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

Wskazówki
UWAGA
Najważniejsze wskazówki są oznaczone tytułem UWAGA. UWAGA wskazuje
na grożące niebezpieczeństwo wypadku lub zranienia.

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

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

Układ niniejszej instrukcji obsługi (objaśnienia)

Podzielony na rozdziały spis treści oraz obszerny indeks haseł na końcu instrukcji obsługi pomogą Państwu szybko znaleźć potrzebną informację.
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
Wybrać przycisk  → Dźwięk.
Ta informacja oznacza, że najpierw należy nacisnąć przycisk
wybrać i zatwierdzić menu Dźwięk.



Symbol „→“ oznacza następną czynność.
Przykład menu, dostępnych menu, pozycji menu lub funkcji.
■ xyz - pierwszy poziom menu
■ xyz - drugi poziom menu
■ xyz - trzeci poziom menu
■ xyz - pierwszy poziom menu
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, a następnie

Informacja dotycząca środowiska
Wskazówka Środowisko zwraca uwagę na sprawy ekologii. Zawiera ona m.in.
porady, jak osiągnąć mniejsze zużycie paliwa.
Informacja
Zwykła Wskazówka zwraca uwagę na ważne informacje na temat użytkowania
samochodu.

Wstęp
Wybraliście Państwo samochód marki ŠKODA wyposażony w urządzenie Infotainment Radio Swing
(dalej określane jako urządzenie) - dziękujemy za zaufanie.
Dzięki nowej koncepcji obsługi przy użyciu urządzenia można wprowadzać wszystkie ustawienia samochodu oraz sterować centralnie kilkoma układami elektronicznymi.
Zachęcamy do uważnego przeczytania nie tylko niniejszej instrukcji obsługi, ale również instrukcji obsługi pojazdu, ponieważ postępowanie zgodne z tymi instrukcjami jest warunkiem prawidłowego korzystania z pojazdu.
W razie pytań dotyczących urządzenia należy zwrócić się do partnera handlowego ŠKODA.
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Spis treści

37

Zastosowane skróty

Skrót

Znaczenie

Skrót

Znaczenie

PIN

Personal Identification Number - osobisty numer identyfikacyjny

A2DP

Advanced Audio Distribution Profile - profil oprogramowania
bluetooth® do jednostronnego przesyłania danych audio

PTY

Programme Type - typ programu radiowego

ACC

Adaptive Cruise Control - automatyczna regulacja prędkości

RDS

Radio Data System - system przekazywania dodatkowych informacji podczas odbioru radia w zakresie częstotliwości FM

AF

Alternative Frequencies - alternatywne częstotliwości aktualnej stacji radia

Karta SIM

Subscriber Identity Module - karta identyfikacyjna użytkownika sieci komórkowej

AM

Modulacja amplitud - oznaczenie zakresu częstotliwości radia

SSP

Secure Simple Pairing - proste i bezpieczne skojarzenie
dwóch urządzeń za pomocą bluetooth®

TP

Traffic Program identification - rozpoznawanie programu do
przekazywania komunikatów drogowych

USB MSC

USB Mass Storage Class - profil oprogramowania do przenoszenia danych między dwoma urządzeniami (czasem określane jako UMS)

ASR
AVRCP
BT

System kontroli trakcji kół napędowych
Audio/Video Remote Control Profile - profil oprogramowania
Bluetooth® do obsługi funkcji multimedialnych powiązanych
z przesyłaniem danych za pomocą A2DP
Bluetooth® - bezprzewodowa komunikacja do odbioru i przesyłania informacji głosowych i danych

VBR

Variable Bit Rate - zmienna prędkość transmisji danych z
kompresją danych

Digital Rights Management - techniczne metody kontroli lub
ograniczenia zastosowania treści mediów cyfrowych

VIN

Vehicle Identification Number - numer identyfikacyjny pojazdu

Dual-tone Multi-frequency - komunikacja z urządzeniem za
pomocą wybierania tonowego

WMA

DAB

Digital Audio Broadcasting - cyfrowy odbiór radia

DRM
DTMF
ESC

układ stabilizacji toru jazdy

FM

Modulacja częstotliwości - oznaczenie zakresu częstotliwości radia

HFP

Handsfree Profile - profil oprogramowania bluetooth® umożliwiający komunikację telefonu komórkowego z urządzeniem

GSM

Groupe Spécial Mobile - globalny system telefonii komórkowej

Znacznik ID3

Windows Media Audio - skompresowany format audio

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

MP3

skompresowany format audio

MTP

Media Transfer Protocol - profil oprogramowania do przenoszenia i synchronizacji danych między dwoma urządzeniami

PI

Program Identification - rozpoznawanie stacji na podstawie
unikalnego kodu RDS, np. podczas ustawiania innego nadawcy radiowego
Zastosowane skróty
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Deklaracja zgodności

Wprowadzenie



Ważne wskazówki



na stronie 4.

ŠKODA AUTO a.s. oświadcza niniejszym, że systemy ŠKODA Infotainment spełniają podstawowe wymogi i dalsze postanowienia dyrektywy 1999/5/WE.

Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tematów:
Deklaracja zgodności
Ochrona komponentów
Komunikaty ostrzegawcze

Przeczytać i przestrzegać najpierw

4
4
4

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

Ochrona komponentów



Przeczytać i przestrzegać najpierw

na stronie 4.

W niniejszej instrukcji obsługi zostały opisane wszystkie dostępne wersje wyposażenia samochodu, nie są jednak opisane jako wyposażenie specjalne, wariant modelu lub wyposażenie przeznaczone na określony rynek.

Niektóre sterowniki elektroniczne są fabrycznie wyposażone w ochronę komponentów.

Dlatego w samochodzie mogą nie występować wszystkie elementy wyposażenia opisane w tej instrukcji obsługi.

› ograniczenie funkcjonalności sterowników zamontowanych fabrycznie lub w

Zakres wyposażenia pojazdu zależy od zawartej umowy kupna-sprzedaży pojazdu. Szczegółowe informacje można otrzymać u partnera handlowego
ŠKODA 1), u którego nabyli Państwo samochód.

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

Niniejsza instrukcja jest tylko dodatkiem do informacji zawartych w instrukcji
obsługi pojazdu. Z tego powodu można z niej korzystać wyłącznie w zestawieniu z aktualną instrukcją pojazdu. Dokładny opis niektórych funkcji wymienionych w tej instrukcji obsługi jest dostępny w instrukcji obsługi pojazdu.

Jeżeli ochrona komponentów jest aktywna, na ekranie urządzenia pojawia się
następujący komunikat Zabezpieczenie elementów: Infotainment dostępny
tylko w ograniczonym stopniu. Włącz zapłon.

Ilustracje mogą w pewnych szczegółach wyglądać inaczej niż w przypadku
Państwa urządzenia; mają one wyłącznie ogólne znaczenie 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 kontrolę nad samochodem w każdej sytuacji na drodze - ryzyko wypadku!
■ Ustawić głośność w taki sposób, aby akustyczne sygnały z zewnątrz, np.
syreny ostrzegawcze pojazdów uprzywilejowanych (policji, pogotowia i
straży pożarnej), były zawsze słyszalne.
■ Zbyt duża głośność może spowodować uszkodzenie słuchu!

■

1)

4

Zastosowane pojęcia » Instrukcja obsługi, rozdział Wstęp.

Wprowadzenie

Ochrona komponentów służy jako mechanizm ochronny do poniższych celów.
warsztacie po ich zainstalowaniu w innym pojeździe (np. po kradzieży);

partnera serwisowego ŠKODA 1).

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

Komunikaty ostrzegawcze



Przeczytać i przestrzegać najpierw

na stronie 4.

W pewnych okolicznościach urządzenie może wyłączyć się automatycznie.
Urządzenie informuje o tym wyświetlając przez kilka sekund komunikat na
ekranie.



› Uwaga: akumulator jest słaby. Włącz silnik lub wyłącz system Infotainment.
- Akumulator pojazdu jest słaby, zalecamy wyłączenie urządzenia lub uruchomienie silnika.
› Akumulator prawie rozładowany. System Infotainment zostanie wyłączony.
- Akumulator pojazdu jest rozładowany, urządzenie wyłącza się.
› Temp rob niezachowana. System Infotainment zostanie wyłączony. - Temperatura urządzenia jest za niska lub za wysoka, urządzenie wyłącza się.

Opis urządzenia

Przegląd urządzenia



Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tematów:
Opis urządzenia
Ekran dotykowy
Włączanie i wyłączanie urządzenia
Ustawianie głośności

5
6
6
6

Przede wszystkim należy kierować się zasadami bezpieczeństwa » strona 4,
Ważne wskazówki.
W niniejszym rozdziale opisano urządzenie, przyciski urządzenia i ich funkcje.
Ponadto rozdział zawiera informacje na temat procesu włączania i wyłączania
urządzenia, menu głównych i ustawień głośności urządzenia.

Rys. 1 Opis urządzenia
Opis urządzenia
 - regulator do wyłączania / włączania urządzenia, ustawianie głośności
1
2 gałka menu do wyborów i zatwierdzania
3  - menu Radio » strona 16
4  - menu Media » strona 20
5 W zależności od wyposażenia
›  - wyłączenie głosu
›  - menu Telefon » strona 27
6  - ustawienia urządzenia » strona 12
7  - ustawienia dźwięku » strona 13
8  - ustawienia układów pojazdu » strona 37
9 Wejście karty pamięci SD » strona 25
10 Ekran dotykowy » strona 7

Wprowadzenie

5

Ekran dotykowy
Urządzenie jest wyposażone w tak zwany rezystywny ekran dotykowy.
Przyciski funkcyjne na ekranie można obsługiwać za pomocą lekkiego dotknięcia palcem powierzchni ekranu.
OSTROŻNIE
Ekran należy obsługiwać tylko przez lekkie dotknięcie palcem. Przy zbyt dużym nacisku ekran może zostać uszkodzony.
■ Do obsługi ekranu nie stosować przedmiotów, które mogłyby uszkodzić powierzchnię ekranu.
■ Środki czyszczące zawierające rozpuszczalniki mogą uszkodzić powierzchnię
ekranu.
■ Odciski palców można usunąć z ekranu przy użyciu miękkiej szmatki, zwilżonej w razie potrzeby spirytusem. Należy przy tym uważać, aby nie uszkodzić innych części wnętrza.

■

Informacja
W celu ochrony ekranu można zastosować odpowiednią folię ochronną do
ekranów dotykowych.
■ Można ustawić poziom jasności » strona 13, Ustawienia ekranu.

■

W samochodach wyposażonych w przycisk rozruchu silnika urządzenie wyłącza
się automatycznie po wyłączeniu silnika i otwarciu drzwi. Jeżeli najpierw zostaną otwarte drzwi kierowcy, a następnie zostanie wyłączony silnik, urządzenie
również się wyłączy.
Przy wyłączonym zapłonie urządzenie wyłącza się automatycznie po około 30
minutach (ochrona akumulatora przed rozładowaniem).

Ustawianie głośności
Zwiększanie głośności
 w prawo.

› Obrócić regulator

Zmniejszanie głośności
 w lewo.

› Obrócić regulator
Wyłączenie głosu

› Nacisnąć przycisk

.

Po włączeniu urządzenia rozpoczyna się odtwarzanie źródła dźwięku wybranego w momencie wyłączenia urządzenia oraz wyświetla się ostatnio wybrane
menu.
Jeżeli przed wyłączeniem urządzenia otwarte było menu Telefon, a zapłon lub
funkcja Bluetooth®nie są włączone, na ekranie pojawi się komunikat » strona 28, Problemy z działaniem telefonu. Włączyć zapłon lub funkcję bluetooth® » strona 14, Ustawienia bluetooth®.
Jeśli przy włączonym urządzeniu kluczyk zostanie wyjęty ze stacyjki, urządzenie wyłączy się automatycznie. Urządzenie włącza się automatycznie po włączeniu zapłonu.
Jeżeli urządzenie było wyłączone przy użyciu regulatora
płonu nie nastąpi automatyczne włączenie urządzenia.

6

Wprowadzenie



w lewo i ustawić głośność

Jeśli podczas zmniejszenia głośności regulatorem  do 0 miało miejsce odtwarzanie multimediów, zostanie ono przerwane (pauza).
OSTROŻNIE
Za duża głośność może spowodować rezonans i zniekształcenie dźwięku w
pojeździe.

› Włączanie lub wyłączanie urządzenia następuje poprzez naciśnięcie regula

lub przekręcić regulator

■

Włączanie i wyłączanie urządzenia
tora



na 0.



, po włączeniu za-

■
■
■

Informacja
Zmiana głośności jest wyświetlana na ekranie.
Po wyłączeniu głosu na ekranie pojawia się symbol .
Głośniki w pojeździe są przystosowane do mocy wyjściowej urządzenia.

Przyciski funkcyjne podświetlone na biało są aktywne i dostępne.

Obsługa urządzenia

Przyciski funkcyjne podświetlone na zielono pokazują aktualnie wybrane funkcje lub menu.

Obsługa za pomocą ekranu urządzenia



Przyciski funkcyjne podświetlone na szaro są nieaktywne i przez to niedostępne.

Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tematów:
7
8
8

Obsługa
Klawiatura alfanumeryczna
Klawiatura numeryczna

Przede wszystkim należy kierować się zasadami bezpieczeństwa » strona 4,
Ważne wskazówki.
W niniejszym rozdziale opisano obsługę urządzenia oraz pracę z ekranem dotykowym i różnymi typami klawiatur.

Obsługa
Rys. 2
Wskaźniki wyświetlane na ekranie

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 gałki menu 2 » rys. 1 na stronie 5
Zatwierdzenie menu / pozycji menu / funkcji
› Przez dotknięcie palcem przycisku funkcyjnego.
› Przez wciśnięcie gałki menu 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 funkcji.
Włączanie / wyłączanie funkcji z „polem wyboru“
›  lub  - funkcja jest włączona
›  lub  - funkcja jest wyłączona

Opis wskaźnika na ekranie
A aktualnie wybrane menu
B powrót do nadrzędnego menu
C otwieranie podmenu funkcji z „oknem pop-up“ 
D funkcja z „polem wyboru“ 
E suwak - pozycja w menu, poruszanie się po menu przez przesuwanie suwaka palcem

Ustawianie wartości
› Wartość można ustawić dotykając przycisków funkcyjnych 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.

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

Wyszukiwanie najlepiej pasujących wpisów z już wprowadzonymi znakami następuje w trakcie wprowadzania znaków. Dlatego nie zawsze jest konieczne
wprowadzenie pełnej nazwy.
Klawisz funkcyjny  pokazuje ilość wyszukanych pasujących wpisów. Po naciśnięciu tego przycisku zostanie wyświetlona lista wpisów odpowiadających
wprowadzonym znakom.
Ilość znalezionych pasujących wpisów jest wskazywana przez liczby od 1 do 99.
Jeśli znaleziono ponad 99 wpisów, wtedy zamiast liczby są wyświetlane symbole . Jeżeli znalezionych wpisów jest mniej niż 4, zostaje automatycznie
wyświetlona lista z wpisami.

