
www.skoda-auto.com

Swing
Infotainment polsky 05.2013
S00.5614.16.11
5E0 012 101 AR

SIMPLY CLEVER

Infotainment Radio Swing
Instrukcja obsługi



Układ niniejszej instrukcji obsługi
(objaśnienia)

Niniejsza instrukcja została opracowana według określonych reguł, aby ułatwić wy-
szukiwanie i uzyskiwanie potrzebnych informacji.

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

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

Objaśnienia symboli
 Oznacza koniec podrozdziału.

 Oznacza kontynuację podrozdziału na następnej stronie.

® Oznacza zarejestrowany znak towarowy.

Przykładowe opisy informacji podanych w instrukcji obsługi
Wcisnąć przycisk SETUP  → Dźwięk.

Ta informacja oznacza, że najpierw należy wcisnąć przycisk SETUP , a następnie wy-
brać i zatwierdzić menu Dźwięk.

Symbol „→“ oznacza następną czynność.

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

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

■ xyz - pierwszy poziom menu

Wskazówki

UWAGA

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

OSTROŻNIE

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

Informacja

Zwykła Wskazówka zwraca uwagę na ważne informacje na temat użytkowania sa-
mochodu.



Wstęp

Wybraliście Państwo samochód marki ŠKODA, wyposażony w urządzenie Infotainment Radio Swing (dalej
określany jako urządzenie) – dziękujemy za zaufanie.
Dzięki nowej koncepcji obsługi, przy użyciu urządzenia można wprowadzać wszystkie ustawienia samochodu
oraz sterować centralnie układami elektronicznymi.

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

Należy pamiętać o tym, że niniejsza instrukcja jest tylko dodatkiem do informacji podanych w instrukcji obsłu-
gi pojazdu. Z tego powodu można jej używać wyłącznie w połączeniu z aktualną instrukcją pojazdu. Dokładny
opis niektórych funkcji wymienionych w tej instrukcji obsługi jest dostępny w instrukcji obsługi pojazdu.

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

Państwa ŠKODA AUTO a.s. (dalej nazywany ŠKODA)
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Wprowadzenie

Ważne wskazówki

 Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tema-
tów:

Deklaracja zgodności 3
Ochrona komponentów 3

W niniejszej instrukcji obsługi zostały opisane wszystkie dostępne wersje wypo-
sażenia samochodu, nie są jednak opisane jako wyposażenie specjalne, wariant
modelu lub wyposażenie przeznaczone dla określonego rynku.

Dlatego w samochodzie mogą nie występować wszystkie elementy wyposaże-
nia, opisane w tej instrukcji obsługi.

Zakres wyposażenia pojazdu zależy od zawartej umowy kupna pojazdu. Dalsze in-
formacje można otrzymać u właściwego dealera ŠKODA.

Ilustracje zastosowane w instrukcji mogą w pewnych szczegółach wyglądać ina-
czej niż w przypadku Państwa samochodu – mają one wyłącznie ogólne znaczenie
informacyjne.

UWAGA

■ Należy przede wszystkim koncentrować się na kierowaniu samochodem!
Kierowca ponosi pełną odpowiedzialność za obsługę pojazdu.
■ Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób umożliwiający pełną kontrolę
nad samochodem w każdej sytuacji na drodze – istnieje niebezpieczeństwo
wypadku!
■ Ustawić głośność w taki sposób, aby akustyczne sygnały z zewnątrz, na
przykład syreny ostrzegawcze pojazdów uprzywilejowanych, takich jak pojaz-
dy policji, karetki pogotowia i pojazdy straży pożarnej, były zawsze słyszalne.
■ Zbyt duża głośność może spowodować uszkodzenie słuchu!

Informacja

Zbyt duża głośność może powodować rezonans dźwiękowy w pojeździe. 

Deklaracja zgodności

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa  na stronie 3.

ŠKODA AUTO a.s. oświadcza niniejszym, że systemy ŠKODA Infotainment spełnia-
ją podstawowe wymogi i dalsze postanowienia dyrektywy 1999/5/EG.

 

Ochrona komponentów

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa  na stronie 3.

Niektóre sterowniki elektroniczne są wyposażone fabrycznie w ochronę kompo-
nentów.

Ochrona komponentów została opracowana jako mechanizm ochronny do poniż-
szych celów:

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

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

chowej stacji obsługi ŠKODA.

W przypadku aktywnej ochrony komponentów na ekranie urządzenia wyświetli
się następujący komunikat Ochrona przeciw kradzieży komponentów - funkcja
ograniczona. Włączyć zapłon.

Jeżeli ochrona komponentów nie wyłącza się po włączeniu zapłonu, należy się
zwrócić do fachowej stacji obsługi ŠKODA. 
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Opis i obsługa urządzenia

 Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tema-
tów:

Opis urządzenia 4
Włączanie i wyłączanie urządzenia 4
Ustawianie głośności 5

Przede wszystkim należy kierować się zasadami bezpieczeństwa » strona 3,
Ważne wskazówki. 

Opis urządzenia

Rys. 1 Opis urządzenia

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 4.

  - Włączanie/wyłączanie urządzenia, ustawianie głośności
Gałka menu do wyborów i zatwierdzenia
Przyciski funkcyjne (funkcje przycisków zostały opisane w poszczególnych
rozdziałach)
Ekran
RADIO  - menu Radio » Strona 14
MEDIA  - menu Nośniki » Strona 16
W zależności od wyposażenia:
› PHONE  - Menu Telefon » Strona 23
› MUTE  - wyciszenie » Strona 5
SETUP  - ustawienia urządzenia » Strona 9
CAR  - ustawienia układów pojazdu » Strona 32
BACK  - powrót do nadrzędnego menu
    - przyciski do przechodzenia wstecz i naprzód (funkcje przycisków zos-
tały opisane w poszczególnych rozdziałach)
Otwór na płyty CD
  - Wyjęcie płyty CD
Wejście karty pamięci 

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 4.

› Wcisnąć regulator   w celu włączenia lub wyłączenia urządzenia.

Po włączeniu urządzenia rozpoczyna się odtwarzanie źródła dźwięku i trybu wy-
branego w momencie wyłączenia urządzenia.

Jeżeli przed wyłączeniem urządzenia aktywny był tryb telefonu, a zapłon lub funk-
cja Bluetooth® nie są włączone, na ekranie pojawi się komunikat Podłącz telefon
komórkowy. Włączyć zapłon lub funkcję Bluetooth® » Strona 11.

Jeśli przy włączonym urządzeniu kluczyk zostanie wyjęty ze stacyjki, urządzenie
wyłączy się automatycznie. Urządzenie włącza się automatycznie po włączeniu
zapłonu. 
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Jeżeli urządzenie było wyłączone przy użyciu regulatora,   po włączeniu zapłonu
nie nastąpi automatyczne włączenie urządzenia.

W samochodach wyposażonych w układ KESSY urządzenie wyłącza się automa-
tycznie po wyłączeniu silnika i otwarciu drzwi.

Przy wyłączonym zapłonie układ wyłącza się automatycznie po około jednej go-
dzinie (ochrona akumulatora przed rozładowaniem). 

Ustawianie głośności

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 4.

Zwiększanie głośności
› Obrócić regulator   w prawo.

Zmniejszanie głośności
› Obrócić regulator   w lewo.

Wyłączenie głosu
› Nacisnąć przycisk MUTE

Lub

› Ustawić głośność na 0 przy użyciu regulatora  .

Informacja

■ Zmiana głośności jest wyświetlana na ekranie urządzenia.
■ Po wyłączeniu głosu na ekranie pojawia się symbol .
■ W przypadku niektórych podłączonych źródeł głośność odtwarzania można
zmieniać bezpośrednio na źródle. 

Obsługa Infotainment

 Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tema-
tów:

Ekran urządzenia 5
Wyświetlacz zestawu wskaźników 6



Obsługa za pomocą dźwigni 6
Obsługa za pomocą kierownicy wielofunkcyjnej - menu Audio 7
Obsługa przy użyciu kierownicy wielofunkcyjnej - menu Audio 8

Przede wszystkim należy kierować się zasadami bezpieczeństwa » strona 3,
Ważne wskazówki. 

Ekran urządzenia

Rys. 2 Wskaźniki wyświetlane na ekranie

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 5.

Wyświetlanie menu, punktów menu i funkcji na ekranie
Aktualnie wybrany punkt menu
Poprzedni punkt menu
Następny punkt menu
Menu nadrzędne 
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Funkcja w menu/punkt menu
Funkcja z „polem wyboru“
›  - Funkcja jest włączona
›  - Funkcja jest wyłączona

Wybór menu/punktu menu
Wybór odbywa się przez obracanie gałki menu 2  » rys. 1 na stronie 4.

Zatwierdzanie menu/punktu menu
Zatwierdzenie odbywa się przez wciśnięcie gałki menu 2 .

Funkcja w menu/Potwierdzenie punktu menu
Funkcję menu/punktu menu E  » rys. 2 można zatwierdzić naciskając odpowiedni
przycisk funkcyjny 3  » rys. 1 na stronie 4.

Powrót do nadrzędnego menu
Powrót odbywa się przez wciśnięcie przycisku BACK .

Włączanie/wyłączanie funkcji z „polem wyboru“
Funkcję można włączyć/wyłączyć przez wciśnięcie gałki menu 2 .

Informacja

■ Szare tło menu lub punktu menu oznacza, że jest nieaktywny lub niedostępny.
■ W niektórych menu lub punktach menu jest wyświetlane aktualnie wybrane us-
tawienie, np. Odległość: km lub odległość: mi.
■ Jeżeli urządzenie nie jest używane, wyświetlacz przechodzi po kilku sekundach
do menu nadrzędnego. 

Wyświetlacz zestawu wskaźników

Rys. 3 Wyświetlacz zestawu wskaźników kolorowy/monochromatyczny

E

F

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 5.

Główne punkty menu
■ Audio » Strona 16
■ Telefon » Strona 23;
■ Samochód » Strona 32
■ Dane dotyczące jazdy » Strona 37
■ Systemy wspomagania » Strona 33

Obsługa punktów menu w zależności od wyposażenia pojazdu
■ przy użyciu dźwigni obsługowej - » Strona 6,
■ przy użyciu kierownicy wielofunkcyjnej - » Strona 7

Informacja

Punkt menu Audio jest wyświetlany tylko w przypadku zamontowanego fabrycz-
nie radia Infotainment. 

