia kolejnym razem1).
■ Podczas procesu kojarzenia niektóre telefony wymagają potwierdzenia połą-
czenia z profilem Bluetooth® A2DP lub AVRCP.
■ Maksymalna ilość sparowanych telefonów wynosi 20. Gdy po osiągnięciu
maksymalnej liczby zostanie skojarzony nowy telefon, wówczas najdłużej nie-
używany skojarzony telefon zostanie automatycznie zastąpiony przez nowy.

Warunki skojarzenia

Przeczytać i przestrzegać najpierw  na stronie  35.

Do nawiązania połączenia telefonu z urządzeniem potrzebne jest skojarzenie
obu urządzeń ze sobą.

Warunki prawidłowego kojarzenia.

Zapłon jest włączony.
Funkcja Bluetooth® w urządzeniu » strona 15 i w telefonie jest włączona.
Widoczność urządzenia » strona 15 i telefonu jest włączona.
Widoczność telefonu jest włączona.
Telefon znajduje się w zasięgu sygnału Bluetooth® urządzenia.
Telefon może być obsługiwany za pomocą urządzenia.

Skojarzenie można wykonać z urządzenia lub z telefonu.

Informacja
Dostępne aktualizacje dla urządzeń Bluetooth® oraz informacje o wsparciu te-
lefonicznym można znaleźć na stronie internetowej ŠKODA www.infotain-
ment.skoda-auto.com.















1) Ta funkcja jest obsługiwana tylko przez niektóre telefony.
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Kojarzenie - brak podłączonego telefonu

Przeczytać i przestrzegać najpierw  na stronie  35.

› Wybrać przycisk Phone .

Na ekranie urządzenia pojawi się komunikat Znajdź i połącz telefon komórko-
wy. oraz menu z następującymi przyciskami funkcyjnymi.

› Wyszukaj telefon - szukanie dostępnych telefonów z aktywną funkcją Blue-
tooth® i włączoną widocznością

› - otwieranie menu ustawień » strona 33, Ustawienia

Po dotknięciu przycisku funkcyjnego Wyszukaj telefon rozpoczyna się wyszu-
kiwanie dostępnych urządzeń. Po ok. 30 s wyświetla się lista znalezionych
urządzeń, która aktualizowana jest przed upływem 1 minuty od rozpoczęcia
wyszukiwania.

› Jeżeli nie chce się czekać na wyświetlenie listy, należy dotknąć przycisku
funkcyjnego Wyniki.

› Z listy dostępnych telefonów wybrać żądany telefon.
› Potwierdzić kojarzenie » strona 37.

Po potwierdzeniu kojarzenia telefon łączy się z urządzeniem jako telefon
główny » strona 32.

Kojarzenie - telefon podłączony

Przeczytać i przestrzegać najpierw  na stronie  35.

› W menu Telefon dotknij przycisku funkcyjnego B  » rys. 19 na stronie 32 z
nazwą telefonu głównego.

› Na liście skojarzonych telefonów dotknij przycisku funkcyjnego Wyszukaj te-
lefon.

Rozpoczyna się wyszukiwanie dostępnych urządzeń. Po ok. 30 s wyświetla się
lista znalezionych urządzeń, która aktualizowana jest przed upływem 1 minuty
od rozpoczęcia wyszukiwania.

› Jeżeli nie chce się czekać na wyświetlenie listy, należy dotknij przycisku funk-
cyjnego Wyniki.

› Z listy dostępnych urządzeń wybrać żądany telefon.

Na ekranie urządzenia wyświetla się komunikat Wybierz, czy zastąpić telefon
główny … czy dodać jako telefon dodatkowy …. z następującym menu.

› Przerwij - przerwanie kojarzenia





› Zastąp - kojarzenie i zastępowanie telefonu głównego
› Dodaj - kojarzenie jako telefon dodatkowy
› Potwierdzić kojarzenie » strona 37.

Po potwierdzeniu kojarzenia telefon łączy się z urządzeniem.

Kojarzenie - dwa podłączone telefony

Przeczytać i przestrzegać najpierw  na stronie  35.

› W menu Telefon dotknij przycisku funkcyjnego B  » rys. 19 na stronie 32 z
nazwą telefonu głównego.

› Na liście skojarzonych urządzeń dotknij przycisku funkcyjnego Wyszukaj te-
lefon.

Rozpoczyna się wyszukiwanie dostępnych urządzeń. Po ok. 30 s wyświetla się
lista znalezionych urządzeń, która aktualizowana jest przed upływem 1 minuty
od rozpoczęcia wyszukiwania.

› Jeżeli nie chce się czekać na wyświetlenie listy, należy dotknąć przycisku
funkcyjnego Wyniki.

› Z listy dostępnych telefonów wybrać żądany telefon.

Na ekranie urządzenia wyświetla się komunikat Nie można nawiązać połącze-
nia z …. Wybierz, czy zastąpić telefon główny … czy telefon dodatkowy …. z
następującym menu.

› Przerwij - przerwanie kojarzenia
› Tel.główny - zastąpienie telefonu głównego
› Tel.dodatk. - zastąpienie telefonu dodatkowego

Podczas zastępowania telefonu, który jest połączony z urządzeniem za pomo-
cą profilu Bluetooth® audio A2DP lub AVRCP na ekranie urządzenia pojawia się
komunikat Są już połączone 2 urządzenia. Rozłącz przynajmniej jedno urzą-
dzenie, aby móc połączyć: ….

Aby nawiązać połączenie należy rozłączyć profil Bluetooth® audio A2DP lub
AVRCP » strona 33 lub wybrać i zastąpić drugi telefon, który nie jest połączony
za pomocą profilu audio.

› Powtórzyć kojarzenie przez wybranie telefonu z listy znalezionych urządzeń.
› Potwierdzić kojarzenie » strona 37.

Po potwierdzeniu kojarzenia telefon łączy się z urządzeniem.
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Kojarzenie - pozostałe opcje wyszukiwania telefonu

Przeczytać i przestrzegać najpierw  na stronie  35.

Telefon można wyszukać i skojarzyć w następujący sposób.

› Dotknij przycisk funkcyjny  → Bluetooth → Wybierz telefon → Wyszukaj
telefon → Wyniki i wybrać żądany telefon.

› Dotknij przycisk funkcyjny  → Bluetooth → Wyszuk. urządzeń → Wyniki,
wybrać żądany telefon i profil połączenia Bluetooth® » strona 33.

› Dotknij przycisk funkcyjny  → Bluetooth → Połączone urządzenia → Szu-
kaj (funkcja jest dostępna, o ile żaden telefon nie jest połączony z urządze-
niem).

Po wyszukaniu i wybraniu żądanego telefonu lub profilu Bluetooth® dokonać
wyboru, w zależności od liczby połączonych telefonów, czy telefon ma zostać
połączony jako telefon główny czy dodatkowy. Następnie potwierdzić kojarze-
nie » strona 37.

Kojarzenie telefonu z urządzeniem

Przeczytać i przestrzegać najpierw  na stronie  35.

Podczas wykonywania kojarzenia z telefonu uwzględnić instrukcję obsługi te-
lefonu.

› Użyć telefonu do wyszukania dostępnych urządzeń Bluetooth®.
› Na liście znalezionych urządzeń wybrać urządzenie1).

Urządzenie jest wyświetlane w podłączanym telefonie jako SKODA BT .....

W miejscu ... są wyświetlane ostatnie cztery symbole numeru identyfikacyjne-
go (VIN) samochodu.

Nazwę urządzenia można zmienić » strona 15.

Podczas nawiązywania połączenia na ekranie urządzenia pojawia się komuni-
kat ... Czy nawiązać połączenie? oraz wyświetlą się następujące przyciski funk-
cyjne.

› Połącz - potwierdzenie wykonywania kojarzenia.
› Przerwij - zakończenie wykonywania kojarzenia.





Jeżeli z urządzeniem nie jest w sposób aktywny połączony żaden telefon, tele-
fon podłączony zostaje jako telefon główny » strona 32.

Jeżeli z urządzeniem jest już w sposób aktywny połączony telefon, telefon
podłączony zostaje jako telefon dodatkowy.

Jeżeli z urządzeniem połączone są w sposób aktywny dwa telefony (telefon
główny i dodatkowy), wówczas następuje jedynie kojarzenie, a telefon nie jest
podłączany do urządzenia.

› Potwierdzić kojarzenie » strona 37, Potwierdzenie kojarzenie z telefonu.

Po nawiązaniu połączenia pojawi się menu Telefon » rys. 19 na stronie 32.

W razie dostępnego profilu Bluetooth® A2DP lub AVRCP2)telefon podłączany
jest do urządzenia jako odtwarzacz Bluetooth® » strona 25.