Rys. 3 Klawiatura ABC do wyszukiwania / klawiatura QWERTZ (QWERTY)
do wpisywania
Opis klawiatury alfanumerycznej
 powrót do nadrzędnego menu
 wyświetlenie menu z szukanymi hasłami (ilość danych haseł)
 zatwierdzanie tekstu wprowadzonego w wierszu edycji
 kasowanie znaków w wierszu edycji
 zmiana na pisownię wielkimi lub małymi literami
 wyświetlenie menu z przyciskami w wybranym języku, ze znakami diakrytycznymi » strona 14
 zmiana na cyfry i znaki specjalne
 zmiana na znaki specjalne
 zmiana na litery
 wprowadzanie spacji
Klawiatura alfanumeryczna służy do wyszukiwania haseł w pamięci urządzenia
(np. kontaktu telefonicznego) lub do wpisywania (np. zmiana nazwy urządzenia bluetooth®).
Po naciśnięciu przycisku funkcyjnego klawiatury żądany znak wyświetla się w
wierszu edycji.
Podczas wyszukiwania (np. w książce telefonicznej) dostępne są tylko klawisze funkcyjne potrzebnych znaków. W przypadku nazw wieloczłonowych (np.
Jelenia Góra), należy pamiętać o wstawieniu spacji. Szukany kontakt należy
wprowadzać przy użyciu znaków specjalnych (diakrytycznych).
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Obsługa urządzenia

Klawiatura numeryczna
Rys. 4
Okno wprowadzania z klawiaturą numeryczną

Klawiatura numeryczna jest stosowana przede wszystkim do wprowadzania
numerów, np. w menu Telefon » strona 33.
Opis klawiatury numerycznej
A - wiersz edycji
 - powrót do nadrzędnego menu
 - kasowanie znaków w wierszu edycji

Obsługa za pomocą wyświetlacza MAXI DOT



Obsługa za pomocą przycisków dźwigni obsługowej

Wprowadzenie do tematu

Rys. 5
Przyciski na dźwigni obsługowej

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tematów:
Obsługa za pomocą przycisków dźwigni obsługowej
Obsługa menu Audio za pomocą klawiszy / regulatorów w kierownicy
wielofunkcyjnej
Obsługa menu Telefon za pomocą przycisków / regulatorów na kierownicy
wielofunkcyjnej

9
9
11

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

Wyświetlane na wyświetlaczu MAXI DOT poszczególne menu i pozycje menu
można obsługiwać za pomocą dźwigni obsługowej w następujący sposób.

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

Funkcje przycisków w dźwigni obsługowej
Przycisk
» rys. 5

W zależności od wyposażenia mogą być obsługiwane za pomocą dźwigni obsługowej lub przycisków / regulatorów w kierownicy wielofunkcyjnej.

A

Informacja
Przy włączonym zapłonie i światłach pozycyjnych przyciski i regulatory w kierownicy wielofunkcyjnej będą podświetlone.

A
B

Akcja

Funkcja

Długie naciśnięcie Wyświetlenie menu głównego
Krótkie naciśnięcie Zmiana między pozycjami menu lub menu
Krótkie naciśnięcie Potwierdzenie pozycji menu lub menu

Obsługa menu Audio za pomocą klawiszy / regulatorów w kierownicy wielofunkcyjnej
Informacje na wyświetlaczu MAXI DOT
Radio
■ Aktualny zakres częstotliwości stacji radiowej.
■ Aktualnie odtwarzane stacje z dostępnych odbieranych stacji radiowych danego zakresu częstotliwości, jeżeli możliwe jest odbieranie mniej niż 5 stacji.
■ Jeżeli możliwe jest odbieranie więcej niż 5 stacji, zostaje wyświetlona lista
dostępnych stacji radiowych z możliwością wyboru.
■ Komunikaty drogowe TP.
■ Media
■ Tytuł.


■

Rys. 6 Kierownica wielofunkcyjna - menu Audio

› W menu głównym na wyświetlaczu MAXI DOT wybrać pozycję menu  Audio.
1)

Opis wskazania na wyświetlaczu MAXI DOT » Instrukcja obsługi, rozdział System informacyjny

Obsługa urządzenia
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Przyciski obsługowe i regulatory menu Audio - radio / media
Przycisk / regulator» rys. 6

Akcja

1

Krótkie naciśnięcie

1

Długie naciśnięcie

2
2

Krótkie naciśnięcie
Obrót w górę
Obrót w dół

3

Krótkie naciśnięcie

3

Długie naciśnięcie

4

Krótkie naciśnięcie

4
5

Długie naciśnięcie
Naciśnięcie

5

Obrót w górę

5

Obrót w dół

6

Krótkie naciśnięcie
Długie naciśnięcie

2

6
a)
b)
c)

Funkcja
Radio

Nie dotyczy AUX.
Dźwięk można ponownie włączyć, naciskając regulator 2 lub obracając regulator 2 .
Wybór zależny od kontekstu.

10

Obsługa urządzenia

Media

Zmiana źródła (zmiana zakresów częstotliwości i podłączonych źródeł)
Przełączanie między menu Radio i Media oraz przywrócenie ostatniego stanu (np. ostatnia odtwarzana
stacja radiowa lub utwór)a)
Wyłączenie / włączenie dźwiękub)
Zatrzymanie / włączenie odtwarzania
Zwiększanie głośności
Zmniejszanie głośności
Przejście do kolejnej stacji radiowej zapisanej na
liście stacji
Przejście do następnego utworua)
lub do stacji zapisanej na liście pamięci.c)
Przerwanie komunikatów drogowych
Przerwanie komunikatów drogowych
Szybkie przewijanie w przóda)
Przejście do poprzedniej stacji radiowej zapisanej
Przejście do poprzedniego utworu w ciągu 3 s odna liście stacji
twarzania utworu,
lub zapisanej na liście pamięci.
powrót do początku utworu po 3 sa)
Przerwanie komunikatów drogowych
Przerwanie komunikatów drogowych
Szybkie przewijanie w tył
Przerwanie komunikatów drogowych
Brak funkcji
Przejście do poprzedniego utworu w ciągu 3 s odWyświetlenie listy dostępnych stacji
twarzania utworu,
Przewijanie w górę
powrót do początku utworu po 3 sa)
Wyświetlenie listy dostępnych stacji
Przejście do następnego utworua)
Przewijanie w dół
Przejście do wyższego poziomu menu
Powrót do menu głównego wyświetlacza MAXI DOT

Przycisk / regulator
» rys. 7

Obsługa menu Telefon za pomocą przycisków / regulatorów na
kierownicy wielofunkcyjnej

Funkcja

Krótkie naciśnięcie Powrót do wyższego poziomu menu
Powrót do menu głównego wyświetlacza MADługie naciśnięcie
XI DOT

4
4
a)

Akcja

Dźwięk można ponownie włączyć, naciskając regulator 2 lub obracając regulator 2 .

Funkcja rozmów telefonicznych na wyświetlaczu MAXI DOT
W zależności od kontekstu można wykonać następujące funkcje.
Rys. 7 Kierownica wielofunkcyjna – menu Telefon

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

Przyciski obsługowe i regulatory menu Telefon
Przycisk / regulaAkcja
tor
» rys. 7
1
1
1
2
2
3
3

Połączenie przychodzące
 Odbierz - odebranie połączenia
 Odrzuć - odrzucenie połączenia
 Ignoruj - wyciszenie dźwięku dzwonka
Połączenie wychodzące
 Przerwij - zakończenie połączenia

Funkcja

Krótkie naciśnięcie Wyłączenie / włączenie dźwiękua)
Obrót w górę
Zwiększenie głośności
Obrót w dół
Zmniejszenie głośności
Odebranie połączenia, zakończenie rozmowy,
Krótkie naciśnięcie wejście do menu głównego Telefon, lista połączeń, połączenie z wybranym kontaktem
Odrzucenie połączenia, powtórzenie ostatnieDługie naciśnięcie
go połączenia (ponowne wybranie)
Obrót w górę / w Lista połączeń, poprzednia / następna pozycja
dół
menu
Krótkie naciśnięcie Zatwierdzenie wybranej pozycji menu

Bieżące połączenie
 Zakończ - zakończenie rozmowy
 Mikr.wył. - wyłączenie mikrofonu
 Mikr.wł. - włączenie mikrofonu
 Prywatna - wyłączenie urządzenia głośnomówiącego (rozmowa przez telefon)
Tryb głośn - włączenie urządzenia głośnomówiącego (rozmowa przez urządzenie)
Symbole na wyświetlaczu MAXI DOT
Symbol





a)

Znaczenie

Poziom naładowania baterii telefonua)
Siła sygnałua)
Telefon jest połączony z urządzeniem
Nieodebrane połączenia (jeżeli jest więcej połączeń nieodebranych, obok symbolu jest wyświetlana ich ilość)
Roaming (przed nazwą operatora sieci komórkowej)a)

Ta funkcja jest obsługiwana tylko przez niektóre telefony.



Obsługa urządzenia
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Lista połącz.
Na wyświetlaczu MAXI DOT może być wyświetlana i używana tylko lista połączeń.
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
Przy włączonym zapłonie i światłach pozycyjnych przyciski i regulatory w kierownicy wielofunkcyjnej będą podświetlone.

Ustawienia urządzeń
Ustawienia menu



Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tematów:
Menu główne
Ustawienia dźwięku
Ustawienia ekranu
Ustawianie daty i godziny
Ustawienia klawiatury
Ustawianie dodatkowych języków klawiatury
Ustawienia jednostek
Przywracanie ustawień fabrycznych
Ustawienia bluetooth®
Informacje o systemie

12
13
13
14
14
14
14
14
14
15

Przede wszystkim należy kierować się zasadami bezpieczeństwa » strona 4,
Ważne wskazówki.
W niniejszym rozdziale opisano podstawowe ustawienia urządzenia.
Pozostałe ustawienia opisano w poszczególnych menu
■
■
■
■
■

Głośność » strona 6
Radio » strona 19
Media » strona 23
Telefon » strona 28
Ustawienia układów pojazdu » strona 37

Menu główne
W menu głównym można ustawić parametry podstawowe urządzenia.
Wywołanie menu głównego
 .

› Wybrać przycisk

12

Ustawienia urządzeń



Dźwięk - ustawienia dźwięku » strona 13
Ekran - ustawienia ekranu » strona 13
Godzina i data - ustawienia godziny i daty » strona 14
Język / Language - określanie języka urządzeń1)
Klawiatura: - układ klawiatury do wpisywania tekstu » strona 14
Dodatk. języki klawiatury - ustawienie dostępnych języków klawiatury w oknach wprowadzania » strona 14
■ Jednostki - ustawienia jednostek » strona 14
■ Bezp. usuwanie karty SD - bezpieczne wyjmowanie karty pamięci SD
■ Usuń bezp. urządz. USB - bezpieczne usunięcie urządzenia USB lub iPod
■ Ustawienia fabryczne - przywrócenie ustawień fabrycznych » strona 14
■ Bluetooth - ustawienia funkcji bluetooth® » strona 14
■ Informacje o systemie - wyświetlanie informacji o systemie » strona 15
■ Copyright - informacje na temat używanych licencji i praw autorskich (dostępne tylko w jęz. angielskim)

■
■
■
■
■
■

Ustawienia dźwięku

Dopasowanie głośności - zwiększenie głośności przy zwiększeniu prędkości
■ Zmn. gł.multim - zmniejszenie głośności głośników (audio) » strona 38
■ Głośność AUX: - ustawianie głośności urządzenia podłączonego do złącza
AUX
■ Cicho - niska głośność
■ Średnio - średnia głośność
■ Głośno - wysoka głośność
■ BT-Audio - ustawianie głośności podłączonego urządzenia bluetooth®
■ Cicho - niska głośność
■ Średnio - średnia głośność
■ Głośno - wysoka głośność
■ iPod - ustawianie głośności podłączonego iPoda
■ Cicho - niska głośność
■ Średnio - średnia głośność
■ Głośno - wysoka głośność
■ Balans - tłumik nastawny - ustawianie balansu dźwięku między głośnikami z
lewej i prawej, z przodu i z tyłu » rys. 8
■ Basy - śr. - wysokie - ustawienie dźwięków wysokich, średnich i niskich » rys. 8
■ Sygnał potwierdzenia - włączanie / wyłączanie sygnału potwierdzenia przez
dotknięcie przycisku funkcyjnego
■

Ustawienia ekranu

› Wybrać przycisk



→ Ekran.

Wyłączenie ekranu (za 10 s) - włączanie / wyłączanie ekranu w tzw. trybie
oszczędzania energii2)
■ Jasność - ustawianie poziomu jasności ekranu
■ B. jasno - najjaśniejszy poziom
■ Jasno - jasny poziom
■ Średnio - średni poziom
■ Ciemno - ciemny poziom
■ B. ciemno - najciemniejszy poziom

■

Rys. 8 Ustawienia dźwięku / rozkład głośności

› Wybrać przycisk
■

1)
2)



lub przycisk



→ Dźwięk.

Głośność - ustawianie głośności
■ Maks.głośność włączenia - ustawianie maksymalnej głośności początkowej
przy włączaniu
■ Komunikaty - ustawianie głośności radiowych komunikatów drogowych
(TP)



Nie zawsze można zagwarantować prawidłowe wyświetlanie znaków specyficznych dla danego kraju
(np. w informacjach ze znacznikiem ID3).
Jeżeli w ciągu 10 sekund nie nastąpi aktywacja ekranu poprzez dotknięcie ekranu lub przekręcenie lub
naciśnięcie gałki menu 2 » rys. 1 na stronie 5, ekran pozostanie czarny.

Ustawienia urządzeń
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Sygnał potwierdzenia - włączanie / wyłączanie sygnału potwierdzenia przez
dotknięcie przycisku funkcyjnego
■ Pokaż zegar w trybie czuw. - wyświetlanie godziny i daty na wyświetlaczu
przy włączonym zapłonie i wyłączonym urządzeniu
■

Ustawianie daty i godziny

› Wybrać przycisk



→ Godzina i data.

Godzina: - ustawianie godziny
Format czasu: - ustawianie formatu czasu
■ 12h
■ 24h
■ Czas letni - włączanie / wyłączanie ustawienia czasu letniego
■ Data: - ustawianie daty
■ Format daty: - ustawianie formatu daty
■ DD.MM.RR - dzień - miesiąc - rok
■ rr-mm-dd - rok - miesiąc - dzień
■ mm-dd-rr - miesiąc - dzień - rok
■
■

Ustawienia klawiatury

› Nacisnąć przycisk
■
■



→ Klawiatura: .