Obsługa za pomocą dźwigni

Rys. 4
Przyciski na dźwigni obsługowej

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 5.

Poszczególne menu i punkty menu można obsługiwać na wyświetlaczu zestawu
wskaźników za pomocą dźwigni w następujący sposób.

długie naciśnięcie - wybranie menu głównego
krótkie naciśnięcie - wybranie poszczególnych punktów menu lub menu
krótkie naciśnięcie - wybranie punktu menu lub menu 
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Obsługa za pomocą kierownicy wielofunkcyjnej - menu Audio

Rys. 5 Kierownica wielofunkcyjna: Przyciski obsługowe i regulatory

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 5.

Poszczególne punkty menu w menu Audio można obsługiwać za pomocą kierow-
nicy wielofunkcyjnej na wyświetlaczu zestawu wskaźników.



Przyciski obsługowe i regulatory
Przycisk/
regulator

Akcja Radio Nośniki

1 Krótkie naciśnięcie Zmiana źródła, zmiana zakresu częstotliwości

1 Długie naciśnięcie
Przełączanie trybów pracy radio i nośniki oraz wywołanie ostatniego stanu kontekstowego (np. ostatnia odtwarzana stacja radiowa

lub utwóra))

2 Krótkie naciśnięcie
Wyłączanie/włączanie dźwiękub)

Zatrzymywanie/włączanie odtwarzania utworów

2 Obrót w górę Zwiększenie głośności aktualnego źródła

2 Obrót w dół Zmniejszenie głośności aktualnego źródła

3 Krótkie naciśnięcie

Przechodzenie do następnej stacji radiowej, zapisanej na
liście stacji

lub stacji radiowej zapisanej na liście zaprogramowanejc)

Przerwanie komunikatu drogowego

Przejście do następnego utworua)

3 Długie naciśnięcie Przerwanie komunikatu drogowego Szybkie przewijanie w przóda)

4 Krótkie naciśnięcie

Powrót do poprzedniej stacji radiowej, zapisanej na liście
stacji

lub stacji radiowej zapisanej na liście zaprogramowanej
Przerwanie komunikatów drogowych

Powrót do poprzedniego utworu w ciągu 5 s odtwarzania utworu,
powrót do początku utworu po upływie 5 sa)

4 Długie naciśnięcie Przerwanie komunikatu drogowego Szybkie przewijanie w tyła)

5 Krótkie naciśnięcie Przerwanie komunikatu drogowego Bez funkcji

5 Obrót w górę
Wyświetlenie listy dostępnych stacji

Przewijanie w górę
Powrót do poprzedniego utworua) 
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Przycisk/
regulator

Akcja Radio Nośniki

5 Obrót w dół
Wyświetlenie listy dostępnych stacji

Przewijanie w dół
Przejście do następnego utworua)

6 Krótkie naciśnięcie Menu główne na wyświetlaczu zestawu wskaźników

a) Nie dotyczy AUX.
b) Dźwięk można ponownie włączyć wciskając regulator 2  lub obracając regulator 2 .
c) Wybór uzależniony od kontekstu.

Informacja

■ Przy włączonym zapłonie i światłach pozycyjnych przyciski i regulatory w kie-
rownicy wielofunkcyjnej będą podświetlone.
■ Zestaw głośników w samochodzie jest przystosowany do mocy wyjściowej
urządzenia Infotainment wynoszącej 4 x 20 W.
■ Przycisk z symbolem  do obsługi języka nie jest obsługiwany przez urządze-
nie. 

Obsługa przy użyciu kierownicy wielofunkcyjnej - menu Audio

Rys. 6 Kierownica wielofunkcyjna: Przyciski obsługowe i regulatory

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 5.

Poszczególne punkty menu w menu Telefon można obsługiwać na wyświetlaczu
zestawu wskaźników za pomocą kierownicy wielofunkcyjnej.



Regulator 1

Akcja Funkcja

Krótkie naciśnięcie Wyłączenie głosu (MUTE)

Obrót w górę Zwiększanie głośności

Obrót w dół Zmniejszanie głośności

Przycisk 2

Akcja Funkcja

Krótkie naciśnięcie
Odebranie połączenia, zakończenie rozmowy, wejście do
menu głównego telefonu, lista połączeń, połączenie z wy-
branym kontaktem

Długie naciśnięcie
Odrzucenie połączenia, powtórzenie ostatniego połączenia
(ponowne wybranie)

Regulator 3

Akcja Funkcja

Krótkie naciśnięcie Zatwierdzanie wybranego punktu menu

Obrót w górę Lista połączeń, poprzedni punkt menu

Przycisk 4

Akcja Funkcja

Krótkie naciśnięcie Przejście poziom wyżej

Długie naciśnięcie Zamykanie menu telefonu

Funkcja rozmów telefonicznych na wyświetlaczu zestawu wskaźników
W zależności od kontekstu na wyświetlaczu zestawu wskaźników można wyko-
nać następujące funkcje: 

8 Wprowadzenie



Połączenie przychodzące

■  Odbierz - odebranie połączenia
■  Odrzuć - odrzucenie połączenie
■  Ignoruj - zignorowanie połączenia

Połączenie wychodzące

■  Zakończ roz - kończenie rozmowy

Bieżące połączenie

■  Zakończ - kończenie rozmowy
■  Wył. mikr. - wyłączanie mikrofonu
■  Mikr.wł. - włączanie mikrofonu

Symbole na wyświetlaczu zestawu wskaźników
Symbol Znaczenie

 Poziom naładowania akumulatora telefonua)

 Siła sygnałua)

 Telefon jest połączony z urządzeniem głośnomówiącym.


Nieodebrane połączenia (jeżeli jest więcej połączeń nieode-
branych, obok symbolu jest wyświetlana ich liczba)

a) Ta funkcja jest obsługiwana tylko przez niektóre telefony komórkowe.

Lista połącz.
Na wyświetlaczu zestawu wskaźników może być tylko wyświetlana i używana lis-
ta połączeń.

Jeżeli lista połączeń nie zawiera wpisów, na wyświetlaczu zestawu wskaźników
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 kie-
rownicy wielofunkcyjnej będą podświetlone.
■ Przycisk z symbolem  do obsługi języka nie jest obsługiwany przez urządze-
nie. 

Ustawienia urządzeń

 Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tema-
tów:

Menu główne 9
Ustawienia dźwięku 10
Ustawienia radia 10
Ustawienia nośników 11
Ustawienia telefonu 11
Ustawienia systemu urządzenia 12
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Bluetooth® 13

Przede wszystkim należy kierować się zasadami bezpieczeństwa » strona 3,
Ważne wskazówki. 

Menu główne

Rys. 7 Menu główne SETUP

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 9.

Wywołanie menu głównego ustawień urządzeń
› Wcisnąć przycisk SETUP . 
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Punkty menu w menu głównym ustawień urządzeń
■ Dźwięk - ustawienia dźwięku » Strona 10
■ Radio - ustawienia radioodtwarzacza » Strona 10
■ Nośniki - ustawienia nośników » Strona 11
■ Telefon - ustawienia telefonu » Strona 11
■ System - ustawienia systemowe » Strona 12 

Ustawienia dźwięku

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 9.

› Wcisnąć przycisk SETUP  → Dźwięk.

■ Niskie - ustawianie tonów niskich
■ Średnie - ustawianie tonów średnich
■ Wysokie - ustawianie tonów wysokich
■ Balans - ustawianie balansu dźwięku między głośnikami z lewej/prawej
■ Fader - ustawianie balansu dźwięku między głośnikami z przodu/tyłu
■ Głośność - ustawianie głośności

■ Maksymalna głośność przy włączeniu - głośność początkowa przy włączaniu
■ Komunikat drogowy - ustawianie głośności radiowych komunikatów drogo-

wych (TP)
■ Dopasow.głośn.do prędkości jazdy (GALA) - zwiększenie głośności przy

zwiększeniu prędkości
■ Głośność AUX - ustawienie głośności odtwarzania z zewnętrznego źródła

■ Cicho - niska głośność
■ Średnio - średnia głośność
■ Głośno - wysoka głośność

■ Bluetooth-Audio - ustawianie głośności odtwarzania przez Bluetooth®

■ Cicho - niska głośność
■ Średnio - średnia głośność
■ Głośno - wysoka głośność 

Ustawienia radia

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 9.

› Wcisnąć przycisk SETUP  → Radio.





■ Radiotekst - włączanie/wyłączanie wyświetlania radiotekstu
■ Częstotliwość alternatywna (AF) - włączanie/wyłączanie wyszukiwania alterna-

tywnych częstotliwości dla aktualnie słuchanej stacji
■ Przyciski strzałek - ustawianie funkcji zmiany stacji w trybie RADIO

■ Lista stacji - przełączanie wszystkich aktualnie dostępnych stacji wybranego
zakresu częstotliwości

■ Lista pamięci - przełączanie tylko zapisanych w pamięci stacji w wybranym
zakresie częstotliwości

■ RDS regionalne - włączanie/wyłączanie automatycznego śledzenia stacji regio-
nalnych
■ Stała - wybrana regionalna stacja radiowa pozostaje zapisana (w przypadku

utraty sygnału należy ustawić ręcznie inną stację regionalną)
■ Automatycznie - automatyczne śledzenie regionalnych stacji radiowych (w

przypadku utraty sygnału w danym regionie radioodbiornik ustawia automa-
tycznie inną dostępną stację regionalną)

■ Filtr PTY - wybór stacji radiowej według tematu
■ Off - wyłączanie
■ News - wiadomości
■ Music - muzyka
■ Sportowy - sport
■ Culture - kultura
■ Special - inne

■ Sortowanie listy stacji - sortowanie listy stacji
■ Domyślna - według identyfikacji programów (kod PI)
■ A - Z - w kolejności alfabetycznej, a następnie według numerów częstotliwoś-

ci (jeżeli nazwa stacji zostanie zmieniona podczas odtwarzania, może ona być
wyświetlona dopiero na końcu listy)

■ Nazwa stacji - wyświetlanie nazwy stacji
■ Zmienna - dopuszczalna zmiana nazwy stacji
■ StałaNazwa stacji jest stała (nadaje się do listy A-Z).