Potwierdzenie kojarzenia

Przeczytać i przestrzegać najpierw  na stronie  35.

Potwierdzenie kojarzenie z urządzenia
W zależności od wersji Bluetooth® telefonu kojarzenie należy potwierdzić w je-
den z następujących sposobów.

› W urządzeniu oraz w telefonie potwierdzić w ciągu 30 sekund 6-cyfrowy kod
PIN, wyświetlany na ekranie urządzenia oraz na wyświetlaczu telefonu.

lub

› W telefonie potwierdzić żądanie nawiązania połączenia.
› W telefonie komórkowym wprowadzić w ciągu 30 sekund 4-cyfrowy kod PIN

wyświetlany na ekranie urządzenia3).
› Ew. potwierdzić w telefonie żądanie potwierdzenia dotyczącego połączenia

innych profili Bluetooth®.

Potwierdzenie kojarzenie z telefonu
W zależności od wersji Bluetooth® telefonu kojarzenie należy potwierdzić w je-
den z następujących sposobów.

› W urządzeniu oraz w telefonie potwierdzić w ciągu 30 sekund 6-cyfrowy kod
PIN, wyświetlany na ekranie urządzenia oraz na wyświetlaczu telefonu. 



1) Nazwę urządzenia można pobrać z ustawień Bluetooth® » strona 15.
2) Profile A2DP lub AVRCP to profile Bluetooth®, które obsługują funkcje multimedialne.
3) Potwierdzenie kodem PIN podczas jazdy nie jest możliwe.
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Ew. w telefonie wybrać opcję automatycznego łączenia telefonu z urządze-
niem1) .

lub

› Wprowadzić w urządzeniu 4–16-cyfrowy kod PIN.
› W telefonie wprowadzić w ciągu 30 sekund kod PIN wyświetlany na ekranie

urządzenia2).
› Ew. potwierdzić w telefonie żądanie potwierdzenia dotyczącego połączenia

innych profili Bluetooth®.

Usuwanie telefonu z listy skojarzonych urządzeń

Przeczytać i przestrzegać najpierw  na stronie  35.

› W menu Telefon dotknij przycisk funkcyjny  → Bluetooth → Połączone
urządz..

Wyświetlana jest lista skojarzonych urządzeń i następujące przyciski funkcyj-
ne.

› Usuń wszys. - usuwanie wszystkich telefonów z listy skojarzonych urządzeń
› - usunięcie wybranego telefonu

Po wybraniu jednego z przycisków funkcyjnych zostaną wyświetlone następu-
jące przyciski funkcyjne.

› Skasuj - potwierdzenie procesu usuwania
› Przerwij - zakończenie procesu usuwania

Połączenie

 Wprowadzenie do tematu

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

Połączenie - brak połączonego telefonu 38
Połączenie - telefon połączony 38
Połączenie - dwa połączone telefony 39



Połączenie - pozostałe opcje wyszukiwania telefonu 39
Przerywanie połączenia 39

Jeżeli wybrany telefon jest właśnie kojarzony z urządzeniem, należy wykonać
następujące czynności w celu połączenia go z urządzeniem.

Sprawdzić, czy zostały spełnione warunki prawidłowego kojarzenia i połącze-
nia telefonu z urządzeniem » strona 35, Warunki skojarzenia.

Połączenie - brak połączonego telefonu

Po dotknięciu przycisku Phone  na ekranie urządzenia pojawi się komunikat
Znajdź i połącz telefon komórkowy. oraz menu z następującymi przyciskami
funkcyjnymi.

› Wyszukaj telefon - wyszukiwanie dostępnych urządzeń
› - otwieranie menu ustawień » strona 33, Ustawienia

Po dotknięciu przycisku funkcyjnego Wyszukaj telefon rozpoczyna się wyszu-
kiwanie dostępnych urządzeń. Po ok. 30 s wyświetla się lista znalezionych
urządzeń, która aktualizowana jest przed upływem 1 minuty od rozpoczęcia
wyszukiwania.

› Jeżeli nie chce się czekać na wyświetlenie listy, należy dotknąć przycisku
funkcyjnego Wyniki.

› Z listy dostępnych telefonów wybrać wcześniej skojarzony telefon.

Wybrany telefon połączy się z urządzeniem jako telefon główny » strona 32.

Połączenie - telefon połączony

› W menu Telefon dotknij przycisku B  » rys. 19 na stronie 32 z nazwą telefonu
głównego.

› Wybrać żądany telefon z listy skojarzonych telefonów lub, jeżeli brak na niej
żądanego telefonu, dotknij przycisk funkcyjny Wyszukaj telefon. Wówczas z
listy znalezionych urządzeń wybrać żądany telefon.

Na ekranie urządzenia wyświetla się komunikat Wybierz, czy zastąpić telefon
główny … czy dodać jako telefon dodatkowy …. z następującymi przyciskami
funkcyjnymi. 

1) Aby prawidłowe nawiązywanie automatycznego połączenia było możliwe, w niektórych telefonach nale-
ży ustawić połączenie z urządzeniem jako „autoryzowane”. Jeżeli takie połączenie nie jest ustawione,
podczas każdego połączenia z telefonem komórkowym będzie wymagane potwierdzenie ze strony użyt-
kownika.

2) Potwierdzenie kodem PIN podczas jazdy nie jest możliwe.
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› Przerwij - przerwanie połączenia
› Zastąp - łączenie i zastępowanie telefonu głównego
› Dodaj - łączenie jako telefon dodatkowy

Telefon łączy się z urządzeniem.

Połączenie - dwa połączone telefony

› W menu Telefon dotknij przycisku B  » rys. 19 na stronie 32 z nazwą telefonu
głównego.

› Wybrać żądany telefon z listy skojarzonych telefonów lub, jeżeli brak na niej
żądanego telefonu, dotknij przycisk funkcyjny Wyszukaj telefon. Wówczas z
listy znalezionych urządzeń wybrać żądany telefon.

Na ekranie urządzenia wyświetla się komunikat Nie można nawiązać połącze-
nia z …. Wybierz, czy zastąpić telefon główny … czy telefon dodatkowy …. z
następującym menu.

› Przerwij - przerwanie połączenia
› Telefon główny - łączenie i zastąpienie telefonu głównego
› Tel.dodatk. - łączenie i zastąpienie telefonu dodatkowego

Podczas zastępowania telefonu, który jest połączony z urządzeniem za pomo-
cą profilu Bluetooth® audio A2DP lub AVRCP na ekranie urządzenia pojawia się
komunikat Są już połączone 2 urządzenia. Rozłącz przynajmniej jedno urzą-
dzenie, aby móc połączyć: ….

Aby nawiązać połączenie należy rozłączyć profil Bluetooth® audio A2DP lub
AVRCP » strona 33 lub wybrać i zastąpić drugi telefon, który nie jest połączony
za pomocą profilu audio.

› Powtórzyć proces łączenia przez wybranie telefonu z listy znalezionych urzą-
dzeń.

Telefon łączy się z urządzeniem.

Połączenie - pozostałe opcje wyszukiwania telefonu

Telefon można wyszukać spośród dostępnych skojarzonych telefonów.

› Dotknij przycisk funkcyjny  → Bluetooth → Wybierz telefon i wybrać żąda-
ny telefon.

› Dotknij przycisk funkcyjny  → Bluetooth → Wyszuk. urządzeń → Wyniki,
wybrać żądany telefon i profil połączenia Bluetooth® » strona 33.

› Dotknij przycisk funkcyjny  → Bluetooth → Wyszuk. urządzeń, wybrać żą-
dany telefon i profil połączenia Bluetooth® » strona 33.

Po wyszukaniu i wybraniu żądanego telefonu lub profilu Bluetooth® dokonać
wyboru, w zależności od liczby połączonych telefonów, czy telefon ma zostać
połączony jako telefon główny czy dodatkowy.

Przerywanie połączenia

Połączenie telefonu z urządzeniem można zerwać w jeden z następujących
sposobów.

› Przez wyjęcie kluczyka z zamka zapłonu (w pojazdach z przyciskiem rozru-
chu, przez wyłączenie zapłonu i otwarcie drzwi kierowcy).

› Przez wyłączenie funkcji Bluetooth® w urządzeniu » strona 15, Ustawienia
Bluetooth®.

› Przez wyłączenie funkcji Bluetooth® w telefonie.
› Przez przerwanie połączenia w telefonie.
› Przez usunięcie telefonu z listy skojarzonych urządzeń » strona 38, Usuwa-

nie telefonu z listy skojarzonych urządzeń.
› Przez rozłączenie profilu Bluetooth® HFP » strona 33, Bluetooth®-profile po-

łączenia.
› Przez wyłączenie podłączonego telefonu.
› Przez umieszczenie telefonu poza zasięgiem sygnału Bluetooth®.