ABC - rozmieszczenie przycisków w kolejności alfabetycznej
QWERTY - rozmieszczenie przycisków w systemie QWERTZ lub QWERTY
(układ klawiatury komputera)

Ustawianie dodatkowych języków klawiatury

› Nacisnąć przycisk



→ Dodatk. języki klawiatury.

W tym menu można za pomocą klawiatury wybrać dostępność języków klawiatury w oknie wprowadzania i tym samym rozszerzyć opcję szybkiego wprowadzania znaków używanych w danym języku.
Przełączenia między wybranymi językami można dokonać za pomocą przycisku
funkcyjnego  » strona 8.

Ustawienia jednostek

› Wybrać przycisk
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→ Jednostki.

Ustawienia urządzeń

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 paliwa
■ l/100 km - litry na 100 kilometrów
■ km/l - kilometry na litr
■ mpg (US) - mile na galon (US)
■ mpg (UK) - mile na galon (UK)
■ Ciśnienie: - jednostki ciśnienia opon
■ kPa - kilopaskale
■ bar - bary
■ psi - funty na cal kwadratowy

■

Przywracanie ustawień fabrycznych

› Wybrać przycisk



→ Ustawienia fabryczne.

Wszystkie ustaw./dane - menu do przywrócenia wszystkich ustawień
■ Skasuj wszystko - przywracanie wszystkich ustawień fabrycznych
■ Poszczególne ustawienia - menu do przywracania wszystkich ustawień
■ Radio - przywracanie ustawień radia
■ Media - przywracanie ustawień mediów
■ Samochód - przywracanie ustawień układów pojazdu
■ Dźwięk - przywracanie ustawień dźwięku
■ System - przywracanie ustawień systemowych
■ Telefon - przywracanie ustawień telefonu
■

Ustawienia bluetooth®

› Wybrać przycisk



→ Bluetooth.



Bluetooth - włączanie / wyłączanie funkcji bluetooth®
Widoczność: - włączanie / wyłączanie widoczności modułu bluetooth® dla innych urządzeń
■ Widoczny - włączenie widoczności na stałe
■ Niewidocz. - wyłączanie widoczności
■ Nazwa - opcja zmiany nazwy urządzenia
■ Poł. urządzenia - wyświetlanie listy skojarzonych urządzeń Bluetooth®, podłączanie lub kasowanie skojarzonego urządzenia, kasowanie listy skojarzonych urządzeń
■  Wszyst. - usuwanie wszystkich skojarzonych urządzeń bluetooth®
■  - usuwanie skojarzonego urządzenia bluetooth®
■ Szukaj urządzeń - szukanie dostępnych zewnętrznych urządzeń z aktywną
funkcją bluetooth® i włączoną widocznością
■ AudiBT (A2DP/AVRCP) - włączanie / wyłączanie możliwości podłączenia profilu bluetooth® A2DP i AVRCP1)
■
■

Informacje o systemie

› Wybrać przycisk



→ Informacje o systemie.

Aktualizuj oprogramowanie - przycisk funkcyjny do aktualizacji oprogramowania
■ Bluetooth: ... - numer wersji oprogramowania bluetooth®
■ Nr urządzenia: ... - numer urządzenia
■ Sprzęt: ... - używany sprzęt
■ Oprogramowanie: ... - wersja oprogramowania
■

Aktualizacja bluetooth®
Szczegółowych informacji na temat aktualizacji urządzeń udziela partner serwisowy ŠKODA.
W celu bezproblemowego działania oraz możliwości podłączania najnowszych
typów telefonów zalecamy regularną aktualizację oprogramowania bluetooth®.

1)

Profile A2DP i AVRCP to profile bluetooth®, które obsługują funkcje multimedialne.

Ustawienia urządzeń
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Menu główne

Radio
Obsługa



Rys. 9
Radio: menu główne

Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tematów:
Menu główne
Lista dostępnych stacji
Wybór i szukanie dostępnych stacji
Zapisywanie stacji radiowych
Przeszukiwanie dostępnych stacji (skanuj)
Radiokomunikacja drogowa

16
17
17
18
18
18

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.
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, ostrzeżeń itp.).
OSTROŻNIE
Kryte parkingi, tunele, wysokie budynki lub góry mogą zakłócać sygnał radiowy w stopniu uniemożliwiającym używanie urządzenia.
■ W samochodach z antenami w szybie, w których szyby są pokryte folią lub
naklejkami powlekanymi metalem, mogą wystąpić zakłócenia odbioru.
■ W krajach, w których funkcja RDS nie jest wystarczająco obsługiwana, zalecane jest wyłączenie funkcji AF i ew. RDS. W przeciwnym wypadku funkcje te
mogą wpływać negatywnie na działanie radia.

■



Przeczytać i przestrzegać najpierw

Menu główne - informacje i przyciski funkcyjne » rys. 9
A wybrana stacja radiowa (częstotliwość lub nazwa)
B przyciski stacji
C wybór zakresu częstotliwości radia (FM / AM / DAB)
D wybór grup pamięci w wybranym zakresie radia (np. FM1, FM2, FM3)
  Zmiana stacji na stację dostępną na liście albo przypisaną do przycisków
zgodnie z ustawieniem menu Przyc.strzałek: » strona 19, Ustawienia
 ręczne / półautomatyczne wyszukiwanie stacji » strona 17
 wyświetlany tekst
 Ustawienia menu Radio
Wywołanie menu głównego
› Wybrać przycisk  .
Wybór zakresu stacji radiowej

› Wybrać ponownie przycisk



.

lub

› Nacisnąć przycisk funkcyjny

C » rys. 9 i wybrać żądany zakres.

Symbole informacyjne na ekranie
Symbol
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Radio

na stronie 16.

Znaczenie

Nadawca komunikatów radiokomunikacji drogowej
Sygnał komunikatu drogowego nie jest dostępny lub wybrana
stacja nie jest nadawcą komunikatów drogowych
Sygnał jest niedostępny (DAB)



Informacja
Jeśli ma miejsce ciągła zmiana wyświetlanej nazwy stacji, można zatrzymać aktualną nazwę stacji poprzez dłuższe naciśnięcie na ekran w obszarze nazwy
stacji A » rys. 9.

Aktualizacja listy stacji
W zakresie FM lista stacji jest aktualizowana automatycznie.
W zakresie AM i DAB należy przeprowadzić ręczną aktualizację, naciskając
przycisk funkcyjny .
Filtr PTY-Filter
Komunikaty stacji radiowej na liście stacji FM1) i DAB2) można filtrować w zależności od rodzaju nadawanego programu.

Lista dostępnych stacji

› Nacisnąć przycisk







Wszyst.
Aktualn.
Kultura
Muzyka
Sport
Komun.

Rys. 10 Przykład listy dostępnych stacji: FM / DAB



Przeczytać i przestrzegać najpierw

na stronie 16.

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

› W menu głównym Radio kręcić gałką menu

2 » rys. 1 na stronie 5.

Lista dostępnych stacji - symbole informacyjne i przyciski funkcyjne
A




 (np.)
 (np.)



1)
2)

filtr PTY (FM i DAB)
stacja radiowa zapisana pod tym przyciskiem
aktualnie wybrana stacja radiowa
nadawca komunikatów radiokomunikacji drogowej
Rodzaj nadawanego programu (FM i DAB (Rodzaj l. stacji: → Globalne))
typ programu regionalnego (FM)
sygnał jest niedostępny (DAB)
aktualizacja listy stacji (AM i DAB)

A i wybrać jeden z następujących rodzajów programów:

Filtr jest wyłączony.
Wiadomości, pogoda, informacje
Kultura, nauka, edukacja, finanse, religia, audycje dla dzieci
Muzyka
Sport
Podróże, czas wolny, programy społeczne, komunikaty ostrzegawcze

Sortowanie stacji radiowych na liście stacji
Listę stacji FM można sortować w zależności od ustawień pozycji menu Sortuj
stacje: » strona 19, Ustawienia zaawansowane (FM).
Lista stacji AM jest sortowana zgodnie z wartością częstotliwości odbieranych
stacji.
Listę stacji DAB można sortować w zależności od ustawień pozycji menu Rodzaj I. stacji: » strona 19, Ustawienia.

Wybór i szukanie dostępnych stacji



Przeczytać i przestrzegać najpierw

na stronie 16.

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

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

lub



Obowiązuje przy włączonej funkcji RDS » strona 19, Ustawienia zaawansowane (FM).
Obowiązuje przy wybraniu ogólnego rodzaju listy stacji radiowych » strona 19, Ustawienia.

Radio
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› W menu głównym Radio kręcić gałką menu

2 » rys. 1 na stronie 5.

Zostanie otwarta lista dostępnych stacji » strona 17.

› Wybrać żądaną stację.
Ręczne wyszukiwanie stacji
› W menu głównym Radio nacisnąć przycisk funkcyjny .
Zostanie wyświetlona skala aktualnego zakresu częstotliwości.
Wybraną stację ustawić w następujący sposób.

› Nacisnąć przycisk funkcyjny  lub  w górnej części ekranu (zmiana na następną dostępną stację).

› Nacisnąć przycisk funkcyjny  lub  w dolnej części ekranu (ruch po skali zakresu częstotliwości).
› Pokręcić gałką menu 2 » rys. 1 na stronie 5 (ruch po skali zakresu częstotliwości).
› Przez dotyk palcem przesuwać suwak po skali zakresu częstotliwości.
Menu do ręcznego wyszukiwania zamknąć przez naciśnięcie gałki menu 2 .

Przeczytać i przestrzegać najpierw

Przeszukiwanie dostępnych stacji (skanuj)



Przeczytać i przestrzegać najpierw

na stronie 16.

Funkcja odtwarza kolejno przez kilka sekund wszystkie dostępne stacje aktualnego zakresu częstotliwości.
Włączanie wyszukiwania
› Wcisnąć gałkę menu 2 » rys. 1 na stronie 5.
lub

› W menu głównym Radio nacisnąć przycisk funkcyjny  → Skanuj.
Wyłączanie wyszukiwania
› Wcisnąć gałkę menu 2 .
lub

› Nacisnąć przycisk funkcyjny .
lub

Zapisywanie stacji radiowych



Stacja zostanie zapisana w wybranej pozycji.

na stronie 16.

Do dyspozycji jest po 12 przycisków na każdy zakres częstotliwości do zapisania stacji radiowych. Przyciski stacji są podzielone na trzy grupy pamięci.
Stacja radiowa możne zostać zapisana w pamięci urządzenia w następujący
sposób.
Zapisywanie stacji z menu głównego Radio
› W menu głównym Radio trzymać wciśnięty żądany przycisk stacji B » rys. 9
na stronie 16 do momentu, aż rozlegnie się sygnał akustyczny.
Jeśli do wybranej pozycji była już przypisana stacja radiowa, zostanie ona zastąpiona przez nowo wybraną stację.

› Nacisnąć dowolny przycisk funkcyjny na ekranie urządzenia.
Po wyłączeniu funkcji urządzenie odbiera stację, przy której funkcja została
przerwana.

Radiokomunikacja drogowa



Przeczytać i przestrzegać najpierw

na stronie 16.

Ta funkcja umożliwia odbiór komunikatów drogowych.
Włączanie / wyłączanie
› W menu głównym Radio nacisnąć przycisk funkcyjny  » rys. 9 na stronie 16.
› Włączyć lub wyłączyć pozycję menu Komunikaty drogowe (TP).
Aktualne komunikaty drogowe
Podczas komunikatu drogowego wyświetlane jest następujące menu.

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

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

Zostanie wyświetlona lista przycisków stacji oraz lista przycisków funkcyjnych
grup pamięci.

› Wyłącz - zakończenie aktualnego komunikatu drogowego i wyłączenie funk-

› Wybrać grupę pamięci.
› Wybrać przycisk stacji.
18
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staje aktywna.

cji TP.



Podczas odtwarzania w menu Media lub stacji radiowej w zakresie AM odbierane są komunikaty drogowe z ostatnio wybranej stacji FM lub DAB.
Jeżeli stacja nie obsługuje komunikatów drogowych lub ich sygnał jest niedostępny, urządzenie automatycznie wyszuka nadawcę komunikatów drogowych.
Informacja
Niektóre stacje radiowe są identyfikowane błędnie jako stacje nadające komunikaty drogowe. Brak radiokomunikacji drogowej w przypadku tych stacji nie
wynika z usterki urządzenia.

Ustawienia radia



Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tematów:
Ustawienia
Ustawienia zaawansowane (FM)
Ustawienia zaawansowane (DAB)

19
19
20

Skanuj - automatyczne odsłuchiwanie każdej odbieranej stacji radiowej
przez kilka sekund
■ Przyc.strzałek: - ustawianie funkcji zmiany stacji w menu Radio
■ Pamięć - zmiana tylko na stacje zapisane w przyciskach stacji
■ Lista stacji - przełączanie pomiędzy wszystkimi aktualnie dostępnymi stacjami wybranego zakresu częstotliwości
■ Komunikaty drogowe (TP) - włączanie / wyłączanie odbioru komunikatów
drogowych
■ Radiotekst1) - włączanie / wyłączanie wyświetlania radiotekstu
■ Rodzaj I. stacji:2) - sortowanie stacji radiowych na liście stacji
■ Hierarchiczne - sortowanie stacji według przynależności do nadrzędnej
grupy stacji (zestawu) - lista o strukturze drzewa
■ Globalne - alfanumeryczne sortowanie stacji z możliwością filtrowania
według rodzaju emitowanego programu » strona 17, Filtr PTY-Filter
■ Kasuj pamięć - kasowanie stacji zapisanych w przyciskach stacji
■  - kasowanie konkretnej stacji
■  Wszyst. - kasowanie wszystkich zapisanych stacji
■ Ustawienia zaawans - ustawienia zaawansowane, różne w zależności od
wybranego zakresu radia
■

Ustawienia zaawansowane (FM)

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

› W menu Radio wybrać zakres FM i nacisnąć przycisk funkcyjny  → Usta-

Podstawowe ustawienia funkcji menu Radio są takie same dla wszystkich zakresów radia.

RDS Regional: - włączanie / wyłączanie automatycznego śledzenia stacji regionalnych
■ Automatycznie - automatyczny wybór najlepiej odbieranej stacji. W razie
utraty odbioru w danym regionie ustawiany jest automatycznie inny dostępny region.
■ Poprawka - wybrana stacja regionalna zostaje zawsze zachowana. W razie
utraty sygnału trzeba ustawić ręcznie inną stację regionalną.
■ Częst. alternatywna (AF) - włączanie / wyłączanie wyszukiwania alternatywnych częstotliwości dla aktualnie słuchanej stacji
■ Radio Data System (RDS)3) - włączanie / wyłączanie funkcji RDS
■ Sortuj stacje: - sortowanie stacji radiowych na liście stacji
■ Grupa - sortowanie w grupy według nadawanego typu programu
■ ABC - sortowanie alfabetyczne według nazwy stacji

Menu Ustawienia zaawans jest różne dla FM i DAB. Zakres AM nie posiada tego menu.