■ Usuń zaprogramowane stacje - kasowanie zapisanych stacji 
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Informacja

■ Radio Data System (RDS) służy do przekazywania dodatkowych informacji.
Funkcja RDS umożliwia np. rozpoznawanie programu, typu programu (PTY), odbiór
komunikatów drogowych (TP) lub automatyczne śledzenie stacji radiowych. Sta-
cje radiowe obsługujące funkcję RDS, przy dostatecznie silnym sygnale wysyłają
dodatkowo informację tekstową ze swoją nazwą, którą widać na wyświetlaczu
zamiast wskazania częstotliwości.
■ Funkcja częstotliwości alternatywnej (AF) polega na tym, że następuje automa-
tyczne ustawienie najlepiej odbieranej częstotliwości wybranej stacji radiowej.
■ W krajach, w których funkcja Radio Data System (RDS) nie jest odpowiednio ob-
sługiwana, nie będzie można prawdopodobnie skorzystać z wszystkich funkcji ra-
dia. Z tego powodu zalecamy wyłączenie ustawienia RDS regionalne i ewentual-
nie częstotliwości alternatywnej (AF). W przeciwnym wypadku funkcje te mogą
wpływać negatywnie na działanie radia. 

Ustawienia nośników

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 9.

› Wcisnąć przycisk SETUP  → Nośniki.

■ Aktywuj AUX - włączanie/wyłączanie aktywacji wejścia AUX
■ Odtw. los./powtarz. z podfolderami - włączanie/wyłączanie odtwarzania utwo-

rów w trybach Odtw. los. i Powtórz razem z podfolderami
■ Wyświetlanie znaczników ID3 - włączanie/wyłączanie wyświetlania wykonaw-

cy, albumu i nazwy utworu na wyświetlaczu urządzenia1)

■ Bluetooth-audio - włączanie/wyłączanie aktywacji zewnętrznego źródła dźwię-
ku przez Bluetooth®

■ Wybierz odtwarzacz Bluetooth - wybór urządzenia do odtwarzania dźwięku ze
standardem Bluetooth®

■ Znalezione urządzenia - otwieranie listy sparowanych urządzeń
■ Połącz - podłączenie sparowanego urządzenia bez wprowadzania kodu PIN
■ Rozłącz - odłączenie sparowanego urządzenia



■ Info - wyświetlanie informacji na temat sparowanego urządzenia
■ Adres Bluetooth: xyz - adres Bluetooth®

■ Nazwa BT: xyz - nazwa sparowanego urządzenia
■ Czas ostatniego połączenia: xyz - Czas ostatniego połączenia

■ Usuń - kasowanie sparowanego urządzenia z listy sparowanych urządzeń
■ Znalezione urządzenia - wyświetlanie listy dostępnych urządzeń zewnętrz-

nych z aktywną funkcją Bluetooth®obsługujących profile A2DP lub AVRCP2)

■ Połącz - połączenie z już sparowanym urządzeniem/uruchomienie parowa-
nia, jeżeli odpowiednie urządzenie nie jest sparowane

■ Rozłącz - odłączenie wyszukanego urządzenia
■ Wyszukaj - szukanie dostępnych zewnętrznych urządzeń z aktywną funkcją

Bluetooth® i włączoną widocznością
■ Widoczność - włączanie/wyłączanie widoczności modułu Bluetooth® dla in-

nych urządzeń
■ Ukryte - wyłączanie widoczności
■ Zawsze widoczne - włączenie widoczności na stałe
■ Przy włączaniu - włączanie widoczności na 5 minut po włączeniu zapłonu

lub do momentu przekroczenia ustawionej prędkości jazdy 5 km/h
■ Usuń wszystkie sparowane urządzenia - kasowanie wszystkich sparowanych

urządzeń 

Ustawienia telefonu

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 9.

› Wcisnąć przycisk SETUP  → Telefon.

■ Ustawienia Bluetooth - ustawienia funkcji Bluetooth®

■ Znalezione urządzenia - otwieranie listy sparowanych urządzeń
■ Połącz - podłączenie sparowanego urządzenia bez wprowadzania kodu PIN
■ Rozłącz - odłączenie sparowanego urządzenia
■ Profil - możliwość wyboru podłączanych profili Bluetooth®

■ Wszystko - podłączanie profili Bluetooth®HFP3), A2DP i AVRCP2)

■ Telefon - podłączanie tylko profilu Bluetooth® HFP 



1) Na wyświetlaczu zestawu wskaźników w menu Audio wyświetla się zawsze znacznik ID3, niezależ-
nie od ustawienia.

2) Profile A2DP i AVRCP to profile Bluetooth®, które obsługują funkcje multimedialne.
3) HFP to profil Bluetooth® obsługujący funkcję urządzenia głośnomówiącego.
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■ Info - wyświetlanie informacji na temat sparowanego urządzenia
■ Adres Bluetooth: xyz - adres Bluetooth®

■ Nazwa BT: xyz - nazwa sparowanego urządzenia
■ Czas ostatniego połączenia: xyz - Czas ostatniego połączenia

■ Usuń - kasowanie sparowanego urządzenia z listy sparowanych urządzeń
■ Znalezione urządzenia - wyświetlanie listy dostępnych urządzeń zewnętrz-

nych z włączoną funkcją Bluetooth®

■ Połącz - połączenie z już sparowanym urządzeniem/uruchomienie parowa-
nia, jeżeli odpowiednie urządzenie nie jest sparowane

■ Rozłącz - odłączenie wyszukanego urządzenia
■ Wyszukaj - szukanie dostępnych zewnętrznych urządzeń z aktywną funkcją

Bluetooth® i włączoną widocznością
■ Widoczność - włączanie/wyłączanie widoczności urządzenia głośnomówiące-

go dla innych urządzeń Bluetooth®

■ Ukryte - wyłączanie widoczności
■ Zawsze widoczne - włączenie widoczności na stałe
■ Przy włączaniu - włączanie widoczności na 5 minut po włączeniu zapłonu

lub do momentu przekroczenia ustawionej prędkości jazdy 5 km/h
■ Usuń wszystkie sparowane urządzenia - kasowanie wszystkich sparowanych

urządzeń
■ Bluetooth - włączanie/wyłączanie funkcji Bluetooth®

■ Dźwięk dzwonka - wybór dźwięku dzwonka, jeżeli podłączony telefon komór-
kowy nie obsługuje funkcji dzwonienia1) wewnątrz pasma

■ Odwróć kolejność połączeń - zmiana kolejności na listach połączeń (od najstar-
szego lub najnowszego)

■ Format kontaktów - ustawienia wyświetlania formatu kontaktów
■ Nazwisko Imię - wyświetlenie kontaktów w kolejności nazwisko, imię
■ Imię Nazwisko - wyświetlenie kontaktów w kolejności imię, nazwisko 

Ustawienia systemu urządzenia

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 9.

› Wcisnąć przycisk SETUP  → System.



■ Język/Language - ustawienie języka menu na wyświetlaczach
■ Godzina/data - ustawienia godziny i daty

■ Godzina - ustawienia godziny
■ Data - ustawienia daty
■ Czas letni - włączanie/wyłączanie ustawienia czasu letniego
■ Format czasu - ustawienie formatu godziny

■ 24h
■ 12h

■ Format daty - ustawienia formatu daty
■ DD.MM.RRRR - dzień - miesiąc - rok
■ RRRR-MM-DD - rok - miesiąc - dzień
■ MM-DD-RRRR - miesiąc - dzień - rok

■ Jednostki - ustawienie jednostek
■ Odległość - jednostki odległości

■ km - kilometry
■ mile - mile

■ Temperatura - jednostki temperatury
■ °C - stopnie Celsjusza
■ °F - stopnie Fahrenheita

■ Objętość - jednostki objętości
■ l - litry
■ gall. (UK) - galony (UK)
■ gall. (US) - galony (US)

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

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

■ Zużycie gazu - jednostki zużycia gazu
■ kg/100km - kilogramy na 100 kilometrów
■ km/kg - kilometry na kilogram

■ Bluetooth - włączanie/wyłączanie funkcji Bluetooth®

■ Ekran - ustawienia ekranu
■ Poziom jasności - ustawienie poziomu jasności wyświetlacza

■ Bardzo jasny - najjaśniejszy poziom
■ Jasny - jasny poziom 

1) Funkcja dzwonienia wewnątrz pasma umożliwia wybranie dźwięku dzwonka telefonu komórkowego
jako dźwięku dzwonienia.
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■ Średni - średnia czułość wejściowa
■ Ciemny - ciemny poziom
■ Bardzo ciemny - najciemniejszy poziom

■ Zegar w trybie oczekiwania - wyświetlanie godziny na wyświetlaczu przy
włączonym zapłonie i wyłączonym urządzeniu

■ Usuń bezpiecznie kartę SD - bezpieczne wyjmowanie karty SD1)

■ Usuń bezpiecznie urządzenie USB - bezpieczne wyjmowanie urządzenia USB 2)

■ Ustawienia fabryczne - przywrócenie ustawień fabrycznych
■ Wszystko - wszystkie ustawienia
■ Dźwięk - ustawienia dźwięku
■ Radio - ustawienia radioodtwarzacza
■ Samochód - ustawienia układów pojazdu
■ Telefon - ustawienia telefonu
■ Nośniki - ustawienia nośników
■ System - ustawienia systemowe
■ Profil jazdy - wybór trybu jazdy

■ Wyłącz ekran - włączanie/wyłączanie ekranu w tak zwanym trybie oszczędza-
nia energii, ekran staje się czarny (ekran włączy się ponownie po naciśnięciu do-
wolnego przycisku

■ Informacje o systemie - wyświetlanie informacji o systemie
■ Aktualizuj oprogramowanie - aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Bluetooth® » Strona 13
■ Dane wersji - wyświetlanie informacji o wersji

■ Bluetooth: xyz - wersja oprogramowania sprzętowego Bluetooth®

■ Numer urządzenia: xyz - numer urządzenia
■ Sprzęt: xyz - używany sprzęt
■ Wersja oprogramowania: xyz - wersja oprogramowania

■ Copyright - informacje o używanych licencjach i prawach autorskich 

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Bluetooth®

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 9.

Ze względu na ciągły rozwój techniki mogą wystąpić problemy podczas podłącza-
nia niektórych telefonów do urządzenia. W takim przypadku zalecamy wykonanie
aktualizacji oprogramowania sprzętowego Bluetooth®.