Jeśli z urządzeniem jest połączony telefon i zostanie ono wyłączone, połącze-
nie z telefonem nie zostanie przerwane. Połączenie zostanie przerwane dopie-
ro po wyłączeniu zapłonu (w samochodach z przyciskiem rozruchu po wyłącze-
niu zapłonu i otwarciu drzwi kierowcy).

Wybieranie numeru telefonu

 Wprowadzenie do tematu

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

Bezpośrednie wprowadzanie numeru telefonu 40
Lista kontaktów 41
Szybkie wybieranie numeru telefonu 42
Lista połączeń 43

Przede wszystkim należy kierować się zasadami bezpieczeństwa » strona 4.
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Bezpośrednie wprowadzanie numeru telefonu

Rys. 21
Bezpośrednie wprowadzanie nu-
meru telefonu

› W menu Telefon dotknij przycisk funkcyjny .

Pojawi się menu wprowadzania numeru telefonu » rys. 21.

wiersz edycji
usuwanie znaków z wiersza edycji
wybieranie / wstawianie numeru telefonu
wybieranie / wstawianie wprowadzonego numeru telefonu wraz z nu-
merem kierunkowym1)

Nr zgł. awarii - wybór numeru zgłaszania awarii2)

Nr informac. - wybór numeru informacji2)

Poczta głos. - wybór numeru poczty głosowej » strona 33

Wprowadzanie numeru telefonu
Wprowadzanie numeru telefonu następuje w wierszu edycji przez kolejne na-
ciskanie przycisków funkcyjnych z numerami.

Wybór wprowadzonego numeru telefonu odbywa się w jeden z następujących
sposobów.

› Dotknij przycisku funkcyjnego , rozpoczyna się nawiązanie połączenia.
› Dotknij przycisk funkcyjny , rozpoczyna się nawiązanie połączenia z nume-

rem kierunkowym.

Ostatnio wprowadzany numer telefonu
Jeżeli nie wpisano żadnego numeru telefonu, po naciśnięciu przycisku funkcyj-
nego  lub  w wierszu edycji pojawia się ostatnio wybierany numer.

A













Wybór wprowadzonego numeru telefonu odbywa się w jeden z następujących
sposobów.

› Dotknij przycisku funkcyjnego , rozpoczyna się nawiązanie połączenia.
› Dotknij przycisk funkcyjny , rozpoczyna się nawiązanie połączenia z nume-

rem kierunkowym.

Wyszukiwanie kontaktu z listy
Ekran wprowadzania » rys. 21 działa jednocześnie jak klawiatura alfanumerycz-
na do wyszukiwania kontaktów w książce telefonicznej.

Np. po wprowadzeniu cyfr 3 2 wyświetlane są kontakty o sekwencji liter DA,
FA, EB i Ä.

Po prawej stronie obok klawiatury numerycznej wyświetla się lista kontaktów
wyszukanych według kolejno wpisywanych liter. Przez naciśnięcie odpowied-
niego przycisku funkcyjnego dowolnego kontaktu rozpoczyna się wybór lub
wyświetlają się szczegóły kontaktu, o ile dany kontakt zawiera więcej nume-
rów telefonów.

Wstawianie numeru kierunkowego
Wstawianie numeru kierunkowego w wierszu edycji odbywa się w jeden z na-
stępujących sposobów
› Wpisać znaki lub cyfry numeru kierunkowego (np.  lub 00 itd.).
› Wpisać numer telefonu i dotknij przycisk funkcyjny  (rozpoczyna się nawią-

zanie połączenia z numerem kierunkowym).

Numer kierunkowy wymagany jest np. dla połączeń międzynarodowych, roz-
mów telefonicznych prowadzonych za pośrednictwem operatorów wirtualnych
sieci komórkowych, rozróżnienia rozmów służbowych, prywatnych i innych.

Jeżeli numer kontaktu zawiera numer kierunkowy, wówczas przez naciśnięcie
przycisku funkcyjnego  przed numerem kontaktu wybierany jest numer ko-
mórkowy i następuje nawiązanie połączenia. Jeżeli numer telefonu zawiera w
danym momencie dwa numery kierunkowe połączenie nie zostanie nawiązane.

Wybieranie numerów zgłaszania awarii i informacji
› Dotknij przycisk funkcyjny  Nr zgł. awarii, numer zgłaszania awarii zostaje

wybrany.

Pomoc drogową wezwać wtedy, gdy w samochodzie nastąpi awaria.

› Dotknij przycisk funkcyjny  Nr informac., numer informacji zostaje wybrany. 

1) Przy włączonej funkcji numeru kierunkowego wyświetlany jest przycisk funkcyjny numeru kierunkowe-
go » strona 33, Ustawienia.

2) Przycisk funkcyjny jest dostępny tylko w niektórych krajach.
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Skontaktować się z informacja drogową wtedy, gdy niezbędne są Państwu in-
formacje o produktach i usługach marki ŠKODA.

Kontakt z numerem zgłaszania awarii oraz numerem informacji jest bezpłatny.
Naliczana jest jedynie opłata za połączenie według stawki operatora sieci ko-
mórkowej.

Jeżeli nie ma możliwości połączenia się z numerem zgłaszania awarii lub nume-
rem informacji, należy skontaktować się z partnerem serwisowym ŠKODA.

Dla każdego kraju obowiązują inne numery zgłaszania awarii i informacji i zos-
tały wpisane fabrycznie. Jeżeli chcą Państwo zmienić wpisany numer, należy
skontaktować się z partnerem serwisowym ŠKODA.

Lista kontaktów

Rys. 22 Lista kontaktów telefonicznych / dane kontaktu

Wyświetli się lista kontaktów telefonicznych » rys. 22 - .

W książce telefonicznej urządzenia dostępnych jest maksymalnie 2000 wol-
nych miejsc w pamięci do importu kontaktów telefonicznych. Każdy kontakt
może zawierać maks. 5 numerów telefonów, do tego 1000 kontaktów może
zawierać przyporządkowane dla danego kontaktu zdjęcie.

Listę kontaktów telefonicznych można wywołać również podczas prowadzenia
rozmowy.

Wybranie kontaktu
› Dotknij przycisk funkcyjny z wyświetlanym kontaktem » rys. 22 - , rozpocz-

nie się wybieranie.

Jeżeli kontakt telefoniczny zawiera kilka numerów, to po naciśnięciu przycisku
funkcyjnego kontaktu zostaje wyświetlone menu z numerami telefonów.

› Dotknij przycisk funkcyjny z jednym z wyświetlonych numerów, rozpocznie
się wybieranie.

Szczegóły kontaktu
› Dotknij przycisk funkcyjny  na liście kontaktów » rys. 22 - , wyświetlą się

szczegóły kontaktu » rys. 22 - .

Nawiązanie połączenia można rozpocząć przez naciśnięcie przycisku funkcyj-
nego z numerem telefonu w danych kontaktu lub wybranie jednej z poniższych
funkcji.

›  Przeczytaj nazwę kontaktu - przeczytanie nazwy kontaktu za pomocą wy-
generowanego głosu elektronicznego

› - otwieranie menu wysyłania wiadomości tekstowych (SMS)1) » strona 45
› - rozpoczęcie nawiązania połączenia z numerem kierunkowym
› - otwarcie menu edycji numeru telefonu kontaktu przed nawiązaniem po-

łączenia

Wyszukiwanie kontaktu
› Dotknij przycisk funkcyjny 1  » rys. 22 - , otwiera się klawiatura do wyszu-

kiwania kontaktów z książki telefonicznej » strona 8, Klawiatura alfanume-
ryczna.

› Wyszukiwanie numeru telefonu z listy zaimportowanych kontaktów.
› Dotknij przycisk funkcyjny z wyszukanym kontaktem, rozpoczyna się nawią-

zywanie połączenia. Wyświetlone zostaną szczegóły kontaktu, o ile kontakt
zawiera więcej numerów telefonów.

Kopiowanie listy
Po pierwszym nawiązaniu połączenia między telefonem głównym a urządze-
niem, system zaczyna importować książkę telefoniczną z telefonu i karty SIM2)

do pamięci urządzenia3). W zależności od ilości kontaktów, zdjęć i rodzaju tele-
fonu proces ten może trwać nawet kilka minut.

W pozycji menu Importuj kontakty można sprawdzić liczbę zaimportowanych
kontaktów » strona 33, Ustawienia. 