Ustawienia

› W menu głównym Radio nacisnąć przycisk funkcyjny  » rys. 9 na stronie 16.

1)
2)
3)

wienia zaawans.

■

Obowiązuje tylko dla zakresu FM i DAB.
Obowiązuje tylko dla zakresu DAB.
Dotyczy tylko niektórych krajów.

Radio
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Ustawienia zaawansowane (DAB)

› W menu głównym Radio wybrać zakres DAB i nacisnąć przycisk funkcyjny 
→ Ustawienia zaawans.

Komunikaty drogowe DAB - włączanie / wyłączanie komunikatów DAB
Inne komunikaty DAB - włączanie / wyłączanie innych komunikatów (np. ostrzeżenia, lokalna prognoza pogody, sprawozdania sportowe, wiadomości
ekonomiczne)
■ Śledzenie programu DAB - włączanie / wyłączanie automatycznego śledzenia programu DAB w innych grupach stacji (zestawach)
■ Autom. zmiana DAB-FM - włączanie / wyłączanie automatycznego przełączania z DAB na zakres częstotliwości FM w razie utraty sygnału DAB
■
■

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 (zestawie) stacji.
Automatyczna zmiana DAB - FM
Jeżeli odbierany sygnał DAB jest złej jakości, urządzenie próbuje znaleźć dla
nastawionej stacji DAB odpowiednią stację FM.
Aby automatyczna zmiana była możliwa, numer kanału emitowany przez stację
DAB i stację FM musi być taki sam.

Media
Obsługa



Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tematów:
20
21
22
22
23

Menu główne
Przeglądarka listy albumów / utworów
Baza danych multimedialnych
Odtwarzanie
Ustawienia mediów

Przede wszystkim należy kierować się zasadami bezpieczeństwa » strona 4,
Ważne wskazówki.
Urządzenie umożliwia odtwarzanie dźwięku z różnych nośników i podłączonych urządzeń (dalej zwanych tylko „źródłami dźwięku“) » strona 23.

Menu główne

› Podczas odbierania stacji w zakresie FM, za nazwą stacji wyświetlany jest

Rys. 11
Media: menu główne

( ). Gdy odpowiadająca jej stacja DAB ponownie będzie dostępna, zniknie
wyświetlenie ( ).
› Jeżeli przy niskiej jakości odbieranego sygnału stacji DAB nie można jej również odnaleźć w zakresie FM, dźwięk urządzenia zostaje wyłączony.
› Aby zrezygnować z automatycznej zmiany stacji (np. podczas jazdy przez tunel, podczas której dochodzi do krótkotrwałej utraty sygnału), funkcję można
wyłączyć.

W menu głównym można wybrać źródło dźwięku oraz opcje jego odtwarzania.
Wywołanie menu głównego
 .

› Wybrać przycisk

Menu główne - informacje i przyciski funkcyjne
A
B
C

20
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Tytuł utworu lub nazwa wykonawcy, nazwa albumu
Oś czasowa odtwarzania z suwakiem a) (z informacją o czasie odtwarzania i pozostałym czasie odtwarzania utworu)
Wybór źródła dźwięku » strona 24











a)
b)

Lista albumów / utworówb) » strona 21 / baza danych multimedialnychb) » strona 22
przerwa
odtwarzanie
opcje odtwarzania » Tab. Opcje odtwarzania na stronie 23
Ustawienia menu Media » strona 23
wstecz
dalej
Komunikat odtwarzania utworu ze zmienną prędkością transmisji
danych (VBR)

Wyświetlenie osi czasowej odtwarzania nie jest dostępne dla wszystkich źródeł dźwięku.
Dla niektórych podłączonych źródeł dźwięku ten przycisk funkcyjny jest nieaktywny.

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

Przeglądarka listy albumów / utworów
Rys. 12
Lista albumów / utworów

W przypadku urządzeń podłączonych za pomocą AUX i odtwarzaczy Bluetooth® (z wersją AVRCP do 1.3 włącznie) nie ma możliwości przeglądania listy
albumów / utworów. Przez wybór tego źródła dźwięku urządzenie wybiera to
źródło i rozpoczyna odtwarzanie.
Wyświetlenie listy

› W menu Media nacisnąć przycisk funkcyjny .
lub

› W menu Media kręcić gałką menu

2 » rys. 1 na stronie 5.

Lista albumów / utworów - informacje i przyciski funkcyjne » rys. 12
 krótkie naciśnięcie - wybór nadrzędnego albumu / długie naciśnięcie - wybór źródła dźwięku » strona 24
A wybrane źródło dźwięku / aktualny album
B opcje odtwarzania 1) » Tab. na stronie 22
 album
 lista odtwarzania
 odtwarzanie wybranego utworu
 przerwanie odtwarzania utworu
 powtórzenie odtwarzania utworu
Jeśli przy utworze wyświetla się symbol , nie można odtworzyć utworu. Po
naciśnięciu przycisku funkcyjnego zostanie wyświetlona przyczyna (np. ochrona DRM, nierozpoznany format itp.).
Po naciśnięciu przycisku funkcyjnego odtwarzania B zostanie wyświetlone
menu główne Media» rys. 12.
Lista odtwarzania
Listy odtwarzania nie są odtwarzane automatycznie, należy je wybrać ręcznie
na liście albumów / utworów. Listy odtwarzania zawierają tylko kolejność odtwarzania utworów i nie są odtwarzane, dopóki utwory nie zostaną zapisane w

źródle dźwięku.

W przypadku kart SD, urządzeń USB i niektórych odtwarzaczy bluetooth® (od
wersji AVRCP 1.4) przeglądanie listy albumów / utworów jest możliwe bez konieczności zmiany aktualnie odtwarzanego źródła dźwięku.

1)

W przypadku niektórych źródeł dźwięku te przyciski funkcyjne są niedostępne.

Media
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Informacja
Na liście albumów / utworów wyświetlanych jest w jednym katalogu maksymalnie 1000 wpisów w zależności od daty powstania. Wpisy są uporządkowane alfabetycznie.
■ Dostępność listy albumów / utworów jest zależna od prędkości łącza i wielkości podłączanego źródła dźwięku.
■

Baza danych multimedialnych

W celu odtwarzania kategorii, wybrać następnie utwór  lub album  i utwór
.
W niektórych kategoriach możliwe jest szybkie przejście do innej kategorii1).
■
■
■

Odtwarzanie
Rys. 13
Baza danych multimedialnych

Urządzenie odtwarza utwory w kolejności alfabetycznej.
Przyciski funkcyjne odtwarzania:

W bazie danych multimedialnych utwory są posegregowane na poszczególne
kategorie.
W przypadku niektórych urządzeń Apple podłączonych przez USB zamiast listy
albumów / utworów jest wyświetlana baza danych multimedialnych.
Wyświetlanie bazy danych multimedialnych
› W menu Media nacisnąć przycisk funkcyjny .
Kategorie bazy danych multimedialnych - przyciski funkcyjne » rys. 13
 krótkie naciśnięcie - wybór nadrzędnego albumu / długie naciśnięcie - wybór źródła dźwięku » strona 24
 Listy utworów - sortowanie według tytułu utworu
 Wykonawcy - sortowanie według nazwy wykonawcy
 Albumy - sortowanie według nazwy albumu
 Utwory - sortowanie według nazwy utworu
 Podcast - sortowanie według nazwy podcastu
 Gatunki - sortowanie według gatunku
 Kompozytorzy - sortowanie według nazwiska kompozytora
 Audiobooki - sortowanie według nazwy audiobooka
1)

W przypadku niektórych źrodeł dźwięku te przyciski funkcyjne są niedostępne.
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Wykonawcy →  Wszystkie albumy - wyświetlanie wszystkich albumów
Albumy →  Wszystkie utwory - wyświetlanie wszystkich utworów
Gatunki →  Wszyscy artyści - wyświetlenie wszystkich artystów

a)
b)

Przyciski
» rys. 11
na stronie 20

Akcja

/


Naciśnięcie
Krótkie naciśnięciea)



Krótkie naciśnięcieb)





Długie naciśnięcie
Krótkie naciśnięcie
Długie naciśnięcie

Funkcja

Odtwarzanie / pauza
Odtwarzanie poprzedniego utworu
Odtwarzanie aktualnego utworu od początku
Szybkie przewijanie utworu wstecz
Odtwarzanie kolejnego utworu
Szybkie przewijanie utworu w przód

Do ok. 3 sekund po rozpoczęciu odtwarzania utworu.
Po ok. 3 sekundach po rozpoczęciu odtwarzania utworu.



Opcje odtwarzania

Źródło dźwięku

Przycisk

» rys. 11
na stronie 20

Akcja



Naciśnięcie



Naciśnięcie



Naciśnięcie


Funkcja

Włączanie / wyłączanie funkcji ponownego
odtwarzania utworów
Włączenie / wyłączenie ponownego odtwarzania utworu z aktualnego albumu /
folderu
Włączenie / wyłączenie odtwarzania utworów z aktualnego albumu / folderu w przypadkowej kolejności

Poruszanie się w obrębie utworu jest możliwe przez dotknięcie osi czasu lub
przesunięcie palcem suwaka po osi czasu na wybraną pozycję1) B » rys. 11 na
stronie 20.
Informacja
Niektóre przyciski funkcyjne odtwarzania mogą być niedostępne.

Ustawienia mediów

› W menu Media nacisnąć przycisk funkcyjny  » rys. 11 na stronie 20.
Mix / Powtórz z podfold. - włączenie / wyłączenie odtwarzania utworów
włącznie z podfolderami
■ Bluetooth - ustawienia funkcji bluetooth® » strona 14
■ Komunikaty drogowe (TP) - włączanie / wyłączanie odbioru komunikatów
drogowych
■ Aktywuj wejście AUX - aktywacja / deaktywacja wejścia AUX
■ Bezp. usuwanie karty SD - bezpieczne wyjmowanie włożonej karty pamięci
SD
■ Usuń bezp. urządz. USB - bezpieczne usunięcie urządzenia podłączonego do
wejścia USB
■

1)

Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tematów:
24
24
24
25
25
26

Wybór źródła dźwięku
Obsługiwane źródła dźwięku i formaty plików
Odtwarzacz bluetooth®
Karta pamięci SD
Wejście USB
Wejście AUX

Przede wszystkim należy kierować się zasadami bezpieczeństwa » strona 4,
Ważne wskazówki.
UWAGA
Źródeł dźwięku nigdy nie odkładać w pobliżu miejsc montażu poduszek
powietrznych. Luźne przedmioty mogą trafić w rozwijającą się poduszkę
powietrzną i zranić jadących - zagrożenie życia!
■ Źródeł dźwięku nigdy nie odkładać na deskę rozdzielczą. Luźne przedmioty mogą przy gwałtownym manewrze albo podczas wypadku przelecieć
przez kabinę samochodu i zranić jadących.
■ Źródeł dźwięku nie trzymać podczas jazdy w ręce ani na kolanach. Luźne
przedmioty mogą przy gwałtownym manewrze albo podczas wypadku
przelecieć przez kabinę samochodu i zranić jadących.
■ Kabel przyłączeniowy prowadzący od źródła dźwięku należy poprowadzić
tak, aby w żaden sposób nie przeszkadzał kierowcy w prowadzeniu samochodu.
■

OSTROŻNIE
Zalecamy, by nie zapisywać ważnych danych na kartach pamięci SD, odtwarzaczach bluetooth® i podłączonych urządzeniach. Partner handlowy ŠKODA nie
ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek utraty danych elektronicznych zapisanych na tych źródłach dźwięku.

Wyświetlenie osi czasu odtwarzania nie jest dostępne dla wszystkich źródeł dźwięku.

Media
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Wybór źródła dźwięku

Specyfikacja
urządzeń USB

USB 1.x, 2.x i 3.x lub wyżej z obsługą USB 2.x (prędkość
przesyłu danych odpowiada maksymalnie prędkości USB
2.x)
Klasa prędkości maks. 480 Mb/s

Specyfikacja odtwarzacza
Protokoły bluetooth A2DP i AVRCP (1.0 – 1,4)
bluetooth®Pozostałe źródła

odtwarzacze przenośne (np. iPod®, iPad®, iPhone®, odtwarzacz MTP w trybie MSC)

Obsługiwane formaty plików
Rys. 14 Wybór źródła dźwięku
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i

na stronie 23.

Wyboru źródła dźwięku można dokonać w następujący sposób
› Przez kilkukrotne naciśnięcie przycisku  .
› W menu głównym po naciśnięciu przycisku funkcyjnego A » rys. 14 - .
› W liście albumów / utworów » rys. 12 na stronie 21 lub bazie danych multimedialnych » rys. 13 na stronie 22 po długim naciśnięciu przycisku funkcyjnego
 » rys. 14 - .

Typ kodeka
(formaty plików)

MPEG-1/2/2.5
(Layer-3)

Rozszerzenie pliku
Listy odtwarzania

mp3

System plików
Właściwości
pliku

Menu źródła dźwięku
Karta SD - włożona karta pamięci SD » strona 25
USB - nośnik USB lub urządzenie USB » strona 25
BT-Audio - skojarzony odtwarzacz Bluetooth® » strona 24
AUX - urządzenie podłączone do wejści AUX » strona 26






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

Obsługiwane źródła dźwięku i formaty plików
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i

na stronie 23.

Obsługiwane źródła dźwięku
Karta pamięci SD
Urządzenia USB
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SD, SDHC, SDXC
pamięć USB, HDD (bez specjalnego oprogramowania)

Windows
Media Audio
8, 9 i 10
wma
m3u; pls; wpl; asx

Karta pamięci SD
Pamięć USB, HDD
Prędkość transmisji danych
Prędkość próbkowania

FAT16, VFAT, FAT32, exFAT
maks. 320 kbit/s
maks. 48 kHz

Wymagania i ograniczenia
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).
Pliki chronione prawami DRM nie są odtwarzane przez urządzenie.
Urządzenie zostało przetestowane z większością źródeł dźwięku dostępnych
w sprzedaży w chwili zamknięcia redakcji. Mimo to może się zdarzyć, że niektóre źródła dźwięku lub pliki nie dadzą się odczytać lub odtworzyć.

Odtwarzacz bluetooth®
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i

na stronie 23.

Urządzenie umożliwia odtwarzanie plików audio z podłączonego odtwarzacza
bluetooth®.



Odtwarzacz bluetooth® jest połączony z urządzeniem za pomocą profilu A2DP
lub AVRCP.

› Podczas kojarzenia należy postępować zgodnie z instrukcją kojarzenia urządzenia z telefonem» strona 29.