Więcej informacji na temat aktualizacji jest podanych na stronach internetowych
ŠKODA lub można uzyskać je u partnera handlowego ŠKODA.

› Rozpakować zawartość archiwum Zip z danymi aktualizacji do katalogu główne-
go pustego dysku USB, płyty CD lub karty SD.

› Włączyć urządzenie i odczekać ok. 1 minutę, aż wszystkie funkcje urządzenia
będą gotowe.

› Wcisnąć przycisk SETUP  → System → Informacje o systemie.
› Wsunąć do urządzenia odpowiedni nośnik danych.
› Wybrać i zatwierdzić punkt menu Aktualizacja oprogramowania.

Na ekranie zostanie wyświetlona informacja o znalezionym oprogramowaniu.

› Zatwierdzić funkcję Start.

Na ekranie zostanie wyświetlony proces aktualizacji.

Po zakończeniu aktualizacji na wyświetlaczu pojawi się komunikat Aktualizacja
oprogram. zakończona.

Jeżeli aktualizacja nie powiedzie się, na wyświetlaczu pojawi się komunikat Błąd:
pobieranie oprogramowania. Ponownie uruchom pobieranie. Należy powtórzyć
aktualizację. 

1) W trakcie odtwarzania dźwięku z karty SD ta funkcja jest nieaktywna.
2) W trakcie odtwarzania dźwięku z nośnika danych USB ta funkcja jest nieaktywna.
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Audio

Radio

 Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tema-
tów:

Menu główne 14
Wyszukiwanie i programowanie stacji radiowych 14
Wybór zakresu częstotliwości i stacji radiowej 15
Włączanie/wyłączanie komunikatów drogowych 15

Przede wszystkim należy kierować się zasadami bezpieczeństwa » strona 3,
Ważne wskazówki. 

Menu główne

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 14.

Wywoływanie menu głównego w trybie radioodtwarzacza
› Wcisnąć przycisk RADIO .

Rozpocznie się odtwarzanie ostatnio ustawionej stacji radiowej.

Symbole na wyświetlaczu
Symbol Znaczenie

 Dźwięk jest wyłączony

 Nadawcy komunikatów radiokomunikacji drogowej

  Stacje bez komunikatów drogowych

, , ,  Aktualnie wybrany zakres częstotliwości i baza pamięci

a) Stacja radiowa jest wybierana według wybranych tema-
tów » strona 10, Ustawienia radia

 Stacja radiowa na liście stacji jest stacją z listy pamięci

 Automatyczne odsłuchiwanie dostępnych stacji radiowych

a) PTY (Program Type) - typ programu, określa typ programu nadawanego przez stację radiową. 



Wyszukiwanie i programowanie stacji radiowych

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 14.

Jeżeli dla zakresów częstotliwości nie zostanie wyświetlona żadna baza pamięci,

› wcisnąć przycisk RADIO  → gałkę menu 2  » rys. 1 na stronie 4.

Opcje wyszukiwania:
■ TP - włączanie/wyłączanie odbioru komunikatów drogowych » Strona 15
■ Ręcznie - ręczne wyszukiwanie stacji » Strona 14
■ Skanuj - odtwarzanie kolejnych odbieranych stacji w aktualnym zakresie częs-

totliwości lub przycisków stacji przez każdorazowo 5 sekund
■ OK - koniec automatycznego odsłuchiwania przy aktualnie używanej stacji ra-

diowej
■ Pomiń - wybór następnej stacji radiowej

■ Autozapis - automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych » Strona 14

Automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych
Po naciśnięciu przycisku funkcyjnego 3  rozpocznie się automatyczne wyszuki-
wanie stacji. Podczas wyszukiwania i programowania na ekranie urządzenia wy-
świetla się Trwa autozapis....

Po zakończeniu wyszukiwania 5 stacji radiowych o najsilniejszym sygnale zostaje
zapisanych w bazie pamięci aktualnego zakresu częstotliwości.

Jeżeli pod przyciskami stacji były zapisane stacje radiowe, po zakończeniu wyszu-
kiwania automatycznego zostaną one zastąpione przez nowo wyszukane stacje.

Ręczne wyszukiwanie stacji
Ręczne wyszukiwanie stacji przez obracanie gałki menu 2  lub przy użyciu przy-
cisków  /   w wybranym zakresie częstotliwości.

Po krótkim naciśnięciu przycisku   lub   nastąpi przewijanie w przód lub w tył w
wybranym zakresie częstotliwości. Po długim naciśnięciu przycisku wyszukiwanie
zostanie zatrzymane przy następnej wyszukanej stacji radiowej.

Po naciśnięciu przycisku funkcyjnego 3  w żądanej pozycji w bazie pamięci zakre-
su częstotliwości wybrana stacja zostanie zaprogramowana.

Programowanie stacji radiowych
Ustawić wybrane stacje radiowe i przytrzymać wciśnięty przycisk funkcyjny 3 , aż
rozlegnie się sygnał akustyczny. Po naciśnięciu odpowiedniego przycisku funkcyj-
nego 3  nazwa stacji wyświetli się. 
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Wybór zakresu częstotliwości i stacji radiowej

Rys. 8 Menu główne/wybór zakresu częstotliwości

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 14.

Wybieranie zakresu częstotliwości
Państwa radioodtwarzacz umożliwia odbiór zakresów częstotliwości FM (baza pa-
mięci FM1 i FM2) oraz AM (baza pamięci AM1 i AM2).

› Wcisnąć przycisk RADIO .
› Nacisnąć odpowiedni przycisk funkcyjny 3  » rys. 1 na stronie 4.

Lub

› Ponownie nacisnąć przycisk RADIO  i wybrać żądaną bazę pamięci.
› Zatwierdzić wybraną bazę pamięci przez wciśnięcie gałki menu 2 .



Wybór stacji radiowej zapisanej na liście pamięci1)

› Wcisnąć przycisk RADIO .
› W wybranej bazie pamięci nacisnąć przycisk   lub  .

Lub

› Nacisnąć przycisk funkcyjny 3  pod wybraną stacją radiową.

W każdej bazie pamięci dostępnych jest 5 pozycji pamięci.

Wybieranie stacji radiowej z listy stacji1)

› Wcisnąć przycisk RADIO .
› Nacisnąć przycisk   lub  .

Lub

› Obrócić gałkę menu 2  » rys. 1 na stronie 4.

Zostanie wyświetlone menu z dostępnymi stacjami.

Obok nazwy stacji wyświetli się kod PTY2). Jeżeli stacja jest zapisana w pamięci
urządzenia, wyświetli się symbol .

Jeżeli nie ma dostępnej listy stacji, urządzenie wyszuka stacje automatycznie.

› Przekręcając gałkę menu 2  można przewijać listę dostępnych stacji.
› Po wciśnięciu gałki menu 2  zostanie wybrana wyświetlona stacja. 

Włączanie/wyłączanie komunikatów drogowych

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 14.

› Wcisnąć przycisk RADIO  → gałkę menu 2  » rys. 1 na stronie 4 → TP.

Wskaźniki wyświetlane na ekranie
Gotowość funkcji monitorowania radiokomunikacji drogowej wskazywana jest li-
terami  na wyświetlaczu.

Wyświetlenie  w połączeniu z nazwą stacji (np. z listy stacji lub z listy pamięci)
wyświetla nadawcę komunikatu radiokomunikacji drogowej.

Podczas odtwarzania w trybie Nośniki w tle jest stale odbierana ostatnia wybra-
na stacja radiowa, o ile obsługuje ona nadawanie komunikatów drogowych. 



1) Ustawienia mają wpływ na funkcję, patrz przyciski strzałek » Strona 10.
2) PTY (Program Type) - typ programu, określa typ programu nadawanego przez stację radiową.
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W przypadku ustawienia stacji, która nie obsługuje komunikatów drogowych 
TP, w tle ustawiana jest automatycznie najbardziej pasująca stacja , aby umożli-
wić stały odbiór komunikatów drogowych.

W identyczny sposób radio będzie pracować przy wybranej częstotliwości .

Jeżeli stacja radiowa nie nadaje żadnych komunikatów drogowych lub nie można
znaleźć żadnego nadawcy komunikatów radiokomunikacji drogowej (ponieważ
występują np. ogólne zakłócenia w odbiorze radia), wyświetli się  .

Przerywanie/wyłączanie komunikatów radiowych
Podczas odbioru komunikatów drogowych TP na ekranie urządzenia Komunikat
drogowy wyświetli się z następującymi opcjami:

■ TP wył. - wyłączyć aktualnie nadawany komunikat drogowy
■ Anuluj - funkcja odbioru komunikatów drogowych zostanie wyłączona 

Nośniki

 Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tema-
tów:

Wybór źródła 17
Obsługiwane źródła i formaty plików 18
Obsługa 19
Ustawianie funkcji dodatkowych 19
CD 20
Karta pamięci SD 21
Odtwarzacz Bluetooth® 21
Wejścia USB, AUX 22

Przede wszystkim należy kierować się zasadami bezpieczeństwa » strona 3,
Ważne wskazówki.

Urządzenie umożliwia odtwarzania plików audio w różnych formatach i podłącza-
nie różnych typów źródeł » Strona 18.

Odtwarzanie plików audio w alfabetycznej kolejności rozpocznie się automatycz-
nie po podłączeniu urządzenia.

UWAGA

■ Zewnętrznych źródeł nigdy nie odkładać na tablicę rozdzielczą. Przy gwał-
townym skręcie samochodu urządzenie mogłoby zostać odrzucone i spowo-
dować obrażenia u pasażerów podróżujących samochodem.
■ Zewnętrznych źródeł nigdy nie odkładać w pobliżu miejsc montażu pod-
uszek bezpieczeństwa. W razie wyzwolenia poduszki bezpieczeństwa urzą-
dzenie mogłoby zostać odrzucone i spowodować obrażenia u pasażerów pod-
różujących samochodem.
■ Kierując samochodem nie wolno trzymać w ręku ani na kolanach zewnętrz-
nych źródeł. Przy gwałtownym skręcie samochodu urządzenie mogłoby zostać
odrzucone i spowodować obrażenia u pasażerów podróżujących samocho-
dem.
■ Kabel przyłączeniowy, prowadzący od zewnętrznego źródła, należy popro-
wadzić tak, aby nie przeszkadzał kierowcy w kierowaniu samochodem.