1) Symbol wskazuje na telefon połączony za pomocą profilu MAP.
2) Niektóre telefony nie obsługują ładowania danych kontaktowych z karty SIM.
3) W niektórych telefonach konieczne jest potwierdzenie importu kontaktów do urządzenia.
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W trakcie importowania wyświetlane są numery xxxx/yyyy odpowiadające licz-
bie aktualnie importowanych do pamięci urządzenia kontaktów / liczba kon-
taktów w telefonie.

Gdy ilość kontaktów w książce telefonicznej zaimportowanych z telefonu doj-
dzie do 2000, kopiowanie zostanie zakończone, a na ekranie ukaże się komu-
nikat Import kontaktów niekompletny.. Dostępne są tylko już załadowane
kontakty.

W zależności od rodzaju telefonu zaimportowane zostaną również zdjęcia
1000 pierwszych kontaktów.

Jeżeli podczas ładowania książki telefonicznej wystąpi błąd, na ekranie pojawi
się komunikat Importowanie nie powiodło się. Spróbuj ponownie i sprawdź,
czy urządzenie Bluetooth ... dopuszcza połączenia.

Aktualizacja listy
Przy każdym następnym nawiązywaniu połączenia telefonu z urządzeniem, lis-
ta kontaktów telefonicznych będzie tylko aktualizowana.

Podczas aktualizacji dostępna będzie lista zapisana przy ostatniej zakończonej
aktualizacji. Nowe numery telefonów wyświetlą się dopiero po zakończeniu
aktualizacji.

Aktualizację można przeprowadzić ręcznie przez dotknięcie przycisku Importuj
kontakty » strona 33, Ustawienia.

Informacja
Obowiązującą listą kontaktów jest lista telefonu głównego. Jeżeli odebrane
zostanie połączenie przychodzące na telefon dodatkowy, a przychodzący nu-
mer znajduje się na liście kontaktów telefonu głównego, wówczas zamiast nu-
meru wyświetlane będą szczegóły połączenia (np. nazwa, zdjęcie itp.).

Szybkie wybieranie numeru telefonu

Przyciski funkcyjne szybkiego wybierania D  » rys. 19 na stronie 32 umożliwiają
natychmiastowy wybór numerów telefonów, które zostały przyporządkowane
wcześniej.

Do dyspozycji jest 10 przycisków funkcyjnych szybkiego wybierania w dwóch
grupach pamięci.

Przypisywanie numeru telefonu
› W menu Telefon dotknij niezapisany przycisk funkcyjny szybkiego wybierania

D  » rys. 19 na stronie 32.

lub

› W menu  → Profil użytkownika → Zarządzaj ulubionymi dotknij niezapi-
sany przycisk funkcyjny szybkiego wybierania.

Otworzy się książka telefoniczna.

› Dotknij wybrany kontakt telefoniczny lub numer kontaktu.

Wybrany numer zostaje przyporządkowywany do wybranego przycisku funk-
cyjnego szybkiego wybierania.

Wybieranie przypisanego numeru telefonu
› Dotknij wybrany przycisk funkcyjny szybkiego wybierania numeru telefonu

kontaktu D  » rys. 19 na stronie 32.

Zmiana przypisanego numeru telefonu
› Dotknij przycisk funkcyjny szybkiego wybierania D  » rys. 19 na stronie 32, do

którego wcześniej przyporządkowano numer przez ok. 2 s.

Otworzy się książka telefoniczna.

› Dotknij wybrany kontakt telefoniczny lub numer kontaktu.

Wybrany numer zostaje przyporządkowywany do wybranego przycisku funk-
cyjnego szybkiego wybierania.

Usuwanie numeru telefonu
› Dotknij przycisk funkcyjny  → Profil użytkownika → Zarządzaj ulubiony-

mi.
› Dotknij przycisk funkcyjny  Usuń wszys., aby skasować wszystkie przyciski

szybkiego wybierania. Pojawia się komunikat Czy na pewno skasować
wszystkie ulubione?.

lub

› Dotknij zaprogramowany przycisk funkcyjny szybkiego wybierania
D  » rys. 19 na stronie 32 , aby usunąć wybrany przycisk szybkiego wybiera-

nia. Pojawia się komunikat Czy usunąć ulubione "..."?.

Potwierdzanie lub przerywanie usuwania za pomocą jednego z przycisków
funkcyjnych następującego menu

› Usuń wszys. / Skasuj - potwierdzenie usuwania
› Przerwij - przerwanie procesu usuwania
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Lista połączeń

Rys. 23
Lista połączeń

› W menu Telefon dotknij przycisk funkcyjny .

Wyświetla się lista połączeń.

Opis przycisków funkcyjnych
Otwieranie listy połączeń
› Wszystkie - lista wszystkich połączeń (maks. 120 połączeń)
› Nieodebrane - lista nieodebranych połączeń (maks. 40 połączeń)
› Wybieranie num. - lista wybieranych połączeń (maks. 40 połączeń)
› Odebrane - lista odebranych połączeń (maks. 40 połączeń)
Rozpoczęcie wybierania numeru telefonu wybranego kontaktu
Rozpoczęcie wybierania numeru telefonu wybranego kontaktu z numerem
kierunkowym
Edycja numeru telefonu przed wyborem
Wyświetlanie szczegółów kontaktu » strona 41, Lista kontaktów

Lista jest aktualizowana po każdym połączeniu.

Funkcje telefonu

 Wprowadzenie do tematu

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

Rozmowa telefoniczna 43
Konferencja 44

A









Przede wszystkim należy kierować się zasadami bezpieczeństwa » strona 4,
Ważne wskazówki.

W niniejszym rozdziale opisano obsługę funkcji połączenia telefonicznego i
konferencyjnego.

Rozmowa telefoniczna

W zależności od rodzaju rozmowy można uruchomić następujące funkcje.

Połączenie wychodzące
Funkcja obsługiwana przez telefon główny.

Podczas nawiązywania połączenia na ekranie urządzenia wyświetlany jest nu-
mer telefonu lub nazwa kontaktu. Można wybrać następujące funkcje:

Zakończ wybieranie

Połączenie przychodzące
Funkcja ta jest obsługiwana zarówno przez telefon główny, jak i telefon dodat-
kowy.

Podczas połączenia przychodzącego, na ekranie urządzenia jest wyświetlany
numer telefonu lub nazwa kontaktu. Można wybrać następujące funkcje:

odebranie połączenia przychodzącego
wyciszenie dźwięku dzwonka
włączenie dźwięku dzwonka
odrzucenie połączenia przychodzącego
pokaż szczegóły połączenia1)

Bieżące połączenie
Funkcja ta jest obsługiwana zarówno przez telefon główny, jak i telefon dodat-
kowy.

Podczas bieżącego połączenia na ekranie jest wyświetlany numer telefonu lub
nazwa kontaktu i czas trwania rozmowy. W zależności od kontekstu można
wybrać następujące funkcje:

zawieszenie połączenia
powrót do zawieszonego połączenia
wyłączenie mikrofonu
włączenie mikrofonu 





















1) Przycisk działa tylko wtedy, gdy kontakt jest zapisany w książce telefonicznej.
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zakończenie rozmowy
pokaż szczegóły połączenia1)

W trakcie prowadzenia rozmowy telefonicznej istnieje możliwość, przez do-
tknięcie przycisku funkcyjnego  przesyłania dźwięków przycisków (DTMF).

Przełączanie połączenia pomiędzy telefonem a urządzeniem
Podczas prowadzenia rozmowy telefonicznej istnieje możliwość przełączenia
połączenia na telefon lub ponownie na urządzenie.

› Dotknij przycisk funkcyjny  → Tryb głośnom. .

Rozmowa telefoniczna zostanie przełączona na telefon.

› Dotknij przycisk funkcyjny  → Tryb głośnom. .

lub

› W menu Telefon dotknij przycisk funkcyjny .

Rozmowa telefoniczna zostanie przełączona na urządzenie.

Konferencja

Konferencja jest wspólną rozmową telefoniczną, w której uczestniczą co naj-
mniej trzy, a maks. sześć osób.

Nawiązanie konferencji / wywołanie dodatkowych uczestników
› W trakcie rozmowy lub konferencji nawiązać następne połączenie.

lub

› Odebrać nowe przychodzące połączenie, przez dotkniecie przycisku funkcyj-
nego .

› Dotknij przycisk funkcyjny , aby poprowadzić konferencję.

Trwająca konferencja
Podczas trwania połączenia konferencyjnego na ekranie pokazywany jest czas
trwania rozmowy. W zależności od kontekstu można wybrać następujące funk-
cje.