Jeśli w chwili podłączania urządzenia USB jako odtwarzacza bluetooth® podłączone jest urządzenie Apple, wówczas odtwarzacz bluetooth® jest odłączany.
Na ekranie urządzenia wyświetla się następująca wskazówka Urządzenie jest
podłączone przez bluetooth i przyłącze USB. Nie jest to obsługiwane. BT-audio jest w trakcie wyłączania.
Informacja
Należy ustawić maksymalną głośność wyjściową odtwarzacza Bluetooth®.
Głośność można również dopasować przez ustawienie czułości wejściowej
urządzenia dla odtwarzacza bluetooth® » strona 13, Ustawienia dźwięku.
■ Niektóre opcje obsługi odtwarzacza bluetooth® za pomocą urządzenia mogą
nie być obsługiwane i są zależne od używanego odtwarzacza bluetooth®.
■
■

Przeczytać i przestrzegać najpierw

Ze względu na zróżnicowane wymagania producentów kart nie można zagwarantować 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 stosowania mniejszych kart pamięci SD z adapterem karta pamięci SD może podczas
jazdy wypaść z adaptera w wyniku wstrząsów samochodu.
■ Należy używać kart pamięci SD klasy 4 i wyższej w celu osiągnięcia maksymalnej możliwej prędkości dostępu do plików audio.
■ Zawsze przechowywać karty pamięci SD w odpowiednich osłonach, aby
ochronić je przed zabrudzeniami, pyłem i innymi uszkodzeniami.

■

Wejście USB

Karta pamięci SD



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

i

Rys. 15
Wejścia USB i AUX

na stronie 23.

Urządzenie umożliwia odtwarzanie plików audio z kart pamięci SD.
Gniazdo kart pamięci SD 9 znajduje się pod ekranem » rys. 1 na stronie 5.
Wkładanie karty pamięci SD
› Włożyć kartę pamięci SD, wsuwając ją najpierw zciętym narożnikiem i skierowaną w prawo, do gniazda karty pamięci, aż się zatrzaśnie.
Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie bezpośrednio po włożeniu karty
SD.
Wyjmowanie karty pamięci SD
› Wcisnąć przycisk  → Bezp. usuwanie karty SD.
› Nacisnąć włożoną kartę pamięci SD. Karta pamięci SD zostanie wysunięta.
Po wysunięciu karty pamięci SD rozpocznie się odtwarzanie ostatnio odtwarzanego źródła dźwięku. Jeśli to źródło nie jest dostępne, urządzenie przechodzi do menu Radio.

1)
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i

na stronie 23.

Wejście USB znajduje się nad schowkiem podręcznym w konsoli środkowej z
przodu » rys. 15.
Do wejścia USB można podłączyć urządzenie zewnętrzne bezpośrednio lub za
pomocą kabla z zakresu oryginalnych akcesoriów ŠKODA.
Niektóre urządzenia zewnętrzne podłączone do wejścia USB mogą być obsługiwane za pomocą urządzenia1).

Niektóre opcje obsługi urządzenia zewnętrznego mogą nie być obsługiwane.

Media
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Podłączenie urządzenia USB
Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie bezpośrednio po przyłączeniu
źródła dźwięku USB.

Obsługa urządzenia zewnętrznego podłączonego za pomocą wejścia AUX nie
jest możliwa za pomocą tego urządzenia.

Jeśli w chwili podłączania urządzenia USB jako odtwarzacza bluetooth® podłączone jest urządzenie Apple, wówczas odtwarzacz bluetooth® jest odłączany » strona 24.

Podłączenie źródła dźwięku AUX
Do wejścia AUX można przyłączać standardowe wtyki typu jack 3,5 mm (Stereo
Jack). Jeżeli zewnętrzne urządzenia nie mają takiego wtyku, konieczne jest zastosowanie reduktora.

Odłączenie urządzenia USB
› W menu Media nacisnąć przycisk funkcyjny  → Usuń bezpiecznie USB.

Po podłączeniu źródła dźwięku AUX, w celu odtwarzania z niego należy wybrać
to źródło ręcznie » strona 24.

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

Odłączenie źródła dźwięku AUX
Po odłączeniu źródła dźwięku AUX nie następuje automatyczna zmiana na inne źródło dźwięku.

Ładowanie urządzenia USB
Przy włączonym zapłonie ładowanie rozpoczyna się automatycznie po podłączeniu urządzenia USB (dotyczy urządzeń, których ładowanie możliwe jest za
pomocą wtyku USB).

OSTROŻNIE
Wejście AUX można wykorzystywać wyłącznie do przyłączania odtwarzaczy
muzyki!
■ Jeśli do wejścia AUX zostanie podłączone urządzenie zewnętrzne wyposażone w adapter do niezależnego zasilania elektrycznego, mogą pojawić się zakłócenia w przesyłaniu dźwięku. Występowanie zakłóceń zależy od jakości
użytej przejściówki.

Poziom naładowania może różnić się od poziomu uzyskanego przez ładowanie
za pomocą zwykłej sieci.
Niektóre podłączone urządzenia mogą nie rozpoznać ładowania.
Ładowanie podłączonych urządzeń jest automatycznie przerywane po wyłączeniu zapłonu.
OSTROŻNIE
Przedłużacz USB lub reduktor mogą wpływać negatywnie na działanie podłączonego urządzenia zewnętrznego.
■ Odtwarzanie wideo nie jest obsługiwane.

■

Informacja
W przypadku obsługi jak i podłączania urządzenia zewnętrznego należy zapoznać się z instrukcją obsługi danego urządzenia.

Wejście AUX
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i

na stronie 23.

Wejście AUX znajduje się nad schowkiem podręcznym w konsoli środkowej z
przodu » rys. 15 na stronie 25.
Do wejścia AUX można podłączyć urządzenie zewnętrzne za pomocą kabla z
zakresu oryginalnych akcesoriów ŠKODA.
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■

Informacja
Głośność można również dopasować przez ustawienie czułości wejściowej
urządzenia dla podłączonego za pomoca wejścia AUX źródła dźwięku » strona 13, Ustawienia dźwięku.
■ Celem wyboru źródła wejście AUX można aktywować / dezaktywować za pomocą » strona 23, Ustawienia mediów.
■

Telefon
Telefon i urządzenia komunikacyjne



Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tematów:
Menu główne
Problemy z działaniem telefonu
Ustawienia

27
28
28

Przede wszystkim należy kierować się zasadami bezpieczeństwa » strona 4,
Ważne wskazówki.
Urządzenie umożliwia bezprzewodowe połączenie z telefonem. Dzięki temu
telefon może być obsługiwany za pomocą urządzenia.
Menu Telefon jest dostępne pod następującymi warunkami.
Zapłon jest włączony.
Funkcja bluetooth® w urządzeniu jest włączona.




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 nie będzie możliwe – również z numerami alarmowymi!
■ Zamontowanie urządzeń komunikacyjnych w samochodzie powinno zostać
wykonane w specjalistycznej stacji obsługi.

■

UWAGA
Przestrzegać krajowych przepisów ustawowych dotyczących używania
telefonów komórkowych w pojazdach.
■ Użytkowanie telefonów komórkowych bez podłączenia anteny zewnętrznej może prowadzić do wzrostu natężenia pola elektromagnetycznego we
wnętrzu samochodu.
■ Na pokrywach poduszek powietrznych lub w ich bezpośredniej bliskości
nie wolno montować żadnych dodatkowych elementów, takich jak uchwyty
do telefonu itp.
■ Nigdy nie zostawiać telefonu komórkowego w zasięgu rozwijania poduszki powietrznej, na fotelu, na desce rozdzielczej ani w żadnym innym miejscu, z którego aparat mógłby spaść podczas gwałtownego hamowania, wypadku lub uderzenia - niebezpieczeństwo obrażeń. Do przechowywania należy 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.

Informacja
Zasięg połączenia telefonu z urządzeniem za pomocą profilu Bluetooth® jest
ograniczony do wnętrza samochodu. Zasięg ten zależy od lokalnych warunków, np. przeszkód między urządzeniami i od interferencji z innymi urządzeniami. Gdy telefon komórkowy znajduje się np. w kieszeni kurtki, mogą występować 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.
■

Menu główne
Rys. 16
Telefon: menu główne

■
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na stronie 27.

Opis menu głównego
A Nazwa operatora sieci komórkowej
B Nazwa podłączonego telefonu / otwórz listę maksymalnie 20 wcześniej
skojarzonych telefonów » strona 31
C Szybkie wybieranie ulubionych numerów telefonów » strona 33
 Bezpośrednie wprowadzanie numeru telefonu » strona 33
 Wyświetlanie książki telefonicznej » strona 34

Telefon
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 Wyświetlenie listy połączeń (jeżeli występują połączenia nieodebrane, pojawi się symbol  z informacją o liczbie połączeń nieodebranych) » strona 36
 Ustawienia menu Telefon » strona 28
Wywołanie menu głównego
› Wybrać przycisk  .

Podłącz telefon komórkowy.

Telefon jest niedostępny.

Jeżeli telefon jest połączony z urządzeniem, na wyświetlaczu pojawia się menu
główne Telefon » rys. 16.
Symbole na wyświetlaczu
Symbol

Telefon jest obecnie niedostępny.

Znaczenie
Poziom naładowania baterii telefonua)
Siła sygnału siecia)
Roaming (przed nazwą operatora sieci komórkowej)a)
Połączenie nieodebrane
Bieżące połączenie






a)

Komunikat

Sieć nieznana.

a)

Ta funkcja jest obsługiwana tylko przez niektóre telefony.

Problemy z działaniem telefonu
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Szuk.sieci...
Brak sieci

Odrzucone przez sieć.

Aby wykonać funkcję bluetooth,
włącz zapłon.
Włącz bluetooth.

28

Telefon

Wyłączyć zapłon na kilka minut i wyjąć kluczyk zapłonu (w pojazdach z przyciskiem rozruchu silnika wyłączyć silnik i otworzyć drzwi kierowcy). Nastąpi restart urządzenia. Włączyć zapłon i ponownie połączyć
telefon. Jeżeli problem nadal występuje, udać się do partnera serwisowego ŠKODA.

Ustawienia
i

na stronie 27.

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

Znaczenie
Połączyć telefon z urządzeniem » strona 29, Łączenie urządzenia z telefonem komórkowym.
W razie problemów z funkcją Telefon
urządzenia, skontaktuj się z partnerem serwisowym ŠKODA.
W razie problemów z funkcją buetooth® urządzenia, skontaktuj się z
partnerem serwisowym ŠKODA.
Problem z identyfikacją operatora sieci komórkowej. Telefon nie wyświetla
żadnych informacji dotyczących operatora sieci komórkowej. Telefon odnawia połączenie lub wykonuje restart urządzeniaa).

Znaczenie
Telefon wyszukuje dostępne sieci komórkowe.
Telefon nie jest połączony z siecią komórkową.
Operator sieci komórkowej odrzucił
połączenie (np. stan konta nie jest
wystarczający, karta SIM jest zablokowana, funkcja roamingu nie jest dostępna).
Włączyć zapłon » strona 29, Warunki skojarzenia.
Włączyć funkcję buetooth®.
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› Nacisnąć przycisk



i

na stronie 27.

→  » rys. 16 na stronie 27.

Wybierz telefon - wyszukiwanie dostępnych telefonów / lista skojarzonych
telefonów / wybór telefonu
■ Szukaj - wyszukiwanie dostępnych telefonów
■ Bluetooth - ustawienia bluetooth® » strona 14
■ Profil użytkownika - ustawienia profilu użytkownika
■ Zarządzaj ulubionymi - ustawianie przycisków funkcyjnych szybkiego wybierania kontaktu telefonicznego, możliwości dodawania i kasowania kontaktów
■ Nr kierunk.: - włączanie / wyłączanie opcji przypisywania numeru kierunkowego do numeru telefonu. Po włączeniu tej funkcji w niektórych menu jest
wyświetlany przycisk dodawania numeru kierunkowego z symbolem .
■ Podaj tutaj - wprowadzanie numeru kierunkowego dla numeru telefonu (o
ile funkcja Nr kierunk.: jest włączona)

■



Sortuj według: - opcje sortowania książki telefonicznej1)
Nazwisko - sortowanie według nazwiska kontaktu
Imię - sortowanie według imienia kontaktu
■ Imp.kontakty - aktualizacja książki telefonicznej2) » strona 35, Kopiowanie
listy
■ Wybierz dźwięk dzwo - wybór dźwięku dzwonka dostępny, jeżeli podłączony telefon nie obsługuje funkcji dzwonienia wewnątrz pasma3)
■ Przypomnienie o telefonie - włączanie / wyłączanie przypomnienia o podłączonym telefonie po wyłączeniu zapłonu i wyciągnięciu kluczyka z zamka zapłonu (w pojazdach z przyciskiem rozruchu silnika po wyłączeniu silnika i otwarciu drzwi kierowcy)
■

UWAGA
Podczas synchronizacji urządzenie może zażądać potwierdzenia kilku funkcji w telefonie. Dlatego nie należy przeprowadzać synchronizacji podczas
jazdy - niebezpieczeństwo wypadku!

■
■

Łączenie urządzenia z telefonem komórkowym



Wprowadzenie do tematu

Informacja
Maksymalna ilość skojarzonych telefonów wynosi 20. Gdy po osiągnięciu
maksymalnej liczby zostanie skojarzony nowy telefon, wówczas najdłużej nieużywany skojarzony telefon zostanie automatycznie zastąpiony przez nowy.
■ W niektórych krajach używanie telefonów z funkcją bluetooth® może być ograniczone. Więcej informacji można uzyskać w lokalnych urzędach.
■ Zasięg sygnału bluetooth® jest ograniczony do wnętrza samochodu. Sygnał
może być zakłucany przez inne urządzenia lub przeszkody, np. bagaże.
■

Warunki skojarzenia

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tematów:



Warunki skojarzenia
Połączenie urządzenia z telefonem
Połączenie telefonu z urządzeniem
Połączenie z innym skojarzonym telefonem
Bluetooth®-profile połączenia
Usuwanie telefonu komórkowego z listy skojarzonych urządzeń
Przerywanie połączenia

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

29
29
30
31
31
32
32

Przede wszystkim należy kierować się zasadami bezpieczeństwa » strona 4,
Ważne wskazówki.
Urządzenie jest wyświetlane w podłączanym telefonie jako SKODA BT ....
W miejscu ... są wyświetlane ostatnie cztery znaki numeru identyfikacyjnego
VIN samochodu.
Nazwę urządzenia można zmienić » strona 14, Ustawienia bluetooth®.

1)
2)
3)
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na stronie 29.

Warunki prawidłowego skojarzenia.






Zapłon jest włączony.
Funkcja bluetooth® w urządzeniu » strona 14 i telefonie jest włączona.
Widoczność urządzenia jest włączona » strona 14.
Widoczność telefonu jest włączona.
Telefon znajduje się w zasięgu sygnału bluetooth®.

Skojarzenie można wykonać z urządzenia lub z telefonu.

Połączenie urządzenia z telefonem
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na stronie 29.