OSTROŻNIE

Nie zapisywać żadnych istotnych danych na CD, odtwarzaczach Bluetooth®, kar-
tach pamięci SDi podłączonych źródłach zewnętrznych. ŠKODA nie ponosi odpo-
wiedzialności za utratę lub uszkodzenie plików, bądź podłączonych urządzeń.

Informacja

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

16 Audio



Wybór źródła

Rys. 9 Menu główne/tryb CD

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa  na stronie 16.

Wywoływanie menu głównego w trybie nośników
› Wcisnąć przycisk MEDIA .



Wybór źródła dźwięku
■ CD – przejście do odtwarzania płyty CD » Strona 20 umieszczonej w urządzeniu
■ SD – przejście do odtwarzania zawartości wsuniętej karty pamięci SD 1) » Stro-

na 21
■ USB - przełączenie na zewnętrzne źródło dźwięku, podłączone do wejścia

USB1) » Strona 22
■ AUX - przełączenie na zewnętrzne źródło dźwięku, podłączone do wejścia

AUX » Strona 22
■ BT - przejście do zewnętrznego źródła dźwięku podłączonego przez Blue-

tooth®1) » Strona 22

Symbole na wyświetlaczu
Symbol Znaczenie

 Dźwięk jest wyłączony

 Płyta CD jest włożona do napędu urządzenia


Wyświetlanie urządzenia podłączonego przez Blue-
tooth®

/  Powtórzenie odtwarzania utworu lub folderu

 Odtwarzanie w kolejności losowej

, , , ,  Aktualnie wybrane źródło dźwięku


Automatyczne odsłuchiwanie utworów przez 10 se-
kund 

1) Obsługa podłączonego zewnętrznego źródła dźwięku jest możliwa w ograniczonym zakresie i w du-
żym stopniu zależy od rodzaju przyłączonego urządzenia.
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Obsługiwane źródła i formaty plików

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i zasadami bezpieczeństwa  na stronie 16.

 Pliki audio

Obsługiwane źródła

Karta pamięci SD: SD, SDHC, SDXC

Napęd CD: Audio-CD (do 80 min.), CD-R i CD-RW (o pojemności do 700 MB)

Urządzenia USB: pamięć USB, odtwarzacz USB-MP3, HDD (bez specjalnego oprogramowania)

Specyfikacja urządzeń USB: USB 1.x i 2.x lub wyżej z obsługą USB 2.x (prędkość przesyłu danych odpowiada maksymalnie
prędkości USB 2.x)
klasa prędkości maks. 480 Mb/s

Inne źródła zewnętrzne: przenośne, podłączane za pomocą AUX urządzenia odtwarzające, odtwarzaczeMTP, odtwa-
rzacze Bluetooth®

System danych
wersja tabeli przyporządkowania plików

FAT (File Allocation Table)
podłączonego urządzenia musi być w na-

stępującym formacie:

Karta pamięci SD: FAT16, VFAT, FAT32, exFat

Pamięć USB: FAT16, VFAT, FAT32

CD: ISO9660, Joliet (Level 1,2,3), UDF 1.x, UDF 2.x

Typ Codec (formaty plików) MPEG-1/2 (Layer-3) Windows Media Audio 7, 8, 9 i 10

Rozszerzenie pliku mp3 wma

Listy odtwarzania m3u; pls; wpl; m3u8; asx

Właściwości pliku
Prędkość transmisji danych: maks. 320 kbit/s

Prędkość próbkowania: maks. 48 kHz



Wymagania i ograniczenia:
› Urządzenie zostało przetestowane z większością produktów i nośników do-

stępnych w sprzedaży. Mimo to może się zdarzyć, że niektóre urządzenia, nośni-
ki lub pliki nie dadzą się odczytać lub odtworzyć.

› Im więcej plików, folderów lub list odtwarzania znajduje się w źródle, tym dłużej
będzie trwać odczytywanie. Należy utworzyć podfoldery z plikami (np. według
wykonawców lub nazw albumów), aby skrócić ten czas.

› Podczas odtwarzania plików na ekranie może się wyświetlać nazwa wykonaw-
cy, albumu i tytuł utworu. Informacje te muszą być zapisane w postaci znacznika
ID3. Jeżeli znacznik ID3 jest niedostępny, zostanie wyświetlona tylko nazwa fol-
deru.

› Pliki WMA (Windows Media Audio) mogą być odtwarzane tylko wtedy, jeżeli nie
są dodatkowo objęte ochroną praw autorskich zgodnie z technologią DRM (Digi-
tal Rights Management). Takich plików WMA urządzenie nie obsługuje.

› W celu uzyskania dobrej jakości odtwarzania zalecamy prędkość transmisji da-
nych min. 160 kb/s dla skompresowanych plików MP3. W przypadku plików au-
dio ze zmienną prędkością transmisji danych wyświetlany pozostały czas od-
twarzania nie musi się zgadzać z rzeczywistym pozostałym czasem odtwarza-
nia.

› Prawidłowe wyświetlanie znaków specyficznych dla danego kraju (np. znacznik
ID3) nie może być zawsze zagwarantowane. 
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Obsługa

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa  na stronie 16.

Przyciski   i   działają zawsze na aktualnie wybrane źródło dźwięku, niezależnie
od aktualnie wyświetlanego menu.

W menu aktualnie wybranego źródła dźwięku tytuły można przełączać także za
pomocą przycisków funkcyjnych 3  » rys. 1 na stronie 4.

W menu aktualnie odtwarzanych źródeł dźwięku po przekręceniu gałki menu 2
wyświetli się lista przycisków funkcyjnych 3 .

■ Odtwarzaj - odtwarzanie aktualnego wpisu
■ Do góry - przejście poziom wyżej

Po naciśnięciu przycisku 2  rozpocznie się odtwarzanie aktualnego wpisu lub
zostanie wybrany aktualny folder.

Przycisk 

Akcja Funkcja

Krótkie naciśnięcie

Powrót do początku odtwarzanego utworu, jeśli czas
odtwarzania, który upłynął, jest dłuższy niż 5 sekund

Powrót do początku poprzedniego odtwarzanego ut-
woru, jeśli czas odtwarzania, który upłynął, jest krót-
szy niż 5 sekund

Długie naciśnięcie Szybkie przewijanie utworu w tył

Przycisk 

Akcja Funkcja

Krótkie naciśnięcie Przejście na początek następnego utworu

Długie naciśnięcie Szybkie przewijanie utworu do przodu



Przycisk funkcyjny /
Akcja Funkcja

Krótkie naciśnięcie

Odtwarzanie/pauza: Odtwarzanie zatrzymuje się w
aktualnym miejscu – symbol zmienia się na  - po
ponownym naciśnięciu wznawia odtwarzanie od te-
go miejsca

Przycisk funkcyjny 
Akcja Funkcja

Krótkie naciśnięcie

Powrót do początku odtwarzanego utworu, jeśli czas
odtwarzania, który upłynął, jest dłuższy niż 5 sekund

Powrót do początku poprzedniego odtwarzanego ut-
woru, jeśli czas odtwarzania, który upłynął, jest krót-
szy niż 5 sekund

Długie naciśnięcie Szybkie przewijanie utworu w tył

Przycisk funkcyjny 
Akcja Funkcja

Krótkie naciśnięcie Przejście na początek następnego utworu

Długie naciśnięcie Szybkie przewijanie utworu do przodu

Przycisk funkcyjny 
Akcja Funkcja

Krótkie naciśnięcie Przeglądanie folderów w kolejności malejącej

Przycisk funkcyjny 
Akcja Funkcja

Krótkie naciśnięcie Przeglądanie folderów w kolejności rosnącej 

Ustawianie funkcji dodatkowych

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa  na stronie 16.

› Wcisnąć przycisk MEDIA  → gałkę menu 2  » rys. 1 na stronie 4. 
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■ TP - włączanie/wyłączanie komunikatu drogowego
■ - Wyświetlanie wykonawcy, albumu i nazwy utworu ze znacznika ID31)

■ Powtórz - ustawienie ponownego odtwarzania
■ Wył. - wyłączanie funkcji powtarzania
■ Utwór - powtarzanie aktualnie odtwarzanego utworu
■ Folder - powtarzanie wszystkich utworów znajdujących się w folderze

■ Odtw. los. - odtwarzanie w kolejności losowej
■ Wył. - wyłączanie odtwarzania w kolejności losowej
■ Wszystko - odtwarzanie w kolejności losowej wszystkich utworów z aktual-

nego źródła dźwięku
■ Folder - powtarzanie wszystkich utworów znajdujących się w folderze

■ Skanuj - odtwarzanie kolejnych utworów przez każdorazowo 10 sekund
■ OK - koniec automatycznego odsłuchiwania przy aktualnie słuchanym utwo-

rze
■ Pomiń - wybór następnego utworu
■ Anuluj - przejście do pierwotnie odtwarzanego utworu 

CD

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa  na stronie 16.

Urządzenie może odtwarzać pliki audio zapisane na płycie CD.

W wewnętrznym napędzie można odtwarzać tylko płyty CD (CD-A), CD-R i CD-RW.

Wkładanie
› Wsunąć płytę CD, zadrukowaną stroną skierowaną do góry, w otwór na płyty

12  » rys. 1 na stronie 4 do momentu, aż płyta zostanie automatycznie wciągnię-
ta. Odtwarzanie rozpoczyna się automatycznie.

Wyjmowanie
› Nacisnąć przycisk   - płyta CD zostaje wysunięta.

Jeśli w ciągu 10 sekund płyta CD nie zostanie zabrana, ze względu na bezpieczeń-
stwo zostanie ponownie wsunięta. Odtwarzanie nie rozpoczyna się automatycz-
nie.



UWAGA

Odtwarzacz CD jest produktem laserowym. Ten produkt laserowy w momen-
cie wyprodukowania został sklasyfikowany zgodnie z krajowymi/międzynaro-
dowymi normami DIN EN 60825-1 : 2008-05 i DHHS Rules 21 CFR, Subchapter J
jako produkt laserowy klasy 1. Promień laserowy w tym produkcie klasy 1 jest
na tyle słaby, że nie stanowi zagrożenia przy użytkowaniu zgodnym z prze-
znaczeniem. Ten produkt został zaprojektowany w taki sposób, że promień la-
serowy jest ograniczony do wnętrza urządzenia. To jednak nie oznacza, że la-
ser znajdujący się w obudowie nie może być sklasyfikowany bez obudowy ja-
ko produkt laserowy wyższej klasy. Z tego powodu w żadnym razie nie otwie-
rać obudowy urządzenia.