Zawieszenie konferencji - tymczasowe opuszczenie konferencji (konfe-
rencja jest kontynuowana w tle)
Powrót do zawieszonej konferencji
Wyłączenie mikrofonu











Włączenie mikrofonu
Zakończenie konferencji
Pokaż szczegóły konferencji

Szczegóły konferencji
Podczas trwającej konferencji dotknij przycisk funkcyjny szczegółów konferen-
cji , aby wyświetlić listę pozostałych uczestników konferencji. W zależności
od rodzaju telefonu można wybrać następujące funkcje.

Wyświetlanie szczegółów uczestników
Rozmowa z uczestnikiem poza konferencją
Zakończenie rozmowy z uczestnikiem konferencji

Wiadomości tekstowe (SMS)

 Wprowadzenie do tematu

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

Menu główne 45
Nowa wiadomość tekstowa 45
Przychodząca wiadomość tekstowa 46

Przede wszystkim należy kierować się zasadami bezpieczeństwa » strona 4,
Ważne wskazówki.

Urządzenie oferuje możliwość wyświetlania i wysyłania wiadomości teksto-
wych, o ile telefon jest podłączony z urządzeniem za pomocą profilu Blue-
tooth® MAP2).

Profil MAP łączy się podczas połączenia urządzenia z telefonem przez profil
Bluetooth® HFP.

Istnieje możliwość odczytania wiadomości przez urządzenie.

Aby móc szybko odpowiedzieć, urządzenie ma do dyspozycji zapisane wiado-
mości (tzw. szablony).













1) Przycisk działa tylko wtedy, gdy kontakt jest zapisany w książce telefonicznej.
2) Ta funkcja jest obsługiwana tylko przez niektóre telefony.
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Menu główne

Rys. 24
Menu główne wiadomości tek-
stowych

Wywoływanie wiadomości tekstowych
› W menu Telefon dotknij przycisk funkcyjny .

Wyświetla się menu wiadomości tekstowych » rys. 24.

W zależności od podłączonego telefonu wyświetlane są tylko niektóre przyci-
ski funkcyjne następujących menu.

Nowa wiadomość SMS - tworzenie i wysyłanie wiadomości » strona 45,
Nowa wiadomość tekstowa
Skrzynka odbiorcza - otwieranie listy przychodzących wiadomości » stro-
na 46, Przychodząca wiadomość tekstowa
Wysłane - otwieranie listy wysłanych wiadomości
Skrzynka nadawcza - otwieranie listy wiadomości gotowych do wysłania
Szablony - otwieranie listy szablonów (wiadomości w edycji)
Usunięte - otwieranie listy usuniętych wiadomości
Otwieranie listy wiadomości tekstowych do wysłania szybkiej odpowiedzi
(tzw. szablony)













1

Nowa wiadomość tekstowa

Rys. 25 Wpisywanie wiadomości tekstowej / widok wiadomości tekstowej

Rys. 26 Lista kontaktów / odbiorców

Wpisywanie wiadomości tekstowej
› Dotknij przycisk funkcyjny  →  Nowa wiadomość SMS » rys. 24 na stro-

nie 45.

Otwiera się klawiatura edycji » rys. 25 - .

› Wpisać tekst wiadomości.

Liczba wpisanych znaków wyświetla się na klawiszu funkcyjnym  » rys. 25 -
.

Jedna wiadomość może zawierać maks. 70 znaków łącznie ze spacjami. W razie
większej liczby znaków tekst dzielony jest na kilka wiadomości. Maks. liczba
możliwych do wpisania znaków wynosi 440.

› Dotknij przycisk funkcyjny . 
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Wpisywanie tekstu zostanie zakończone i otworzy się widok wiadomoś-
ci » rys. 25 -  z następującymi przyciskami funkcyjnymi.

Widok wiadomości
Po otwarciu widoku wiadomości » rys. 25 -  można użyć następujących funk-
cji.

Odczytanie tekstu za pomocą wygenerowanego głosu elektronicznego
Zapisanie tekstu jako wersji roboczej
Otwarcie listy szablonów z możliwością zastąpienia wpisanego tekstu
przez wybrany szablon
Otwarcie listy kontaktów

Tekst wiadomości jest edytowalny, o ile tekst wpisywany jest w obszarze wi-
doku wiadomości.

Lista kontaktów / odbiorców
Po otwarciu widoku listy kontaktów » rys. 26 -  można użyć następujących
funkcji.

Wstawienie numeru telefonu na listę odbiorców1)

Szukaj - otwarcie klawiatury alfanumerycznej do wyszukiwania kontak-
tów » strona 8 (wyszukiwanie kontaktów1 ))
Wpisanie numeru telefonu
Powrót do widoku wiadomości

Po wybraniu numeru kontaktu lub wpisaniu numeru telefonu na ekranie urzą-
dzenia wyświetli się lista odbiorców » rys. 26 - .

Przez dotknięcie jednego z przycisków funkcyjnych można użyć następujących
funkcji.

Wyświetlenie listy kontaktów z możliwością dodania lub usunięcia odbior-
ców za pomocą „pola wyboru“
Usunięcie wybranych kontaktów z listy odbiorców
Powrót do widoku wiadomości » rys. 25 - 

Wysyłanie wiadomości tekstowej
› Dotknij przycisk funkcyjny  » rys. 26 - , wiadomość zostaje wysłana do

wszystkich wpisanych na listę odbiorców.











1











Przychodząca wiadomość tekstowa

W zależności od typu podłączonego telefonu istnieje możliwość przeczytania
przychodzącej wiadomości tekstowej lub odczytania jej przez urządzenie.

Wiadomość przychodząca
Urządzenie wyświetla informacje o nowej wiadomości w następujący sposób.

■ Za pomocą symbolu  w wierszu statusu.
■ W menu Telefon przez wyświetlenie liczby w przycisku funkcyjnym
 » rys. 19 na stronie 32.

› W menu Telefon dotknij przycisk funkcyjny  →  Skrzynka odbiorcza.

Otwiera się lista wiadomości przychodzących.

Po wybraniu wiadomości z listy wyświetla się tekst wiadomości wraz z nastę-
pującymi przyciskami funkcyjnymi.

■  - odczytanie tekstu za pomocą wygenerowanego głosu elektronicznego
■  - otwarcie menu pozostałych opcji

■ Użyj szablonu - odpowiedź z użyciem szablonu
■ Pokaż numery - rozpoznanie numeru telefonu wiadomości wraz z nume-

rem kontaktu (do rozpoznanych numerów można bezpośrednio zadzwonić,
edytować numer przed połączeniem lub odesłać wiadomość tekstową)

■  - otwarcie listy kontaktów celem dalszego przesłania wiadomości
■  - odesłanie odpowiedzi do nadawcy

MirrorLink™

 Wprowadzenie do tematu

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

Warunki nawiązania połączenia 47
Uruchomienie funkcji 47
Obsługa 47
Ustawienia 48
Problemy funkcyjne 48

1) Jeżeli kontakt zawiera więcej numerów telefonów, po dotknięciu przycisku funkcyjnego kontaktu otwar-
te zostaje menu z numerami telefonów danego kontaktu.
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Przede wszystkim należy kierować się zasadami bezpieczeństwa » strona 4,
Ważne wskazówki.

MirrorLink™ jest funkcją umożliwiającą obsługę zainstalowanych aplikacji nie-
których urządzeń komunikacyjnych (np. telefonu, zwanych dalej tylko urządze-
niami zewnętrznymi) za pomocą urządzenia.

Za pomocą tej funkcji można obsługiwać specjalne doskonalone i certyfikowa-
ne aplikacje. Ze względów bezpieczeństwa obsługa aplikacji podczas jazdy jest
możliwa w niewielkim stopniu lub całkowicie niemożliwa (przyciski funkcyjne
aplikacji są nieaktywne).

UWAGA
■ Na pokrywach poduszek powietrznych lub w ich bezpośredniej bliskości
nie wolno montować żadnych dodatkowych elementów, takich jak uchwyty
do telefonu itp.
■ Nigdy nie zostawiać urządzeń komunikacyjnych w zasięgu rozwijania pod-
uszki powietrznej, na fotelu, na desce rozdzielczej ani w żadnym innym
miejscu, z którego mogłoby spaść podczas gwałtownego hamowania, wy-
padku lub uderzenia - niebezpieczeństwo obrażeń. Do przechowywania na-
leży używać zamykanych skrytek lub uchwytów na multimedia » Instrukcja
obsługi samochodu, rozdział Transport i wyposażenie praktyczne.

OSTROŻNIE
■ MirrorLink™ aplikacja, korzystająca z mobilnego przesyłu danych, zależna od
jakości sygnału emitowanego przez operatora sieci komórkowej. ŠKODA nie
ponosi odpowiedzialności za przesyłane dane.
■ Intensywne korzystanie z funkcji MirrorLink™ i związane z tym używanie apli-
kacji (np. GPS, danych mobilnych, maksymalna jasność wyświetlacza itd.) mogą
prowadzić do rozładowania baterii podłączonego urządzenia.