Telefon jest skojarzony z urządzeniem
Po włączeniu zapłonu urządzenie zacznie automatycznie łączyć się z telefonem, z którym było ostatnio połączone.



Ta funkcja jest obsługiwana tylko przez niektóre telefony.
Niektóre telefony nie obsługują ładowania danych kontaktowych z karty SIM.
Funkcja dzwonienia wewnątrz pasma umożliwia wybranie dźwięku dzwonka telefonu jako dźwięku
dzwonienia.
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Podczas nawiązywania połączenia w zależności od rodzaju telefonu na ekranie
urządzenia może pojawić się komunikat ... Czy nawiązać połączenie? oraz menu z następującymi przyciskami funkcyjnymi.

› Nawiąż - potwierdzenie skojarzenia
› Przerwij - zakończenie wykonywania kojarzenia
Jeżeli połączenie nie zostanie nawiązane, urządzenie będzie próbowało połączyć się kolejno z telefonami, które były skojarzone wcześniej.
Jeśli nie pozwoli to na nawiązanie połączenia, należy rozpocząć wyszukiwanie
telefonu.
Jeżeli telefon jest aktualnie połączony z innym urządzeniem nastąpi próba kojarzenia, ale połączenie nie zostanie nawiązanie.
Telefon nie jest skojarzony z urządzeniem
Po włączeniu zapłonu na ekranie urządzenia pojawi się komunikat Podłącz telefon komórkowy. oraz menu z następującymi przyciskami funkcyjnymi.

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

› Poł. urządz - otwieranie listy skojarzonych telefonów, gdy skojarzono telefon
z urządzeniem

›  - otwieranie menu ustawień » strona 28, Ustawienia
Po wciśnięciu przycisku funkcyjnego Wyszukaj telefon lista jest stopniowo aktualizowana i wyświetlana, aż do momentu zakończenia wyszukiwania urządzeń Bluetooth® (po ok. 1 minucie).
Wybrać z listy Urz.Bluetoo żądany telefon.
Jeżeli wyszukiwanie nie powiodło się, należy sprawdzić, czy są spełnione warunki prawidłowego skojarzenia » strona 29, Warunki skojarzenia i powtórzyć
operację. Nacisnąć przycisk funkcyjny Szukaj.
Potwierdzenie skojarzenia
W zależności od wersji bluetooth® telefonu skojarzenie należy potwierdzić w
jeden z następujących sposobów.

1)

2)
3)
4)
5)

W urządzeniach z funkcją bluetooth® v2.1 i kolejnymi do skojarzenia telefonu używana jest szybka procedura kojarzenia (SSP-Secure Simple Pairing). Ta procedura kojarzenia nie wymaga wprowadzania kodu
PIN przez użytkownika.
Potwierdzenie kodem PIN podczas jazdy nie jest możliwe.
Ta funkcja jest obsługiwana tylko przez niektóre telefony.
Profile A2DP i AVRCP to profile bluetooth®, które obsługują funkcje multimedialne.
Nazwę urządzenia należy pobrać z ustawień bluetooth® » strona 14.
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› Na urządzeniu oraz w telefonie w ciągu 30 sekund potwierdzić wyświetlony
na ekranie urządzenia oraz na ekranie telefonu 6-cyfrowy kod PIN1).

lub

› W telefonie potwierdzić żądanie nawiązania połączenia.
› W telefonie komórkowym wprowadzić w ciągu 30 sekund 4-cyfrowy kod PIN
wyświetlany na ekranie urządzenia2).

Połączenie
Po nawiązaniu połączenia pojawi się menu główne Telefon » rys. 16 na stronie 27.
W niektórych telefonach konieczne jest potwierdzenie dotyczące pobierania
listy kontaktów do pamięci urządzenia. Jeżeli na telefonie nie nastąpi potwierdzenie pobierania listy kontaktów, wówczas kontakty nie zostaną pobrane.
Informacja
Podczas wykonywania kojarzenia można wybrać na telefonie opcję zapamiętywania hasła w celu nawiązania automatycznego połączenia kolejnym razem3).
■ Jeżeli telefon obsługuje profile bluetooth® A2DP i AVRCP4), na wyświetlaczu
telefonu może pojawić się monit o skojarzenie telefonu jako odtwarzacza
bluetooth®.
■

Połączenie telefonu z urządzeniem
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Podczas wykonywania kojarzenia z telefonu uwzględnić instrukcję obsługi telefonu.

› Użyć telefonu do wyszukania dostępnych urządzeń bluetooth®.
› Na liście znalezionych urządzeń bluetooth® wybrać urządzenie .
5)

Podczas nawiązywania połączenia na ekranie urządzenia zostanie wyświetlony komunikat ... Czy nawiązać połączenie? oraz wyświetlą się następujące
przyciski funkcyjne.



› Nawiąż - potwierdzenie wykonywania kojarzenia
› Przerwij - przerwanie kojarzenia
W zależności od wersji bluetooth® telefonu skojarzenie należy potwierdzić w
jeden z następujących sposobów.

› Na urządzeniu oraz w telefonie w ciągu 30 sekund potwierdzić wyświetlony
na ekranie urządzenia oraz na ekranie telefonu 6-cyfrowy kod PIN1).

Ew. wybrać w telefonie opcję automatycznego połączenia telefonu z urządzeniem.
lub

› Na urządzeniu wprowadzić 4-16-cyfrowy kod PIN.
› W telefonie wprowadzić w ciągu 30 sekund kod PIN wyświetlany na ekranie
urządzenia2).

› Ew. zatwierdzić w telefonie żądanie potwierdzenia.
Po nawiązaniu połączenia pojawi sie menu główne Telefon » rys. 16 na stronie 27.
Jeżeli z urządzeniem za pomocą profilu HPP połączony jest inny telefon, wówczas nastąpi kojarzenie wyłącznie nowego telefonu. Wcześniej skojarzony telefon jest nadal połaczony.
Jeżeli jest dostępne połączenie przez profil A2DP lub AVRCP3) następuje automatyczne połączenie telefonu z urządzeniem przez ten profil, jako odtwarzacza bluetooth® » strona 24.

Połączenie z innym skojarzonym telefonem
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Jeżeli urządzenie ma być połączone z innym skojarzonym telefonem, nie jest
konieczne przerywanie aktualnego połączenia. Podczas połączenia z innym telefonem połączenie z aktualnym telefonem zostanie automatycznie przerwane.

› W menu Telefon wybrać przycisk funkcyjny 
1)

2)
3)
4)

B » rys. 16 na stronie 27.

Zostanie wyświetlona lista wcześniej skojarzonych telefonów.

› Wybrać skojarzony telefon, który ma być połączony z urządzeniem.
Jeżeli warunki skojarzenia » strona 29 wybranego telefonu zostaną spełnione,
na wyświetlaczu urządzenia pojawi sie komunikat ... Zastąpić to połączenie …?
i następujące przyciski funkcyjne.

› Przerwij - zamknięcie menu zmiany telefonu
› Zastąp - połączenie z wybranym telefonem
Po nawiązaniu połączenia pojawi się menu główne Telefon » rys. 16 na stronie 27.
Jeśli telefon nie został znaleziony na liście wcześniej skojarzonych telefonów,
należy skojarzyć go z urządzeniem » strona 29, Połączenie urządzenia z telefonem.

Bluetooth®-profile połączenia
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Typy profili
Z urządzeniem można skojarzyć kilka telefonów (lub urządzeń z funkcją bluetooth®), ale tylko jeden może być aktywnie połączony za pomocą profilu HFP4) i
jeden za pomocą profilu A2DP lub AVRCP3).

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

› AudioBluetoo(A2DP)  - urządzenia, które obsługują połączenie za pomocą
profilu audio

Nawiązanie / zastępowanie połączenia
W menu Telefon nacisnąć przycisk funkcyjny  → Bluetooth → Poł. urządzenia.
Zostanie wyświetlona lista skojarzonych urządzeń.
Przez naciśnięcie przycisku funkcyjnego z nazwą połączonego urządzenia zostanie otwarte menu obsługiwanych profili.

W urządzeniach z funkcją bluetooth® v2.1 i nowszą do kojarzenia urządzenia wykorzystywana jest szybka metoda kojarzenia (SSP-Secure Simple Pairing). Ta procedura łączenia nie wymaga wprowadzania kodu PIN przez użytkownika.
Potwierdzenie kodem PIN podczas jazdy nie jest możliwe.
Profile A2DP i AVRCP to profile bluetooth®, które obsługują funkcje multimedialne.
HFP to profil Bluetooth® obsługujący funkcję urządzenia głośnomówiącego.

Telefon
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Przez naciśnięcie białego symbolu profilu w menu obsługiwanych profili na wyświetlaczu urządzenia pojawi się komunikat … Nawiązywanie połączenia z
……, a urządzenie zostanie połączone za pomocą wybranego profilu.
Jeżeli urządzenie jest już połączone z innym urządzeniem, na wyświetlaczu pojawi sie komunikat ... Zastąpić to połączenie …? i następujące przyciski funkcyjne.

› Zastąp - zastąpienie połączenia przez nowo łączące się urządzenie
› Przerwij - przerwanie zastępowania połączenia
Po potwierdzeniu następuje połączenie z wybranym urządzeniem. Zastępowany jest wyłącznie nowo wybrany profil, inne profile pozostają połączone z
pierwotnym urządzeniem.

Usuwanie telefonu komórkowego z listy skojarzonych urządzeń



Przeczytać i przestrzegać najpierw

na stronie 29.

› W menu Telefon nacisnąć przycisk funkcyjny  → Bluetooth → Poł. urządzenia.

Zostanie wyświetlona lista skojarzonych urządzeń i następujące przyciski
funkcyjne.

›  Wszyst. - usuwanie wszystkich telefonów z listy skojarzonych urządzeń
›  - usunięcie wybranego telefonu
Po wybraniu jednego z przycisków funkcyjnych zostaną wyświetlone następujące przyciski funkcyjne.

Szybkie przełączenie połączenia profilu HFP
Przez naciśnięcie przycisku funkcyjnego  B » rys. 16 na stronie 27 wyświetlona zostaje lista skojarzonych urządzeń.

› Usuń - potwierdzenie procesu usuwania
› Przerwij - zakończenie procesu usuwania

Po naciśnięciu przycisku funkcyjnego z nazwą skojarzonego urządzenia na wyświetlaczu pojawi sie komunikat ... Zastąpić to połączenie …? i następujące
przyciski funkcyjne.



› Zastąp - zastąpienie połączenia przez wybrane skojarzone urządzenie (jeśli
jest dostępne)
› Przerwij - przerwanie zastępowania połączenia

Po potwierdzeniu następuje połączenie z wybranym urządzeniem za pomocą
profilu HFP. Połączenie przez profil audio pozostaje niezmienione.
Rozłączanie połączenia
W menu Telefon nacisnąć przycisk funkcyjny  → Bluetooth → Poł. urządzenia.
Zostanie wyświetlona lista skojarzonych urządzeń.
Przez naciśnięcie zielonego symbolu oznaczającego dany profil na wyświetlaczu pojawi sie komunikat ... … Czy na pewno wyłączyć ten profil? oraz wyświetli się menu z przyciskami funkcyjnymi.

› Wyłącz - rozłączenie połączenia
› Przerwij - przerwanie zastępowania połączenia
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Przerywanie połączenia
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Połączenie telefonu z urządzeniem można zerwać w jeden z następujących
sposobów.

› Przez wyjęcie kluczyka z zamka zapłonu (w pojazdach z przyciskiem rozruchu
silnika przez wyłączenie zapłonu i otwarcie drzwi kierowcy).

› Przez wyłączenie funkcji bluetooth® w urządzeniu » strona 14, Ustawienia
bluetooth®.

› Przez wyłączenie funkcji bluetooth® w telefonie.
› Przez przerwanie połączenia w telefonie.
› Przez usunięcie telefonu z listy skojarzonych urządzeń » strona 32, Usuwanie telefonu komórkowego z listy skojarzonych urządzeń.

› Przez wyłączenie profilu bluetooth® HFP » strona 31, Bluetooth®-profile połączenia.

› Przez wyłączenie połączonego telefonu.
› Przez umieszczenie telefonu poza zasięgiem sygnału bluetooth®.
Jeśli z urządzeniem jest połączony telefon i zostanie ono wyłączone, połączenie z telefonem nie zostanie przerwane. Połączenie zostanie przerwane dopiero po wyłączeniu zapłonu (w samochodach z przyciskiem rozruchu silnika po
wyłączeniu silnika i otwarciu drzwi kierowcy).

Zmiana przypisanego numeru telefonu
› Nacisnąć przycisk funkcyjny szybkiego wybierania C » rys. 16 na stronie 27,
do którego wcześniej przyporządkowano numer przez ok. 2 s.

Funkcje telefonu



Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tematów:
Szybkie wybieranie numeru telefonu
Bezpośrednie wprowadzanie numeru telefonu
Lista kontaktów telefonicznych
Listy połączeń
Rozmowa telefoniczna
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Przede wszystkim należy kierować się zasadami bezpieczeństwa » strona 4.

Szybkie wybieranie numeru telefonu
Przez naciśnięcie przycisku funkcyjnego szybkiego wybierania C » rys. 16 na
stronie 27 następuje natychmiastowe połączenie z uprzednio przyporządkowanym numerem telefonu.
Do dyspozycji są cztery przyciski funkcyjne szybkiego wybierania.

Otworzy się książka telefoniczna.

› Dotknąć wybrany kontakt telefoniczny lub numer kontaktu.
Wybrany numer zostaje przyporządkowywany do wybranego przycisku funkcyjnego szybkiego wyboru.
Usuwanie numeru telefonu
› W menu Telefon → wybrać przycisk z symbolem  → Profil użytkownika →
Zarządzaj ulubionymi.
› Nacisnąć zaprogramowany przycisk funkcyjny szybkiego wyboru.
Przez wciśnięcie przycisku Usuń zostaje usunięty numer telefonu.

Bezpośrednie wprowadzanie numeru telefonu
Rys. 17
Bezpośrednie wprowadzanie numeru telefonu

Zarządzanie przyciskami szybkiego wybierania następuje za pomocą menu Telefon → Wybrać przycisk z symbolem  → Profil użytkownika → Zarządzaj
ulubionymi.
Przypisywanie numeru telefonu
› Nacisnąć wolny przycisk funkcyjny szybkiego wybierania C » rys. 16 na stronie 27.
Otworzy się książka telefoniczna.

› Dotknąć wybrany kontakt telefoniczny lub numer kontaktu.
Wybrany numer zostaje przyporządkowywany do wybranego przycisku funkcyjnego szybkiego wyboru.
Wybieranie przypisanego numeru telefonu
› Nacisnąć wybrany przycisk funkcyjny szybkiego wybierania numeru telefonu
kontaktu C » rys. 16 na stronie 27.