OSTROŻNIE

■ W żadnym razie nie wkładać do wewnętrznego napędu płyt DVD, może to spo-
wodować nieodwracalne szkody.
■ W żadnym razie nie wkładać do wewnętrznego napędu płyt CD z nadrukiem
„Nie wkładać do napędów bez szufladki“ lub „Eco Disc“.
■ Po wciśnięciu przycisku   wysunięcie płyty CD trwa kilkanaście sekund. W tym
czasie otwarta jest blokada przed wejściem CD.
■ Przed próbą wsunięcia nowej płyty CD należy koniecznie odczekać, aż wysunie
się poprzednia płyta CD. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia napędu
urządzenia.
■ Jeżeli płyta CD jest uszkodzona mechanicznie, jest nieczytelna lub nie została
całkowicie wsunięta, na ekranie pojawi się następujący komunikat Błąd: CD.
Sprawdzić płytę CD i wsunąć ją prawidłowo w urządzenie. Jeżeli komunikat pojawi
się ponownie, wypróbować inną płytę CD i w razie potrzeby zwrócić się do specja-
listycznego warsztatu ŠKODA.
■ Urządzenie przy zbyt wysokiej temperaturze podzespołów wewnętrznych nie
będzie przyjmowało płyt CD. Urządzenie przełączy się do poprzednio wybranego
stanu pracy.
■ Nigdy nie czyścić powierzchni CD płynami, takimi jak benzyna, rozpuszczalniki
lub środki do czyszczenia płyt gramofonowych - może to spowodować jej uszko-
dzenie.
■ Nie wolno wystawiać płyt CD na bezpośrednie działanie promieni słonecznych!
■ Opisywać płyty CD wyłącznie pisakami nadającymi się do tego celu.
■ W żadnym razie nie oklejać płyt CD! 

1) Jeżeli nazwy wykonawcy, albumu i utworu dla odtwarzanego pliku są niedostępne, zostanie wyświet-
lona nazwa folderu lub pliku.
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Informacja

■ Na drogach o złej jakości oraz przy silnych drganiach mogą występować zakłó-
cenia w płynnym odtwarzaniu płyty CD.
■ Przy niskiej temperaturze i po opadach deszczu w urządzeniu może się groma-
dzić wilgoć (skropliny). Może to powodować przerwy w odtwarzaniu lub uniemoż-
liwić odtwarzanie. W takim przypadku odczekać, aż wilgoć ustąpi.
■ Jeżeli płyta CD jest zabrudzona, nie czyścić jej nigdy kolistymi ruchami, tylko od
wewnątrz do zewnątrz. Do czyszczenia stosować miękką ściereczkę, która nie po-
zostawia włókien. Przy silnych zabrudzeniach zalecamy czyszczenie płyt CD spe-
cjalnymi środkami czyszczącymi i pozostawienie ich do wyschnięcia.
■ Płyty CD posiadające zabezpieczenie przed kopiowaniem oraz płyty CD-R i CD-
RW wypalane samodzielnie, w niektórych warunkach mogą być niemożliwe do
oczytania lub dać się odczytać tylko w ograniczonym zakresie.
■ Należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju ustawowych przepisów
prawa autorskiego.
■ Odtwarzacz CD nie ma elementów wymagających konserwacji ani naprawy. W
razie uszkodzenia odtwarzacza CD udać się do fachowej stacji obsługi ŠKODA. 

Karta pamięci SD

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa  na stronie 16.

Urządzenie może odtwarzać pliki audio zapisane na karcie pamięci SD.

Wsuwanie karty pamięci SD
› Włożyć kartę pamięci SD, wsuwając ją najpierw skośnym narożnikiem i skiero-

waną w prawo do wejścia karty pamięci 14 , aż się „zatrzaśnie“ » rys. 1 na stro-
nie 4. Odtwarzanie rozpoczyna się automatycznie.

Wyjmowanie karty pamięci SD
› Wcisnąć przycisk SETUP  → System → Usuń bezpiecznie kartę SD.
› Nacisnąć wsuniętą kartę pamięci SD. Karta pamięci SD zostanie wysunięta.

Pusta karta pamięci SD lub nie można odczytać danych
W przypadku wsunięcia karty pamięci SD, na której nie ma zapisanych plików
dźwiękowych lub czytelnych danych, po zakończeniu ładowania urządzenie nie
przełączy się na tryb odtwarzania z karty pamięci SD.

Ze względu na zróżnicowane wymagania producentów kart nie można zagwaran-
tować odtwarzania kart pamięci SD za każdym razem.



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

OSTROŻNIE

■ Używać wyłącznie jednoczęściowych kart SD. W przypadku zastosowania kart
pamięci SD z adapterem (kilkuczęściowe karty pamięci SD) karta może wypaść
podczas jazdy na skutek wstrząsów w pojeździe z adaptera, a jej pojedyncze
części pozostaną w adapterze.
■ Należy używać kart pamięci SD klasy 4 i wyższej w celu osiągnięcia maksymal-
nej możliwej prędkości dostępu do plików audio.
■ Zawsze przechowywać karty pamięci SD w odpowiednich osłonach, aby ochro-
nić je przed zabrudzeniami, pyłem i innymi uszkodzeniami. 

Odtwarzacz Bluetooth®

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa  na stronie 16.

Poprzez profile A2DP lub AVRCP odtwarzacza Bluetooth® (Audiostreaming) moż-
na w urządzeniu odtwarzać i zarządzać plikami audio.

Warunki prawidłowego podłączenia i odtwarzania.

Odtwarzacz Bluetooth®musi być sparowany z urządzeniem » Strona 26.
Pliki audio są w jednym z obsługiwanych formatów » Strona 18.

Informacja

■ Obsługiwane są profile Bluetooth A2DP i AVRCP (1.0 - 1.3).
■ Należy ustawić maksymalną głośność odtwarzacza przenośnego.
■ Obsługiwane funkcje odtwarzania są zależne od używanego odtwarzacza Blue-
tooth®. 







21Audio



Wejścia USB, AUX

Rys. 10
Wejścia USB i AUX

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa  na stronie 16.

Wejścia USB i AUXznajdują się powyżej schowka podręcznego konsoli środkowej
z przodu » rys. 10.

Urządzenie może odtwarzać pliki audio ze źródeł podłączonych bezpośrednio do
wejść USB i AUX lub za pomocą kabla połączeniowego z oryginalnych akcesoriów
ŠKODA.

Dostosowanie głośności odtwarzania źródła
Głośność odtwarzania źródła można zmieniać przez obracanie regulatora  .

Zależnie od przyłączonego źródła głośność wyjściową można zmieniać na urzą-
dzeniu będącym zewnętrznym źródłem dźwięku.» strona 10, Ustawienia dźwięku

Wejście AUX
Zewnętrznych źródeł dźwięku, podłączonych do wejścia AUX, nie można obsługi-
wać za pośrednictwem urządzenia.

Do wejścia AUX można przyłączać standardowe wtyki typu jack 3,5 mm. Jeżeli
zewnętrzne źródło dźwięku nie ma takiego wtyku, konieczne jest zastosowanie
przejściówki.

Wejście USB
Zewnętrznych źródeł dźwięku, podłączonych do wejścia USB, nie można obsługi-
wać za pośrednictwem urządzenia.

Przed odłączeniem urządzenia USB postępować w następujący sposób:

› Nacisnąć przycisk SETUP  → System → Usuń bezpiecznie urządzenie USB.

Nie używać kabli przedłużających USB ani adapterów. Mogą one wpływać nega-
tywnie na działanie urządzenia.



Urządzenie nie obsługuje rozdzielaczy USB.

Wejścia USB można używać do ładowania baterii większości urządzeń z funkcją
ładowania przez USB.

OSTROŻNIE

Wejście AUX można wykorzystywać wyłącznie do przyłączania źródeł dźwięku!

Informacja

■ Jeśli do wejścia AUX zostanie podłączone zewnętrzne źródło dźwięku, wyposa-
żone w przystawkę do niezależnego zasilania elektrycznego, mogą pojawić się
zakłócenia w przesyłaniu dźwięku. Występowanie zakłóceń zależy od jakości uży-
tej przejściówki.
■ Zasady obsługi zewnętrznego źródła dźwięku znajdują się w instrukcji obsługi
używanego urządzenia. 
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Komunikacja

Telefon i radionadajnik

 Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tema-
tów:

Menu główne 24
Problemy z działaniem „Telefon“ 24
Osłona telefoniczna 25

Przede wszystkim należy kierować się zasadami bezpieczeństwa » strona 3,
Ważne wskazówki.

ŠKODA dopuszcza pracę radiotelefonu lub radionadajnika z fachowo zainstalowa-
ną anteną zewnętrzną i o maksymalnej mocy nadawania do 10 W.

Należy zgłosić się do autoryzowanego partnera ŠKODA, aby uzyskać informacje o
możliwości montażu i użytkowania telefonów komórkowych i urządzeń radio-
wych o mocy powyżej 10 W.

Używanie telefonów komórkowych i radiotelefonów może powodować zakłóce-
nia w pracy elektronicznych układów samochodu.

Przyczyny tego mogą być następujące:
› brak anteny zewnętrznej;
› nieprawidłowo zamontowana antena zewnętrzna;
› moc nadawania większa niż 10 W.

Menu Telefon jest dostępne pod następującymi warunkami.

Zapłon jest włączony.
Funkcja Bluetooth® w urządzeniu jest włączona.

Po włączeniu urządzenia system zaczyna się łączenie z telefonem komórkowym,
z którym był ostatnio połączony1).