Warunki nawiązania połączenia

Przeczytać i przestrzegać najpierw  i  na stronie  47.

Nawiązanie połączenia pomiędzy urządzeniem zewnętrznym a urządzeniem za
pomocą funkcji MirrorLink™ możliwe jest po spełnieniu następujących warun-
ków.

Zapłon jest włączony.
Urządzenie zewnętrzne obsługuje funkcję MirrorLink™ i posiada aplikacje
do obsługi tej funkcji.
Urządzenie zewnętrzne podłączone do wejścia USB » rys. 17 na stronie 26.









Uruchomienie funkcji

Przeczytać i przestrzegać najpierw  i  na stronie  47.

› Dotknij przycisk   → ™.

Wyświetli się lista urządzeń podłączonych do wejścia USB.

› Wybrać urządzenie obsługujące funkcję MirrorLink™.

Jeżeli urządzenie zewnętrzne zostało odłączone od kabla USB, a zapłon jest
włączony, urządzenie zewnętrzne automatycznie łączy się z urządzeniem po
jego ponownym podłączeniu.

Informacja
■ Jeżeli urządzenie zostało podłączone za pomocą funkcji MirrorLink™, nie mo-
że być użyte w menu Media, jako źródło dźwięku USB.
■ W czasie używania funkcji MirrorLink™, wyświetlacz urządzenia zewnętrzne-
go musi pozostać wyłączony.
■ Lista dostępnych urządzeń i aplikacji obsługujących funkcję MirrorLink™ do-
stępna jest na stronie internetowej ŠKODA www.infotainment.skoda-au-
to.com.

Obsługa

Rys. 27 Lista aplikacji / przykład używanej aplikacji

Przeczytać i przestrzegać najpierw  i  na stronie  47.

Po połączeniu urządzenia zewnętrznego z urządzeniem wyświetlana jest lista
dostępnych aplikacji » rys. 27 - .

W razie dostępnej tylko jednej aplikacji, jest ona automatycznie uruchamiana
po podłączeniu urządzenia zewnętrznego. 
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Przyciski funkcyjne na liście aplikacji

Przerwanie połączenia z podłączonym urządzeniem zewnętrznym
Otwarcie listy aktualnie używanych aplikacji z możliwością ich zamknięcia
Wyświetlacz podłączonego urządzenia zewnętrznego
MirrorLink™ ustawienia » strona 48

› Aby uruchomić aplikację, dotknij przycisk funkcyjny danej aplikacji.

Liczba aplikacji jest nieograniczona. W przypadku otwarcia większej liczby apli-
kacji niż ilość mieszcząca się na ekranie urządzenia, w pozycji 1  wyświetlane
są pozostałe strony z listą aplikacji. Pozostałe strony z listą aplikacji można ot-
worzyć, dotykając wskaźników wyświetlanych na ekranie i przesuwając strony.

Przyciski funkcyjne obsługi aplikacji - obszar 2  » rys. 27

Powrót do menu z listą aplikacji
Wyświetlenie klawiatury alfanumerycznej urządzenia
Wyświetlenie przycisków funkcyjnych po prawej stronie
Wyświetlenie przycisków funkcyjnych w dolnej części ekranu
Ukrycie przycisków funkcyjnych

W obszarze 3  wyświetlane są różne przyciski funkcyjne, w zależności od pod-
łączonego urządzenia.

Przykład wyświetlanych przycisków

Otwieranie menu z aplikacjami podłączonego urządzenia
Powrót do ekranu głównego
Powrót do poprzedniego ekranu

Po ukryciu przycisków funkcyjnych na ekranie urządzenia pojawia się symbol
. Po naciśnięciu prawego pokrętła 2  » rys. 1 na stronie 5 przyciski funkcyjne
zostaną wyświetlone.

Ustawienia

Przeczytać i przestrzegać najpierw  i  na stronie  47.

› Dotknij przycisk   → ™ → .

Otwiera się menu ustawień funkcji MirrorLink™.



























■ Wybierz urządzenie - otwarcie listy dostępnych urządzeń
■ Ustawienia ekranu: - ustawienia obrazu wyświetlanego na ekranie urządze-

nia1)

■ Krajobraz - ustawienia szerokości
■ Portret - ustawienia wysokości

■ Obrócony - obrót o 180°1)

■ Aktywuj klawiaturę - włączanie / wyłączanie alfanumerycznej klawiatury
urządzenia1)

Problemy funkcyjne

Przeczytać i przestrzegać najpierw  i  na stronie  47.

Ograniczenia lub problemy funkcji MirrorLink™ wyświetlane są na ekranie urzą-
dzenia w formie następujących komunikatów.

Przykłady komunikatów

Komunikat Znaczenie

Nie znaleziono połączenia. Proszę
podłączyć urządzenie USB.

Do wejścia USB podłączyć urządzenie,
które obsługuje funkcję MirrorLink™

Aplikacja jest niedostępna podczas
jazdy.

Aplikacja dostępna jest jedynie pod-
czas postoju pojazdu.

Błąd: App
Funkcja MirrorLink™ nie obsługuje
aplikacji.

Audio MirrorLink™ niedostępny.
Podłączone urządzenie nie zawiera
żadnych plików muzycznych.

…: połączenie MirrorLink™ niedo-
stępne.

Sprawdzić podłączenie do wejścia
USB.

Nawiązanie połączenia nie powiodło
się. Urządzenie nie obsługuje funkcji
MirrorLink™.

Urządzenie nie obsługuje funkcji
MirrorLink™.

W urządzeniu nie znaleziono kompa-
tybilnych aplikacji. Prawdopodobnie
urządzenie nie obsługuje Mirror-
Link™.

Urządzenie prawdopodobnie nie ob-
sługuje funkcji MirrorLink™, lub urzą-
dzenie nie zawiera żadnej aplikacji
MirrorLink™. 



1) Funkcję można ukryć tylko wtedy, gdy podłączone urządzenie to umożliwia.
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Komunikat Znaczenie

Połączenie przerwane.

Minął czas przeznaczony na dokona-
nie połączenia z urządzeniem zew-
nętrznym. Należy odłączyć urządzenie
i ponownie podłączyć do wejścia USB.

Aplikacja jest niedostępna podczas
jazdy. Aplikacja nie posiada certyfi-
katu lub certyfikat ogranicza użytko-
wanie podczas jazdy.

Aplikacja dostępna jedynie podczas
postoju pojazdu, niedozwolona w cza-
sie jazdy.

Błąd: aplikacja nie jest kompatybilna.
Nie można uruchomić aplikacji w da-
nym urządzeniu.

Aplikacja jest niedostępna podczas
jazdy. Brak zezwolenia na użytkowa-
nie aplikacji w tym kraju.

Obszar, dla którego aplikacja posiada
certyfikat, jest niezgodny z aktualnym
obszarem pracy. Aplikacja jest do-
stępna jedynie podczas postoju po-
jazdu.

Urządzenie mobilne jest dostępne w
ograniczonym zakresie.

Sprawdzić, czy aktualne ustawienia
daty i czasu odpowiadają rzeczywis-
tości. W razie nieprawidłowego usta-
wienia daty aplikacja dostępna jest je-
dynie podczas postoju pojazdu.
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Układy pojazdu

Ustawienia pojazdu - CAR

 Wprowadzenie do tematu

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

Dane jazdy 50
Status pojazdu 50
Systemy ESC i ASR 51
Opony 51
Układy wspomagające 51
Parkowanie i manewrowanie 51
Światła 52
Wycieraczki 52
Otwieranie i zamykanie 52
Tablica rozdzielcza (komputer pokładowy) 52
Ustawienia czasu, daty i jednostek 53
Serwis 53
Resetowanie do ustawień fabrycznych 53

Przede wszystkim należy kierować się zasadami bezpieczeństwa » strona 4,
Ważne wskazówki.

W menu CAR wyświetlane są dane jazdy oraz informacje dotyczące stanu po-
jazdu, możliwe jest też włączenie niektórych systemów pojazdu.

Po dotknięciu przycisku   na ekranie wyświetla się ostatnio wskazywana
funkcja » strona 50, Dane jazdy lub » strona 50, Status pojazdu.

Przyciski funkcyjne » rys. 28 na stronie 50

Dane jazdy / status samochodu
Obsługa radia / odtwarzanie mediów » strona 16, » strona 22

Ustawienia układów pojazdu

Informacja
■ Opis poszczególnych systemów » Instrukcja obsługi pojazdu.
■ Ustawienia układów pojazdu mogą być przeprowadzane wyłącznie przy włą-
czonym zapłonie.