1)

› W menu Telefon nacisnąć przycisk funkcyjny  » rys. 16 na stronie 27.
Pojawi się menu wprowadzania numeru telefonu » rys. 17.
Menu wprowadzania numeru telefonu
A
- wiersz edycji
kasowanie znaków w wierszu edycji

wybór wprowadzonego numeru telefonu

wpisywanie numeru kierunkowego1)




Przy włączonej funkcji numeru kierunkowego wyświetlany jest przycisk funkcyjny numeru kierunkowego » strona 28, Ustawienia.
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wybór telefonu pomocy drogowej1)
wybór numeru infolinii1)




Przycisk z symbolem  do obsługi języka nie jest obsługiwany przez urządzenie.
Wprowadzanie numeru telefonu
Wprowadzanie numeru telefonu następuje przez kolejne naciskanie przycisków z numerami.

› Przez naciśnięcie przycisku funkcyjnego  wybierany jest numer telefonu.
› Za pomocą przycisku funkcyjnego  wybierany jest numer telefonu z nume-

Numer kierunkowy wymagany jest np. dla połączeń międzynarodowych, rozmów 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 komórkowy i następuje nawiązanie połączenia. Jeżeli numer telefonu zawiera w
danym momencie dwa numery kierunkowe połączenie nie zostanie nawiązane.
Wybranie numeru pomocy drogowej i infolinii

› Za pomocą przycisku funkcyjnego  zostanie wybrany numer pomocy drogo-

Ostatnio wybierany numer telefonu
Jeżeli nie wpisano żadnego numeru telefonu, po naciśnięciu przycisku funkcyjnego  lub  w polu wprowadzania jest wskazywany ostatni wybrany numer.

wej. Pomoc drogową należy wezwać wówczas, gdy dojdzie do awarii pojazdu.
› Przez naciśnięcie przycisku funkcyjnego  wybierany jest numer infolinii. Na
infolinię warto zadzwonić wtedy, gdy potrzebne są informacje na temat produktów i usług marki ŠKODA.

› Przez naciśnięcie przycisku funkcyjnego  wybierany jest numer telefonu.
› Za pomocą przycisku funkcyjnego  wybierany jest numer telefonu z nume-

Połączenie z pomocą drogową i infolinią jest zwolnione z opłat. Jest rozliczane
jak zwykła rozmowa zgodnie z taryfą operatora Państwa sieci.

rem kierunkowym.

rem kierunkowym.

Wyszukiwanie kontaktu z listy
Ekran wprowadzania » rys. 17 działa jednocześnie jak klawiatura alfanumeryczna do wyszukiwania kontaktów w książce telefonicznej.
Np. po wprowadzeniu cyfr 32 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 odpowiedniego przycisku funkcyjnego danego kontaktu jest on wybierany lub zostaną
wyświetlone szczegóły kontaktu, jeśli do tego kontaktu jest przypisanych kilka
numerów telefonu.
Wpisywanie numeru kierunkowego
Wpisywanie numeru kierunkowego następuje w jeden z poniższych sposobów.
› Za pomocą przycisku funkcyjnego  (nawiązanie połączenia z podanym numerem telefonu z numerem kierunkowym).
› Przez wpisanie znaków lub numerów (np.  lub 00 itp. wprowadzany jest w
wierszu edycji A numer kierunkowy).

1)

Ten przycisk funkcyjny jest dostępny tylko w niektórych krajach.
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Jeśli nawiązanie połącznia nie jest możliwe, należy zgłosić się do partnera serwisowego ŠKODA.
Numery pomocy drogowej i infolinii są fabrycznie ustawione właściwie dla danego kraju. W celu zmiany ustwionych numerów należy zgłosić się do partnera
serwisowego ŠKODA.

Lista kontaktów telefonicznych

Rys. 18 Lista kontaktów telefonicznych / dane kontaktu



› W menu Telefon nacisnąć przycisk funkcyjny  » rys. 16 na stronie 27.
Wyświetli się lista kontaktów telefonicznych  » rys. 18.
W książce telefonicznej urządzenia dostępnych jest maksymalnie 2000 wolnych miejsc w pamięci do importu kontaktów telefonicznych. Każdy kontakt
może zawierać maks. 5 numerów.
Listę kontaktów telefonicznych można wywołać również podczas prowadzenia
rozmowy.
Wybranie kontaktu
Wybieranie rozpoczyna się po naciśnięciu przycisku funkcyjnego z jednym z
wyświetlanych kontaktów1).
Jeżeli kontakt telefoniczny zawiera kilka numerów, to po naciśnięciu przycisku
funkcyjnego kontaktu zostaje wyświetlone menu z numerami telefonów.
Wybieranie rozpoczyna się po naciśnięciu przycisku funkcyjnego z jednym z
wyświetlanych numerów telefonu1).
Szczegóły kontaktu
Za pomocą przycisku funkcyjnego  w liście kontaktów telefonicznych  wyświetlane są dane kontaktu  » rys. 18.
Za pomocą przycisku funkcyjnego  w liście kontaktów wyświetlane jest okno
edycji numeru telefonu wybranego kontaktu.
Wybieranie rozpoczyna się po naciśnięciu przycisku funkcyjnego z jednym z
wyświetlanych numerów telefonu1).
Wyszukiwanie kontaktu
Przez naciśnięcie przycisku funkcyjnego A » rys. 18 Szukaj otwiera się klawiatura wyszukiwania w książce telefonicznej» strona 8, Klawiatura alfanumeryczna.
Przez naciśnięcie przycisku funkcyjnego wyszukanego kontaktu jest on wybierany 1) lub zostaną wyświetlone szczegóły kontaktu, jeśli do tego kontaktu jest
przypisanych kilka numerów telefonu.

1)
2)
3)

Kopiowanie listy
Po pierwszym nawiązaniu połączenia między telefonem a urządzeniem, system zaczyna importować książkę telefoniczną z telefonu i karty SIM2) do pamięci urządzenia3). W zależności od ilości kontaktów proces ten może trwać
nawet kilka minut.
Ilość zaimportowanych kontaktów można wyświetlić za pomocą przycisku
funkcyjnego » strona 28 Imp.kontakty.
W zależności od kontekstu liczba zaimportowanych kontaktów uzyskuje odpowiednie znaczenie.
› W trakcie importowania - xxxx/yyyy - liczba aktualnie importowanych do pamięci urządzenia kontaktów / liczba kontaktów w telefonie.
› Po zakończeniu importowania - xxxx/2000 - liczba zaimportowanych kontaktów, która zawiera min. jeden numer telefonu / 2000 (maks. ilość kontaktów
jakie mogą zostać zaimportowane do pamięci).
Gdy ilość kontaktów w książce telefonicznej zaimportowanych z telefonu dojdzie do 2000, kopiowanie zostanie zakończone, a na ekranie ukaże się komunikat Import kontaktów niepełny.. Dostępne są tylko już zaimportowane kontakty.
Jeżeli podczas ładowania książki telefonicznej wystąpi błąd, na ekranie pojawi
się komunikat Import. nie powiodło się. Sprób ponownie i sprawdzić, czy
urządzenie Bluetooth ... dopuszcza połączenia.
Aktualizacja listy
Przy każdym następnym nawiązywaniu połączenia telefonu z urządzeniem, lista 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 przeprowadzic ręcznie » strona 28, Ustawienia przez naciśnięcie przycisku Imp.kontakty.

Rozmowę telefoniczną można nawiązać, kiedy nie jest prowadzona żadna inna rozmowa.
Niektóre telefony nie obsługują ładowania danych kontaktowych z karty SIM.
W niektórych telefonach konieczne jest potwierdzenie importu kontaktów do urządzenia.

Telefon
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Listy połączeń






odebranie połączenia przychodzącego
wyciszenie dźwięku dzwonka
włączenie dźwięku dzwonka
odrzucenie połączenia przychodzącego

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

Rys. 19 Lista połączeń

› W menu Telefon nacisnąć przycisk funkcyjny  » rys. 16 na stronie 27.
Wyświetla się lista połączeń.
Opis przycisków funkcyjnych
A Otwieranie listy połączeń
› Wszyst. - lista wszystkich połączeń
› Nieodeb. - lista nieodebranych połączeń (maks. 40 połączeń)
› Wybier. - lista wybieranych połączeń (maks. 40 połączeń)
› Odebr. - lista odebranych połączeń (maks. 40 połączeń)
B Nawiązanie połączenia z wybranym kontaktem lub numerem telefonu
 Wyświetlanie szczegółów kontaktu » strona 34
Po zakończeniu rozmowy telefonicznej następuje aktualizacja listy połączeń,
przez pobranie informacji z telefonu. Niektóre telefony nie posiadają funkcji
przekazywania informacji dotyczących czasu nawiązanych połączeń. Wówczas
lista połączeń nie zawsze zgadza się z rzeczywistymi połączeniami.

Rozmowa telefoniczna
Połączenie wychodzące
Podczas nawiązywania połączenia na ekranie jest wyświetlany numer telefonu
lub nazwa kontaktu. Można wybrać następującą funkcję:


Zakończ wybieranie

Połączenie przychodzące
Podczas połączenia przychodzącego, na ekranie jest wyświetlany numer telefonu lub nazwa kontaktu. Można wybrać następujące funkcje:
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przełączenie rozmowy na telefon (rozmowa prywartna)
przełączenie rozmowy na urządzenie
wyłączenie mikrofonu
włączenie mikrofonu
zakończenie rozmowy

W trakcie prowadzenia rozmowy telefonicznej istnieje możliwość, przez naciśnięcie przycisku funkcyjnego , przesyłania dźwięków przycisków (DTMF) lub
wysłania kontaktów za pomocą dźwięków przycisków poprzez zatwierdzenie
klawiszem funkcyjnym Kont. jako DTMF. Po naciśnięciu przycisku otwiera się
lista dostępnych kontaktów.

Dane samochodu

Układy pojazdu
Ustawienia samochodu



Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tematów:
Dane samochodu
Systemy ESC i ASR
Opony
Układy wspomagające
Parkowanie i manewrowanie
Światła
Wycieraczki
Otwieranie i zamykanie
Zestaw wskaźników (tablica rozdzielcza)
Ustawienia czasu, daty i jednostek
Serwis
Resetowanie do ustawień fabrycznych

37
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38
38
38
39
39
39
39
40
40
40

Rys. 20 Informacje o jazdach / status samochodu
Rys. 21
Wskaźnik kontroli ciśnienia powietrza w oponach - przykład:
sprawdzić lewą przednią oponę i
ciśnienie powietrza w niej

Przede wszystkim należy kierować się zasadami bezpieczeństwa » strona 4,
Ważne wskazówki.
Ustawienia układów pojazdu mogą być przeprowadzane wyłącznie przy włączonym zapłonie.

Wywołanie menu głównego
› Nacisnąć przycisk  → .

Informacja
Poszczególne układy zostały opisane w dokumentacji » Instrukcja obsługi
pojazdu.
■ Jeżeli funkcje niektórych układów zostały wyłączone, to po wyłączeniu i włączeniu zapłonu niektóre funkcje, takie jak części układu ESC, zostaną ponownie włączone automatycznie ze względów bezpieczeństwa.

Wyświetlane dane pojazdu » rys. 20
A odległość
B czas jazdy
C średnia prędkość jazdy
D średnie zużycie paliwa
E przybliżony zasięg
F prezentacja zasięgu (jeżeli przewidywany zasięg jest mniejszy niż 300 km,
pojazd zbliża się powoli w kierunku symbolu )
G Prezentacja pojazdu (obszary pojazdu oznaczone kolorami informują o komunikatach ostrzegawczych dotyczących tych pojazdów, dotknięcie pojazdu powoduje wyświetlenie tekstów ostrzeżeń)

■

■

Dane jazdy - wyświetlanie danych jazd



Układy pojazdu
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Na ekranie może być wyświetlana jedna z trzech pamięci danych jazd » rys. 20.
■
■
■

Od uruch - dane pojedynczej jazdy
Długookresowo - długoterminowe dane jazd
Od tankowania - dane od zatankowania paliwa

Można przechodzić pomiędzy pamięciami pojedynczych jazd za pomocą przycisku funkcyjnego  .
■

Status poj. - wyświetlanie informacji o stanie pojazdu » rys. 20 lub ciśnieniu
powietrza w oponach
■ Status poj. - wyświetlanie informacji o stanie pojazdu
■  - brak komunikatu /  Komunikaty - ostrzeżenia dotyczące stanu pojazdu, liczba komunikatów (jeżeli występuje tylko jeden komunikat, wyświetlany jest tylko tekst ostrzeżenia)
■  Start-st. - wyświetlanie informacji o stanie układu START-STOP
■ Wskaźnik ciśn.w opon - funkcja kontroli ciśnienia w oponach » rys. 21
■  SET - uruchomienie kalibrowania

Układy wspomagające

› Nacisnąć przycisk



Front Assist - ustawianie systemu wspomagania monitorującego odstęp od
poprzedzających pojazdów
■ Włączone - włączanie / wyłączanie systemu wspomagania
■ Ostrzeżenie wstępne - włączanie / wyłączanie ostrzeżenia
■ Pokaż ostrzeż. odleg - włączanie / wyłączanie wyświetlania ostrzeżenia o
odległości
■ Syst.rozpozn.zmęcz. kier. - włączenie / wyłączenie rozpoznawania zmęczenia
kierowcy

■

Parkowanie i manewrowanie
Rys. 22
Wskaźnik optycznego systemu
czujników parkowania na ekranie

Można przechodzić pomiędzy poszczególnymi menu za pomocą przycisków
funkcyjnych  .
Informacja
Po naciśnięciu przycisku



→  → Asystenci.

zostanie wyświetlony ostatni widok menu .

Systemy ESC i ASR

› Nacisnąć przycisk
■
■



→  → System ESC:

Włączony - włączanie komponentów systemu ESC
ASR wył. - wyłączanie systemu ASR

Opony

› Nacisnąć przycisk



→  → Opony.

Wskaźnik ciśn.w opon - system kontroli ciśnienia w oponach
 SET - uruchomienie kalibrowania
■ Opony zimowe - ustawianie ograniczenia prędkości dla opon zimowych
■ Ostrzeż. o prędkości - włączanie / wyłączanie wyświetlania ostrzeżenia o
prędkości dla opon zimowych
■ Ostrzeżenie przy - ustawianie prędkości, przy której ma się wyświetlać ostrzeżenie

■

■
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System czujników parkowania - przyciski funkcyjne i ostrzeżenia » rys. 22
 wyłączenie optycznego systemu czujników parkowania
 włączanie / wyłączanie akustycznego systemu czujników parkowaniu
 Wyświetlana wskazówka: Kontroluj drogę!
A rozpoznana przez czujniki przeszkoda na wybranym pasie znajdująca się
do tej pory poza obszarem kolizji jest wskazywana przez żółty segment
B przeszkoda rozpoznana w obszarze zagrożonym kolizją jest wskazywana
przez czerwony segment Nie jechać dalej w kierunku przeszkody!
C obszar bez rozpoznanej przeszkody jest wskazywany jako przezroczysty
segment
D rozpoznana przez czujniki przeszkoda znajdująca się poza obszarem kolizji
jest wskazywana przez biały segment
E wystąpiła usterka systemu (przeszkody nie są wyświetlane)

› Nacisnąć przycisk



→  → Park/manewrowanie.