UWAGA

■ Przestrzegać krajowych przepisów ustawowych dotyczących używania tele-
fonów komórkowych w pojazdach.
■ Użytkowanie telefonów komórkowych lub radiotelefonów w samochodzie
bez anteny zewnętrznej lub przy nieprawidłowo zamontowanej antenie zew-
nętrznej może prowadzić do wzrostu natężenia pola elektromagnetycznego
we wnętrzu samochodu.
■ Telefonów komórkowych, radiotelefonów lub ich uchwytów nie należy mon-
tować na pokrywach poduszek bezpieczeństwa ani w bezpośrednim zasięgu
działania poduszek bezpieczeństwa.
■ Nigdy nie zostawiać telefonu komórkowego na fotelu, na desce rozdzielczej
ani w żadnym innym miejscu, z którego aparat mógłby zostać odrzucony pod-
czas gwałtownego hamowania, wypadku lub uderzenia – niebezpieczeństwo
obrażeń.
■ W razie transportu drogą lotniczą funkcja Bluetooth® urządzenia głośnomó-
wiącego musi zostać wyłączona przez fachową stację obsługi.

OSTROŻNIE

Zasięg połączenia Bluetooth® z urządzeniem głośnomówiącym jest ograniczony
do wnętrza samochodu. Zasięg ten zależy od lokalnych warunków, jak np. prze-
szkód między urządzeniami, i od interferencji z innymi urządzeniami. Gdy telefon
znajduje się np. w kieszeni kurtki, mogą występować trudności w nawiązywaniu
połączenia z urządzeniem głośnomówiącym lub przerwy w komunikacji.

Informacja

Zamontowanie telefonu komórkowego lub radionadajnika w samochodzie powin-
no zostać wykonane u partnera ŠKODA. 

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

Rys. 11 Menu główne

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa  na stronie 23.

Wybranie menu głównego
› Wcisnąć przycisk PHONE .

Jeżeli telefon komórkowy jest połączony z urządzeniem głośnomówiącym, na wy-
świetlaczu pojawia się menu główne trybu telefonu » rys. 11.

Funkcje w menu głównym Telefon
■ Wybierz nr - bezpośrednie wprowadzanie numeru telefonu » Strona 29
■ Kontakty - wyświetlanie książki telefonicznej » Strona 29
■ Połączenia - wyświetlanie listy połączeń » Strona 30
■ Wyb. pon. - powtórzenie ostatniego połączenia wychodzącego » Strona 30

Na wyświetlaczu pojawia się nazwa operatora sieci komórkowej1), nazwa podłą-
czonego telefonu oraz różne symbole.

Symbol Znaczenie

 Poziom naładowania akumulatora telefonua)

 Siła sygnałua)

 Roaming (przed nazwą operatora sieci komórkowej)a)

 Wyświetlanie urządzenia podłączonego przez Bluetooth®



Symbol Znaczenie

 Połączenie nieodebrane

 Bieżące połączenie

a) Ta funkcja jest obsługiwana tylko przez niektóre telefony komórkowe.

Jeżeli z urządzeniem głośnomówiącym nie został połączony żaden telefon komór-
kowy, na wyświetlaczu pojawi się komunikat Podłącz telefon komórkowy. » stro-
na 25, Łączenie telefonu komórkowego z urządzeniem głośnomówiącym 

Problemy z działaniem „Telefon“

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa  na stronie 23.

Jeżeli wystąpią problemy z dostępnością sieci lub z funkcją Bluetooth®, na ekranie
urządzenia wyświetlą się następujące komunikaty.

Komunikat Znaczenie

Nieznany operator
Nazwa i numer kodowy operatora sieci
komórkowej są nieznane lub nie są wy-
świetlane przez telefon komórkowy.

Wyszukiwanie sieci
Telefon komórkowy wyszukuje dostęp-
ne sieci GSM.

Brak sieci
Telefon komórkowy nie jest połączony
z siecią GSM.

Odrzucone przez sieć

Operator sieci komórkowej odrzucił po-
łączenie (np. stan konta nie jest wy-
starczający, karta SIM jest zablokowa-
na, funkcja roamingu nie jest dostęp-
na).

Bluetooth wyłączony. Włączyć?
Funkcja Bluetooth® jest wyłączona w
menu Ustawienia. Wybrać opcję Tak w
celu włączenia funkcji Bluetooth®.

Funkcja telefonu wyłączona.
Funkcja Bluetooth® została wyłączona
przy użyciu przyrządu diagnostycznego
w specjalistycznym warsztacie ŠKODA. 



1) W niektórych przypadkach nazwa operatora sieci może być zastąpiona przez międzynarodowy numer
identyfikacyjny.
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Komunikat Znaczenie

Moduł wewnętrzny BT nie działa. Błąd Bluetooth®a).

Włącz zapłon, aby użyć funkcji telefo-
nu.

Funkcja telefonu jest niedostępna z
powodu wyłączonego zapłonu. Włączyć
zapłon.

Telefon jest obecnie niedostępny, po-
nieważ aktualizacja jest aktywna.

Funkcja telefonu jest nieaktywna ze
względu na trwającą aktualizację Blue-
tooth®.

Bateria urządzenia xyz jest prawie wy-
ładowana.

Ostrzeżenie o wyłączeniu telefonu ko-
mórkowego z powodu wyładowanej
baterii.

a) Przez wyjęcie kluczyka z wyłącznika zapłonu funkcja Bluetooth® zostanie zresetowana po 2 minutach
do ustawień początkowych. Po wykonaniu tej czynności działanie powinno zostać przywrócone. 

Osłona telefoniczna

Rys. 12 Osłona telefoniczna

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa  na stronie 23.

Osłona telefoniczna znajduje się w schowku podręcznym w konsoli środkowej z
przodu. Na dnie schowka podręcznego znajduje się płytka indukcyjna połączona z
anteną dachową.

Funkcja
Jeżeli telefon komórkowy zostanie włożony do osłony telefonicznej, sygnał tele-
fonu zostanie wzmocniony o 20%. Dzięki temu zmniejszy się rozładowanie baterii
telefonu i jednocześnie elektromagnetyczne promieniowanie wewnątrz pojazdu.



Wkładanie telefonu komórkowego do osłony telefonicznej
› Nacisnąć krawędź pokrywy A  w kierunku strzałki i otworzyć schowek podręcz-

ny.
› Ułożyć telefon komórkowy tylną stroną na płytce indukcyjnej w schowku B .
› Nacisnąć krawędź pokrywy A  w kierunku przeciwnym do kierunku strzałki i za-

mknąć schowek podręczny» .

Osłona telefoniczna nie zastępuje połączenia telefonu komórkowego z urządze-
niem.

UWAGA

Ze względów bezpieczeństwa schowek z telefonem powinien być w czasie
jazdy cały czas zamknięty. 

Łączenie telefonu komórkowego z urządzeniem
głośnomówiącym

 Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tema-
tów:

Skojarzenie za pomocą urządzenia głośnomówiącego 26
Skojarzenie za pomocą telefonu komórkowego 27
Szybkie połączenie z innym skojarzonym telefonem komórkowym 27
Połączenie automatyczne 28
Przerywanie połączenia 28

Przede wszystkim należy kierować się zasadami bezpieczeństwa » strona 3,
Ważne wskazówki.

Do nawiązania połączenia telefonu komórkowego z urządzeniem głośnomówią-
cym potrzebne jest skojarzenie obu urządzeń ze sobą.

Skojarzenie można wykonać z urządzenia głośnomówiącego lub z telefonu ko-
mórkowego.

Warunki prawidłowego skojarzenia.

Zapłon jest włączony.
Funkcja Bluetooth® w urządzeniu głośnomówiącym jest włączona » Strona 11. 
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Funkcja Bluetooth® w telefonie komórkowym jest włączona.
Widoczność urządzenia głośnomówiącego jest włączona » Strona 11.
Widoczność telefonu komórkowego jest włączona .
W czasie trwania kojarzenia z urządzeniem głośnomówiącym nie może być
nawiązane połączenie z żadnym innym telefonem komórkowym.
Urządzenia są ze sobą sparowane » Strona 25.
Podczas wykonywania skojarzenia z telefonu komórkowego uwzględnić in-
strukcję obsługi telefonu komórkowego.

Urządzenie głośnomówiące jest wyświetlane w odpowiednim urządzeniu Blue-
tooth® jako SKODA_BT_wxyz. W miejscu liter wxyz są wyświetlane ostatnie cztery
symbole kodu VIN samochodu. Nazwę urządzenia głośnomówiącego można zmie-
nić .

Możliwe symbole obok znalezionych lub sparowanych urządzeń

Symbol Znaczenie


Urządzenia obsługujące urządzenie głośnomówiące (profil
Bluetooth® HFP)a)

 Odtwarzacz Bluetooth® (profile Bluetooth® A2DP i AVRCP)b)

a) HFP to profil Bluetooth® obsługujący funkcję urządzenia głośnomówiącego.
b) Profile A2DP i AVRCP to profile Bluetooth®, które obsługują funkcje multimedialne.

Informacja

Maksymalna ilość sparowanych urządzeń wynosi 20. Po osiągnięciu maksymalnej
liczby i podłączeniu nowego urządzenia, sparowane urządzenie, które nie było od
dłuższego czasu używane, zostanie usunięte. 

Skojarzenie za pomocą urządzenia głośnomówiącego

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 25.

› Nacisnąć przycisk SETUP  → Telefon → Ustawienia Bluetooth → Urządzenia
Bluetooth.















Jeżeli na liście wykrytych urządzeń Bluetooth® znajduje się żądany telefon ko-
mórkowy, należy postępować w następujący sposób.

› Wybrać telefon komórkowy przeznaczony do skojarzenia za pomocą gałki menu
2 .

› Potwierdzić funkcję Połącz.

Jeżeli na liście wykrytych urządzeń Bluetooth® nie ma żądanego telefonu komór-
kowego lub pojawi się komunikat Brak urządzeń na liście wyszukiwania., należy
potwierdzić funkcję Wyszukaj i poczekać aż system zakończy wyszukiwanie.

Wyszukiwanie można przerwać przez naciśnięcie przycisku BACK . Wyświetli się
lista urządzeń, które zostały wyszukane do momentu przerwania wyszukiwania.

Jeżeli telefon komórkowy obsługuje profil Bluetooth® A2DP lub AVRCP, na ekranie
pojawia się komunikat Podłączyć profil audio? i dostępne opcje1):
■ Tak - zostają połączone profile Bluetooth®A2DP i AVRCP, umożliwiające odtwa-

rzanie plików audio z telefonu komórkowego
■ Nie - profile A2DP i AVRCP nie zostają połączone

Z urządzeniem można skojarzyć kilka odtwarzaczy Bluetooth®, ale tylko jeden od-
twarzacz może być połączony z urządzeniem.