  


Dane jazdy

Rys. 28
Dane jazdy

› Dotknij przycisk   → .

■ Dane - wyświetlanie danych jazdy
■ Od uruchomienia - dane przejazdu
■ Długookresowo - długoterminowe dane jazdy
■ Od tankowania - dane od zatankowania paliwa

Wyświetlane danych jazdy » rys. 28

odległość
czas jazdy
średnia prędkość jazdy
średnie zużycie paliwa
przybliżony zasięg
prezentacja zasięgu (jeżeli przewidywany zasięg jest mniejszy niż 300 km,
pojazd zbliża się powoli w kierunku symbolu )
przejście pomiędzy poszczególnymi pamięciami

Status pojazdu

Rys. 29
Status samochodu 

A
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› Dotknij przycisk   → .

■ Status samochodu - wyświetlanie informacji o stanie pojazdu lub informacji
kontroli ciśnienia powietrza w oponach
■ Status samochodu - wyświetlanie informacji o stanie pojazdu
■ Wskaźnik ciśn.w opon - funkcja kontroli ciśnienia w oponach

■ SET - zapamiętanie wartości ciśnienia opon

Status samoch. » rys. 29

Prezentacja pojazdu (obszary pojazdu oznaczone kolorami informują o ko-
munikatach ostrzegawczych dotyczących tych pojazdów, dotknięcie pojaz-
du powoduje wyświetlenie tekstów ostrzeżeń)

Brak komunikatu / ostrzeżenia dotyczącego stanu pojazdu, liczba ko-
munikatów (jeżeli występuje tylko jeden komunikat, wyświetlany jest tylko
tekst ostrzeżenia)
Wyświetlanie informacji o stanie układu START-STOP
Przejście pomiędzy poszczególnymi funkcjami menu

Systemy ESC i ASR

› Dotknij przycisk   →  → System ESC: .

■ Włączony - włączanie komponentów systemu ESC
■ ASR wyłączony - wyłączanie systemu ASR

Opony

› Dotknij przycisk   →  → Opony.

■ Wskaźnik ciśn.w opon - funkcja kontroli ciśnienia w oponach
■ SET - zapamiętanie wartości ciśnienia opon

■ Opony zimowe - ustawianie ograniczenia prędkości dla opon zimowych
■ Ostrzeżenie o prędkości - włączanie / wyłączanie wyświetlania ostrzeżenia

o prędkości dla opon zimowych
■ Ostrzeżenie przy - ustawianie prędkości, przy której ma się wyświetlać os-

trzeżenie

Układy wspomagające

› Dotknij przycisk   →  → Asystenci.

A

  



 

■ Front Assist (syst.monitorow.otoczenia) - ustawianie układu wspomagania
monitorującego odstęp od poprzedzających pojazdów
■ Włączone - włączanie / wyłączanie układu wspomagania
■ Ostrzeżenie wstępne - włączanie / wyłączanie ostrzeżenia
■ Pokaż ostrzeżenie o odległości - włączanie / wyłączanie wyświetlania os-

trzeżenia o odległości
■ Syst. rozp. zmęczenia kierowcy - włączanie / wyłączanie rozpoznawania zmę-

czenia kierowcy

Parkowanie i manewrowanie

Rys. 30
Wskaźnik optycznego układu
parkowania na ekranie

Optyczny układ parkowania aktywowany jest po włączeniu biegu wstecznego
lub po dotknięciu przycisku z symbolem  na desce rozdzielczej.

System czujników parkowania - przyciski funkcyjne i ostrzeżenia » rys. 30

Wyłączanie optycznego układu parkowania.
Wyłączanie / włączanie akustycznego systemu czujników parkowania

Wyświetlana wskazówka: Kontroluj drogę!
rozpoznana przez czujniki przeszkoda na wybranym pasie znajdująca się
do tej pory poza obszarem kolizji jest wskazywana przez żółty segment
Rozpoznanie przeszkody w obszarze zagrożonym kolizją jest wskazywane
przez czerwony segment .  Nie jechać dalej w kierunku przeszkody!
Obszar bez rozpoznanej przeszkody jest wskazywany jako przezroczysty
segment.
Przeszkoda znajdująca się poza obszarem kolizji rozpoznana przez czujniki
jest wskazywana przez biały segment.
Wystąpiła usterka systemu (przeszkody nie są wyświetlane).

› Dotknij przycisk   →  → Parkowanie i manewrowanie. 
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■ Sygnalizacja przy parkowaniu - ustawienie systemu czujników parkowania
■ Włączone - włączanie / wyłączanie systemu czujników parkowania
■ Automatyczne włączenie - włączanie / wyłączanie pomniejszonego wskaź-

nika systemu czujników parkowania (przy jeździe w przód)
■ Głośność z przodu - ustawianie głośności czujników z przodu
■ Wysokość dźwięku z przodu - ustawianie wysokości dźwięku czujników z

przodu
■ Głośność z tyłu - ustawianie głośności czujników z tyłu
■ Wysokość dźwięku z tyłu - ustawianie wysokości dźwięku czujników z tyłu
■ Zmniej.głoś.multimed. - zmniejszanie głośności dźwięków (np. głośności

radia) przy aktywnym systemie czujników parkowania

Światła

› Dotknij przycisk   →  → Oświetlenie.

■ Asystent świateł - ustawianie oświetlenia zewnętrznego
■ Czas włączenia: - ustawianie czułości czujnika świateł na zmiany natężenia

światła otoczenia
■ Wcześnie - duża czułość
■ Średnio - średnia czułość
■ Późno - mała wrażliwość

■ Automat. światła mijania w deszczu - włączanie / wyłączanie automatycz-
nego włączania świateł mijania w czasie deszczu

■ Światła do jazdy w dzień - włączanie / wyłączanie świateł do jazdy w dzień
■ Funkcja komfort kierunkowskazów - włączanie / wyłączanie komfortowej

pracy kierunkowskazów
■ Oświetlenie ambiente - ustawianie oświetlenia wewnątrz pojazdu

■ Podświet.zest.wskaźnik./przełącznik. - ustawianie jasności podświetlenia
wskaźników / przełączników

■ „Funkcja Coming / Leaving home“ - ustawianie funkcji COMING HOME /
LEAVING HOME
■ Funkcja Coming home - ustawianie czasu włączenia oświetlenia po opusz-

czeniu pojazdu (0-30 sekund; 0 - funkcja jest wyłączona)
■ Funkcja Leaving home - ustawianie czasu włączenia oświetlenia po opusz-

czeniu pojazdu (0-30 sekund; 0 - funkcja jest wyłączona)

Wycieraczki

› Dotknij przycisk   →  → Lusterka i wycieraczki.

■ Wycieraczki - ustawianie wycieraczek
■ Automatyczne wycieranie w deszczu - włączanie / wyłączanie automatycz-

nego wycierania przedniej szyby w czasie deszczu
■ Automatyczna wycieraczka tylna - włączanie / wyłączanie automatyczne-

go wycierania szyby tylnej

Otwieranie i zamykanie

› Dotknij przycisk   →  → Otwieranie i zamykanie.

■ Centralny zamek - ustawianie otwierania i zamykania drzwi
■ Odblokow. drzwi: - ustawianie odblokowania drzwi

■ Wszystkie drzwi - wszystkie drzwi
■ Pojedyn. drzwi - drzwi kierowcy lub w systemie KESSY drzwi kierowcy i

pasażera
■ Str. samochodu - drzwi po stronie kierowcy lub w systemie KESSY drzwi

po stronie kierowcy i pasażera
■ Automatyczne blokowanie - włączanie / wyłączanie automatycznego ry-

glowania po ruszeniu
■ Potwierdzenie akustyczne - włączanie / wyłączanie sygnałów akustycz-

nych podczas ryglowania i odryglowywania pojazdu z autoalarmem

Tablica rozdzielcza (komputer pokładowy)

› Dotknij przycisk   →  → Zestaw wskaźników.

W tym menu można wyświetlić lub ukryć przedstawienie pozycji menu kompu-
tera pokładowego na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej oraz zresetować dane
jazdy.