■

Sygnal.przy parkowaniu - ustawienie systemu czujników parkowania
Włączone - włączanie / wyłączanie systemu czujników parkowania
Automat włączenie - włączanie / wyłączanie zmniejszonego wskaźnika
systemu czujników parkowania (przy jeździe w przód)
■ Głośność z przodu - ustawianie głośności czujników z przodu
■ Wysokość dźw. 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
■ Zmn. gł.multim - zmniejszenie głośności głośników (audio)

■

■
■

Otwieranie i zamykanie

› Nacisnąć przycisk
■



→  → Oświetlenie.

Oświetlenie ambiente - ustawianie oświetlenia wewnątrz pojazdu
■ Ośw. wskaźników - ustawianie jasności podświetlenia zestawu wskaźników / przełączników
■ Asystent świateł - ustawianie oświetlenia zewnętrznego
■ Czas włącz.: - ustawianie czułości czujnika światła na zmiany natężenia
światła otoczenia
■ Wcześnie - duża czułość
■ Średnio - średnia czułość
■ Późno - mała czułość
■ Autom. św. mij. (deszcz) - włączanie / wyłączanie automatycznego włączania świateł mijania w czasie deszczu
■ Światła do jazdy w dzień - włączanie / wyłączanie świateł do jazdy w dzień
■ Kierunkowsk. komfor - włączanie/wyłączanie komfortowej pracy kierunkowskazów
■ Funkcja „Coming/leaving home“ - ustawianie funkcji COMING HOME/LEAVING
HOME
■ „F. coming home“ - ustawianie czasu włączenia oświetlenia po opuszczeniu
pojazdu (0–30 sekund; 0 – funkcja jest wyłączona)
■ „F. leaving home“ - ustawianie czasu włączenia oświetlenia po odryglowaniu pojazdu (0–30 sekund; 0 – funkcja jest wyłączona)
■

Wycieraczki

› Nacisnąć przycisk



→  → Otwier i zamykanie.

Centralny zamek - ustawianie otwierania i zamykania drzwi
Odblok.drzwi: - ustawianie odryglowania drzwi
■ Wszyst. - wszystkie drzwi
■ Poj.drzwi - drzwi kierowcy lub w systemie KESSY drzwi kierowcy lub pasażera
■ Strona - drzwi po stronie kierowcy lub w systemie KESSY drzwi po stronie
kierowcy lub pasażera
■ Automatyczne blokow. - włączanie / wyłączanie automatycznego ryglowania po ruszeniu
■ Potwierdzenie akustyczne - włączanie / wyłączanie sygnałów akustycznych podczas ryglowania i odryglowywania pojazdu z autoalarmem
■

Światła

› Nacisnąć przycisk

Wycieraczki - ustawianie wycieraczek
■ Autom. wyci (deszcz) - włączanie / wyłączanie automatycznego wycierania
przedniej szyby w deszczu
■ Aut. wycieraczka tyl - włączanie / wyłączanie automatycznego wycierania
szyby tylnej



→  → Lusterka i wycieraczki.

Zestaw wskaźników (tablica rozdzielcza)

› Nacisnąć przycisk



→  → Zestaw wskaźników.

W tym menu można wyświetlić lub ukryć przedstawienie pozycji menu tablicy
rozdzielczej na wyświetlaczu zestawu wskaźników oraz zresetować dane jazdy.
Chwil zużycie paliwa - włączanie / wyłączanie wyświetlania aktualnego zużycia paliwa
■ Śred zużycie paliwa - włączanie / wyłączanie wyświetlania średniego zużycia
paliwa
■

Eko-rady - włączanie / wyłączanie wyświetlania porad dotyczących oszczędnej jazdy
■ Czas jazdy - włączanie / wyłączanie wyświetlania czasu jazdy
■ Przebieg - włączanie / wyłączanie wyświetlania przejechanego odcinka
■ Ø prędkość - włączanie / wyłączanie wyświetlania średniej prędkości
■ Cyfrowy wsk. prędk - włączanie / wyłączanie wyświetlania aktualnej prędkości

■



Układy pojazdu
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Ostrzeż o prędkości - włączanie / wyłączanie wyświetlania ostrzeżenia o
prędkości
■ Temp. oleju - włączanie / wyłączanie wskaźnika temperatury oleju
■ Wyzeruj dane Od uruch. - resetowanie pamięci pojedynczych jazd na ekranie
urządzenia i wyświetlaczu zestawu wskaźników
■ Zeruj dane Długookre - resetowanie pamięci długoterminowej na ekranie
urządzenia i wyświetlaczu zestawu wskaźników
■

Ustawienia czasu, daty i jednostek

› Wybrać przycisk



→ Godzina i data.

Opis ustawień czasu i daty » strona 14.

› Wybrać przycisk



→ Jednostki.

Opis ustawień jednostek » strona 14.

Serwis

› Nacisnąć przycisk
■
■
■



→  → Przegląd:.

VIN: ... - wyświetlanie numeru identyfikacyjnego pojazdu
Przegląd: --- lub --- - liczba km/dni do kolejnego przeglądu
Wymiana oleju: --- lub --- - liczba km/dni do następnej wymiany oleju

Resetowanie do ustawień fabrycznych

› Nacisnąć przycisk



→  → Ustawienia fabryczne.

W tym menu można zresetować ustawienia układów pojazdu do ustawień fabrycznych.
Wszystkie ustawienia
Wszystkie ustawienia - przywracanie ustawień wszystkich pozycji menu
■ Poszczególne ustawienia
■ Asystenci - przywracanie ustawień menu Asystenci
■ Park/manewrowanie - przywracanie ustawień menu Park/manewrowanie
■ Oświetlenie - przywracanie ustawień menu Oświetlenie
■ Lusterka i wycieraczki - przywracanie ustawień menu Lusterka i wycieraczki
■ Otwier i zamykanie - przywracanie ustawień menu Otwier i zamykanie
■ Zestaw wskaźników - przywracanie ustawień menu Zestaw wskaźników

■

■

Po wybraniu jednej z wymienionych pozycji menu pojawia się pytanie, czy ustawienia początkowe na pewno mają zostać przywrócone.
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■
■

Przerwij - powrót do nadrzędnego menu
Cofnij - przywracanie ustawień

Spis treści
A
AM
ASR
Audio
Media
Radio
Audio bluetooth
Automatyczne przecieranie szyby przedniej w
deszczu
Automatyczne przecieranie szyby tylnej
Automatyczne ryglowanie
Automatyczne światła mijania w deszczu
Automatyczne wyłączenie urządzenia
AUX

16
38
20
16
24
39
39
39
39
4
26

B
Baza danych multimedialnych
Media
Bluetooth
Łączenie urządzenia z telefonem
Ustawienia
Widoczność

22
29
14
14

C
COMING HOME
Cyfrowa transmisja radiowa
Ustawienia
Czujnik świateł - czas włączenia światła

14
4
14
36
13
9

E
Ekran
Ekran dotykowy
Ekran urządzenia
Klawiatura
klawiatura numeryczna
Konserwacja
Obsługa
ważne wskazówki

6
6
13
8
8
6
7
6

F
Filtr PTY
FM
Ustawienia
Formaty plików
Wymagania i ograniczenia
Front Assist
Funkcje telefonu

17
16
19
24
24
38
33

G
39
20
39

D
DAB
Ustawienia
Dane
Jazda
Status samochodu
Dane dot. jazdy

Data
Deklaracja zgodności
Dodatkowe języki klawiatury
DTMF
Dźwięk
Dźwignia obsługowa

Godzina

14

I
Informacje o systemie

15

J

16
20

Jednostki

37
37
39

Karta pamięci SD

14

K
25

Kierownica wielofunkcyjna
Media
Radio
Telefon
Klawiatura
Komfortowa praca kierunkowskazów
Komunikacja
Komunikaty ostrzegawcze
Kontrola ciśnienia powietrza w oponach
Książka telefoniczna

9
9
11
8, 14
39
27
4, 37
37, 38
34

L
LEAVING HOME
Lista
Media
Lista dostępnych stacji
Radio
Lista kontaktów telefonicznych
Listy połączeń

39
21
17
34
36

Ł
Łączenie telefonu
z urządzeniem

29

M
20
24
26
22
24
25
9
21
20
20
24
22
21
25

Media
Audio bluetooth
AUX
Baza danych multimedialnych
Formaty plików
Karta pamięci SD
Kierownica wielofunkcyjna
Lista
Menu główne
Obsługa
obsługiwane media
Odtwarzanie
Przeglądarka
USB
Spis treści
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Ustawienia
Wybór źródła dźwięku
Wymagania i ograniczenia
Źródło dźwięku
Menu
Media
Radio
Telefon
Ustawienia
Ustawienia urządzeń
Menu główne
Media
Telefon
Multimedia
AUX
USB

23
24
24
23
20
16
27
12
12
20
27
26
25

N
Numer identyfikacyjny pojazdu
Numer kierunkowy
Numer telefonu
Numer VIN

40
33
33
40

O
Obsługa
Radio
Obsługa urządzeń
Kierownica wielofunkcyjna
Obsługa urządzenia
Dźwignia obsługowa
Ekran urządzenia
Kierownica wielofunkcyjna
Wyświetlacz MAXI DOT
Obsługiwane źródła dźwięku
Ochrona komponentów
Odryglowanie drzwi
Odtwarzacz bluetooth
Odtwarzanie
Media

42

Spis treści

16
9
7
9
7
11
9
24
4
39
24
22

Ograniczenie prędkości dla opon zimowych
Okno wprowadzania
Znaki języków
Okno wprowadzania z klawiaturą
Okno wprowadzania z klawiaturą numeryczną
Opis urządzenia

38
14
8
8
5

P
Podświetlenie wskaźników
Połączenie telefonu z urządzeniem
Połączenie urządzenia z telefonem
Profile bluetooth
Przegląd urządzenia
Przyciski funkcyjne

39
30
29
31
5
7

R
Radio
Kierownica wielofunkcyjna
Lista dostępnych stacji
Menu główne
Obsługa
Radiokomunikacja drogowa (TP)
Szukanie stacji
Ustawienia
Ustawienia DAB
Ustawienia FM
Wstęp
Wybór stacji
Zapisywanie stacji
Radiokomunikacja drogowa (TP)
Rady ekologiczne
Rozmowa telefoniczna
DTMF

16
9
17
16
16
18
17
19
20
19
16
17
18
18
39
36
36

S
Serwis
Stacja radiowa
patrz menu główne

40
16

Stacje radiowe
Szukanie stacji
Wybór stacji
Zapisywanie stacji
START-STOP
System czujników parkowania
System rozpoznawania zmęczenia kierowcy

17
17
18
37
38
38

Ś
Światła do jazdy w dzień

39

T
Tablica rozdzielcza
Telefon
Funkcje
Kierownica wielofunkcyjna
Komunikaty na ekranie
Książka telefoniczna
Listy połączeń
Menu główne
Numer kierunkowy
Połączenie telefonu z urządzeniem
Połączenie urządzenia z telefonem
Profile bluetooth
Profile Bluetooth
Przerywanie połączenia
Rozmowa telefoniczna
szybkie połączenie z telefonem
Szybkie wybieranie numeru telefonu
Ustawienia
Usuwanie telefonu z listy skojarzonych urządzeń
Warunki skojarzenia
Wpisywanie numeru telefonu
Wybór telefonu
TP (radiokomunikacja drogowa)

39
27
33
11
28
34
36
27
33
30
29
31
29
32
36
31
33
28
32
29
33
31
18

U
Układy pojazdu
USB

37
25

Ustawianie
głośności
6
Ustawianie systemów pojazdu
Opony
38
Parkowanie i manewrowanie
38
System ESC
38
Światła
39
Ustawianie układów pojazdu
Otwieranie i zamykanie
39
przywracanie ustawień fabrycznych
40
Układy wspomagające
38
Wycieraczki
39
Ustawienia
12
Bluetooth
14
20
DAB
dodatkowe języki klawiatury
14
Dźwięk
13
Ekran urządzenia
13
FM
19
Głośność
6
Godzina i data
14
Informacje o systemie
15
Jednostki
14
Język
12
Klawiatura
14
Media
23
Menu
12
Profil użytkownika
33
14
przywracanie ustawień fabrycznych
Radio
19
Telefon
28
urządzenie
12
Zarządzanie ulubionymi
33
Ustawienia fabryczne
14, 40
Ustawienia samochodu
37
Ustawienia systemów pojazdu
Tablica rozdzielcza
39
Ustawienia urządzenia
12
Usuwanie telefonu z listy skojarzonych urządzeń
32

Zestaw wskaźników

W
Warunki skojarzenia
29
Ważne wskazówki
4
Ekran dotykowy
6
Wiersz statusu
7
włączanie/wyłączanie
14
bluetooth
Włączanie urządzenia
6
Wprowadzenie
4
Deklaracja zgodności
4
Ochrona komponentów
4
Wskaźnik kontroli ciśnienia powietrza w oponach
37, 38
7
Wskaźnik wyświetlany na ekranie
Wybierz stację radiową
patrz menu główne
16
Wybierz zakres częstotliwości
patrz menu główne
16
Wybór źródła dźwięku
Media
24
Wyciszanie
6
Wyłączanie
głośności
6
Wyłączanie urządzenia
6
Wyposażenie pojazdu
Deklaracja zgodności
4
Wyświetlacz
6
Wyświetlacz MAXI DOT
Media
9
Obsługa
9
Radio
9
Telefon
11

39

Ź
Źródło dźwięku

23

Z
Zabezpieczenie przed kradzieżą
Zakres częstotliwości
patrz menu główne
Zapisywanie stacji radiowych

4
16
18
Spis treści

43

ŠKODA AUTO a.s. stale pracuje nad rozwojem wszystkich typów i modeli samochodów. Z tego powodu w każdej chwili mogą zostać wprowadzone zmiany w
zakresie kształtu, wyposażenia i rozwiązań technicznych dostarczanych samochodów. 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.

Przedruk, powielanie, tłumaczenie lub wykorzystanie tego opracowania w inny
sposób, także we fragmentach, jest niedozwolone bez pisemnej zgody ŠKODA
AUTO a.s.
Wszelkie prawa autorskie są wyraźnie zastrzeżone dla ŠKODA AUTO a.s. zgodnie z ustawą o prawach autorskich.
Zmiany zastrzeżone.
Wydane przez: ŠKODA AUTO a.s.
© ŠKODA AUTO a.s. 2014
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