■ Chwilowe zużycie paliwa - włączanie / wyłączanie wyświetlania aktualnego
zużycia paliwa

■ Średnie zużycie - włączanie / wyłączanie wyświetlania średniego zużycia pa-
liwa

■ Czas jazdy - włączanie / wyłączanie wyświetlania czasu jazdy
■ Przebieg - włączanie / wyłączanie wyświetlania przejechanego odcinka
■ Ø prędkość - włączanie / wyłączanie wyświetlania średniej prędkości
■ Cyfrowe wskazanie prędkości - włączanie / wyłączanie wyświetlania aktual-

nej prędkości
■ Ostrzeżenie o prędkości - włączanie / wyłączanie wyświetlania ostrzeżenia o

prędkości
■ Temperatura oleju - włączanie / wyłączanie wskaźnika temperatury oleju 
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■ Zresetuj dane "Od uruchomienia" - resetowanie pamięci przejazdu na ekra-
nie urządzenia i wyświetlaczu tablicy rozdzielczej

■ Zresetuj dane "Długookresowo" - resetowanie pamięci długoterminowej na
ekranie urządzenia i wyświetlaczu tablicy rozdzielczej

Ustawienia czasu, daty i jednostek

› Dotknij przycisk   → Godzina i data.

Opis ustawień czasu i daty » strona 14.

› Dotknij przycisk   → Jednostki.

Opis ustawień jednostek » strona 14.

Serwis

› Dotknij przycisk   →  → Przegląd.

■ Nr identyfikacyjny samochodu - wyświetlenie numeru identyfikacyjnego po-
jazdu

■ Przegląd - liczba km / dni do terminu następnego przeglądu
■ Wymiana oleju - liczba km / dni do terminu następnej wymiany oleju

Resetowanie do ustawień fabrycznych

› Dotknij przycisk   →  → Ustawienia fabryczne.

W tym menu można zresetować ustawienia układów pojazdu do ustawień fa-
brycznych.

■ Zresetuj wszystkie ustawienia / dane
■ Wszystkie ustawienia - przywracanie ustawień wszystkich pozycji menu

■ Zresetuj poszczególne ustawienia / dane
■ Asystenci - przywracanie ustawień menu Asystenci
■ Parkowanie i manewrowanie - przywracanie ustawień menu Parkowanie i

manewrowanie
■ Oświetlenie - przywracanie ustawień menu Oświetlenie
■ Lusterka i wycieraczki - przywracanie ustawień menu Lusterka i wycie-

raczki
■ Otwieranie i zamykanie - przywracanie ustawień menu Otwieranie i zamy-

kanie
■ Zestaw wskaźników - przywracanie ustawień menu Zestaw wskaźników

Po wybraniu jednej z wymienionych pozycji menu pojawia się pytanie, czy us-
tawienia początkowe na pewno mają zostać przywrócone.

■ Przerwij - powrót do nadrzędnego menu
■ Zresetuj - przywracanie ustawień
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ŠKODA AUTO a.s. stale pracuje nad rozwojem wszystkich typów i modeli samo-
chodów. Z tego powodu dostarczane samochody mogą w każdej chwili zostać
zmienione pod względem kształtu, wyposażenia i rozwiązań technicznych. In-
formacje o wyglądzie, mocach, wymiarach, ciężarach, normach i funkcjach sa-
mochodu odpowiadają stanowi wiedzy w chwili zamknięcia redakcji. Niektóre
elementy wyposażenia mogą ewentualnie zostać wprowadzone w później-
szym 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 mogą być
zgłaszane żadne roszczenia.
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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



www.skoda-auto.com

Bolero: Fabia
Infotainment polsky 08.2014
S00.5614.30.11
6V0012711EA


6V0012711EA


	Układ tej instrukcji obsługi (objaśnienia)
	Wstęp
	Spis treści
	Zastosowane skróty
	Wprowadzenie
	Ważne wskazówki
	Wprowadzenie do tematu
	Deklaracja zgodności
	Ochrona komponentów

	Przegląd urządzenia
	Wprowadzenie do tematu
	Opis urządzenia
	Ekran dotykowy
	Włączanie i wyłączanie urządzenia
	Menu urządzenia
	Ustawienia głośności i włączanie urządzenia


	Obsługa urządzenia
	Obsługa za pomocą ekranu urządzenia
	Wprowadzenie do tematu
	Obsługa
	Klawiatura alfanumeryczna

	Obsługa za pomocą wyświetlacza MAXI DOT
	Wprowadzenie do tematu
	Obsługa za pomocą przycisków na dźwigni obsługowej
	Obsługa menu Audio (Radio / Media) za pomocą klawiszy / regulatorów na kierownicy wielofunkcyjnej
	Obsługa menu Telefon za pomocą przycisków / regulatorów na kierownicy wielofunkcyjnej


	Ustawienia urządzenia
	Menu Sound
	Wprowadzenie do tematu
	Ustawienia dźwięku

	Menu Setup
	Wprowadzenie do tematu
	Menu główne
	Ustawienia ekranu
	Ustawienia daty i godziny
	Ustawienia klawiatury
	Ustawianie dodatkowych języków klawiatury
	Ustawienia jednostek
	Transmisja danych urządzeń mobilnych
	Bezpieczne odłączanie źródła sygnału
	Przywracanie ustawień fabrycznych
	Ustawienia Bluetooth®
	Informacje o systemie


	Radio
	Obsługa
	Wprowadzenie do tematu
	Menu główne
	Radiotekst i wyświetlanie obrazów DAB
	Wybór zakresu częstotliwości
	Lista dostępnych stacji
	Wybór i szukanie dostępnych stacji
	Zapisywanie stacji radiowych
	Logo stacji
	Radiokomunikacja drogowa

	Ustawienia
	Wprowadzenie do tematu
	Ustawienia
	Ustawienia zaawansowane (FM)
	Ustawienia zaawansowane (DAB)


	Media
	Obsługa
	Wprowadzenie do tematu
	Menu główne
	Odtwarzanie
	Przeglądarka listy albumów / utworów
	Baza danych multimedialnych
	Ustawienia

	Źródła dźwięku
	Wprowadzenie do tematu
	Wybór źródła dźwięku
	Odtwarzacz Bluetooth®
	Karta pamięci SD
	Wejście USB
	Wejście AUX
	Obsługiwane źródła dźwięku i formaty plików


	Obrazy
	Przeglądarka zdjęć
	Wprowadzenie do tematu
	Obsługa
	Wybór źródła
	Obsługiwane formaty
	Ustawienia


	Komunikacja
	Telefon
	Wprowadzenie do tematu
	Menu główne
	Telefon główny / dodatkowy
	Bluetooth®-profile połączenia
	Ustawienia
	Problemy z funkcjonowaniem telefonu

	Kojarzenie
	Wprowadzenie do tematu
	Warunki skojarzenia
	Kojarzenie - brak podłączonego telefonu
	Kojarzenie - telefon podłączony
	Kojarzenie - dwa podłączone telefony
	Kojarzenie - pozostałe opcje wyszukiwania telefonu
	Kojarzenie telefonu z urządzeniem
	Potwierdzenie kojarzenia
	Usuwanie telefonu z listy skojarzonych urządzeń

	Połączenie
	Wprowadzenie do tematu
	Połączenie - brak połączonego telefonu
	Połączenie - telefon połączony
	Połączenie - dwa połączone telefony
	Połączenie - pozostałe opcje wyszukiwania telefonu
	Przerywanie połączenia

	Wybieranie numeru telefonu
	Wprowadzenie do tematu
	Bezpośrednie wprowadzanie numeru telefonu
	Lista kontaktów
	Szybkie wybieranie numeru telefonu
	Lista połączeń

	Funkcje telefonu
	Wprowadzenie do tematu
	Rozmowa telefoniczna
	Konferencja

	Wiadomości tekstowe (SMS)
	Wprowadzenie do tematu
	Menu główne
	Nowa wiadomość tekstowa
	Przychodząca wiadomość tekstowa

	MirrorLink™
	Wprowadzenie do tematu
	Warunki nawiązania połączenia
	Uruchomienie funkcji
	Obsługa
	Ustawienia
	Problemy funkcyjne


	Układy pojazdu
	Ustawienia pojazdu - CAR
	Wprowadzenie do tematu
	Dane jazdy
	Status pojazdu
	Systemy ESC i ASR
	Opony
	Układy wspomagające
	Parkowanie i manewrowanie
	Światła
	Wycieraczki
	Otwieranie i zamykanie
	Tablica rozdzielcza (komputer pokładowy)
	Ustawienia czasu, daty i jednostek
	Serwis
	Resetowanie do ustawień fabrycznych


	Spis treści
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	I
	J
	K
	L
	M
	N
	O
	P
	R
	S
	Ś
	T
	U
	W
	Z
	Ź

	ŠKODA AUTO a.s. stale pracuje nad rozwojem wszystkich typów i modeli samochodów. Z tego powodu dostarczane samochody mogą w każdej chwili zostać zmienione pod względem kształtu, wyposażenia i rozwiązań technicznych. Informacje o wyglądzie, mocach, wymiarach, ciężarach, normach i funkcjach samochodu odpowiadają stanowi wiedzy w chwili zamknięcia redakcji. 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 mogą być zgłaszane żadne roszczenia.