Należy uwzględnić wszelkie pytania dotyczące skojarzenia pojawiające się w od-
twarzaczu Bluetooth®.

Następnie, w zależności od rodzaju telefonu komórkowego, na ekranie urządze-
nia są wyświetlane poniższe informacje:

6-cyfrowy kod PIN i dostępne funkcje:

■ Odbierz - przyjęcie wskazanego kodu PIN
■ Anuluj - przerwanie kojarzenia

lub 

1) Ten wybór jest ignorowany przez niektóre telefony komórkowe, a profile A2DP i AVRCP zostają połą-
czone automatycznie.
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4-cyfrowy kod PIN1)  i dostępne funkcje:

■ Odbierz - przyjęcie wskazanego kodu PIN
■ Zmień - zmiana kodu PIN ręcznie

■ w polu cyfr można porusza się obracając gałkę menu 2  » rys. 1 na stronie 4,
wybór cyfry należy zatwierdzić wciskając gałkę menu 2

■ Usuń - usuwanie błędnie wprowadzonych cyfr kodu PIN
■ OK - przyjęcie wprowadzonego kodu PIN

■ Anuluj - przerwanie kojarzenia

Gdy urządzenie głośnomówiące zgłosi się na wyświetlaczu telefonu komórkowe-
go, należy potwierdzić żądanie skojarzenia, a następnie w ciągu 30 sekund wpi-
sać kod PIN i poczekać, aż zakończy się kojarzenie telefonu. 

Skojarzenie za pomocą telefonu komórkowego

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 25.

Skojarzenie
› Użyć telefonu komórkowego do wyszukania dostępnych urządzeń Bluetooth®2).
› Na liście znalezionych urządzeń Bluetooth® wybrać urządzenie głośnomówiące.

Następnie, w zależności od rodzaju telefonu komórkowego, na wyświetlaczu ra-
dioodtwarzacza Infotainment są wyświetlane poniższe informacje:

6-cyfrowy kod PIN i dostępne funkcje:

■ Odbierz - przyjęcie wskazanego kodu PIN
■ Anuluj - przerwanie kojarzenia

lub

Ekran do wprowadzania kodu PIN3) i dostępne funkcje:

■ OK - przyjęcie wprowadzonego kodu PIN
■ Usuń - zmiana wprowadzonego kodu PIN



Gdy urządzenie głośnomówiące zgłosi się na wyświetlaczu telefonu komórkowe-
go, należy potwierdzić żądanie skojarzenia i poczekać, aż zakończy się kojarzenie
telefonu. 

Szybkie połączenie z innym skojarzonym telefonem
komórkowym

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 25.

Jeżeli urządzenie ma być połączone z innym skojarzonym telefonem komórko-
wym, nie jest konieczne przerywanie istniejącego połączenia. Podczas połączenia
z innym telefonem komórkowym połączenie z aktualnym telefonem zostanie au-
tomatycznie przerwane.

› W menu głównym Telefon nacisnąć przycisk PHONE .

Pojawi się lista z maks. czterema podłączonymi wcześniej telefonami komórkowy-
mi.

› Wybrać telefon komórkowy, który ma zostać połączony z urządzeniem głośno-
mówiącym, przez zatwierdzenie odpowiedniego przycisku funkcyjnego
3  » rys. 1 na stronie 4.

By połączenie się powiodło należy potwierdzić na ekranie komunikat Zastąpić po-
łączenie z x przez połączenie z y?

› Jeżeli żądany telefon komórkowy nie wyświetla się na liście, należy nacisnąć
przycisk funkcyjny Wyszukaj i wyszukać sparowane urządzenia.

› Wybrać żądany telefon na liście wyszukanych urządzeń sparowanych przekrę-
cając gałkę menu 2 .

› Zatwierdzić połączenie wybierając funkcję Połącz.

Jeżeli żądany telefon komórkowy nie znajduje się na liście czterech wcześniej
podłączonych telefonów, ani na liście wyszukanych urządzeń skojarzonych, nale-
ży go najpierw skojarzyć z urządzeniem » Strona 26. 



1) Nowy kod PIN musi zawierać co najmniej 4 cyfry i maksymalnie 16 cyfr. Zarówno w urządzeniu głoś-
nomówiącym, jak i w telefonie komórkowym należy wprowadzić taki sam kod PIN.

2) Urządzenie głośnomówiące jest wyświetlane w odpowiednim urządzeniu Bluetooth® jako
SKODA_BT_wxyz. W miejscu liter wxyz są wyświetlane ostatnie cztery symbole kodu VIN samochodu.
Nazwę urządzenia głośnomówiącego można zmienić .

3) Nowy kod PIN musi zawierać co najmniej 4 cyfry i maksymalnie 16 cyfr.1 Zarówno w urządzeniu głoś-
nomówiącym, jak i w telefonie komórkowym należy wprowadzić taki sam kod PIN.
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Połączenie automatyczne

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 25.

Po włączeniu urządzenia system zaczyna się łączenie 1) z telefonem komórkowym,
z którym był ostatnio połączony2). Jeżeli połączenie nie zostanie nawiązane, sys-
tem spróbuje połączyć się z numerem, który był wybrany wcześniej.

Podczas automatycznego procesu połączenia na ekranie pojawi się komunikat
Połączenie automatyczne....

Jeżeli telefon zostanie wyszukany, na ekranie pojawi się następujący komunikat:

Połączenie utworzone pomyślnie.

Telefon połączony.

Jeżeli telefon nie zostanie wyszukany, na ekranie pojawi się komunikat Podłącz
telefon komórkowy. 

Przerywanie połączenia

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 25.

Połączenie telefonu komórkowego z urządzeniem można przerwać w następujący
sposób.

› Przez wyjęcie kluczyka z wyłącznika zapłonu (w pojazdach z układem KESSY
przez wyłączenie zapłonu i otwarcie drzwi kierowcy).

› Przez rozłączenie urządzenia głośnomówiącego lub wyłączenie funkcji Blue-
tooth® w telefonie komórkowym.

› Przez wyłączenie funkcji Bluetooth® w urządzeniu » Strona 11.
› Przez rozłączenie lub skasowanie sparowanego urządzenia z listy sparowanych

urządzeń » Strona 11. 





Funkcje telefonu

 Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tema-
tów:

Wprowadzanie numeru telefonu 29
Lista kontaktów 29
Listy połączeń 30
Powtarzanie ostatniego połączenia wychodzącego 30
Rozmowa telefoniczna 30

Warunki pomyślnego nawiązywania połączeń telefonicznych.
Zapłon jest włączony.
Telefon komórkowy jest połączony z urządzeniem głośnomówiącym. 





1) Gdy zapłon i funkcja Bluetooth® są włączone.
2) Aby prawidłowe nawiązywanie automatycznego połączenia było możliwe, w niektórych telefonach

należy ustawić połączenie z urządzeniem jako „autoryzowane”. Jeżeli takie połączenie nie jest usta-
wione, podczas każdego połączenia z telefonem będzie wymagane potwierdzenie ze strony użyt-
kownika.
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Wprowadzanie numeru telefonu

Rys. 13 Wprowadzanie numeru telefonu

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 28.

› Wcisnąć przycisk PHONE  → Wybierz nr.

Pojawi się ekran wprowadzania numeru telefonu » rys. 13.

Cyfrę lub znak można wybrać przez obracanie gałki menu 2  » rys. 1 na stronie 4.

Cyfrę lub znak można zatwierdzić przez wciśnięcie przycisku 2 .

Poruszanie się po numerze telefonu - funkcja  lub .

Wybrać funkcję Usuń w celu usunięcia cyfry lub znaku z lewej strony podkreśle-
nia.

Wybrać funkcję Zadzwoń w celu wybrania wprowadzonego numeru telefonu. 



Lista kontaktów

Rys. 14 Wyszukiwanie na liście kontaktów

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 28.

› Wcisnąć przycisk PHONE  → Kontakty.

Pobieranie i aktualizacja listy kontaktów
Z podłączonego telefonu komórkowego można pobrać maksymalnie 2000 kon-
taktów do urządzenia. Każdy kontakt może zawierać do 5 numerów.

Po pierwszym nawiązaniu połączenia między telefonem komórkowym a urządze-
niem głośnomówiącym system zaczyna odczytywać listę kontaktów i ładować ją
do pamięci urządzenia z karty SIM1). Przy następnym nawiązywaniu połączenia te-
lefonu komórkowego z urządzeniem głośnomówiącym lista kontaktów będzie tyl-
ko aktualizowana.

Zanim lista kontaktów będzie dostępna, na ekranie pojawi się komunikat Lista
kontaktów jest pusta.

Jeżeli pamięć kontaktów jest pełna, proces pobierania zostanie zakończony, a na
ekranie pojawi się komunikat Pamięć kontaktów pełna. Dostępne są tylko już za-
ładowane kontakty.

Nowe zapisane kontakty lub ich zmiany wyświetlą się dopiero po zakończeniu ak-
tualizacji.

Jeżeli podczas ładowania listy kontaktów wystąpi błąd, na ekranie pojawi się ko-
munikat Pobieranie listy kontaktów nieudane. 



1) Niektóre telefony komórkowe nie obsługują ładowania danych kontaktowych z karty SIM.
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Aktualizację można uruchomić ręcznie przy użyciu funkcji Aktualizacja.

Symbole obok kontaktu
Jeżeli kontakt zawiera kilka numerów telefonu, obok nazwy telefonu mogą się
wyświetlać niektóre z następujących symboli.

Symbol Znaczenie

 telefon komórkowy

 Telefon stacjonarny

 Dom

 Praca

 Faks

 Kontakt pobrany z karty SIM telefonu komórkowego

Wciśnięcie przycisku 2  powoduje wyświetlenie dalszych numerów kontaktu i na-
stępujących funkcji.

■ Zadzwoń - wybieranie numeru telefonu
■ Edycja - edycja numeru telefonu przed zadzwonieniem (np. przez dodanie mię-

dzynarodowego numeru kierunkowego przed numerem telefonu), zmiany nie
zostają zapisane

Wyszukiwanie i wybór kontaktu
■  - Wyszukiwanie kontaktów zaczynających się od znaku łacińskiego
■  - Wyszukiwanie kontaktów zaczynających się od znaku cyrylicy
■ # - Wyszukiwanie kontaktów zaczynających się od znaku specjalnego
■ Aktualizacja - rozpoczęcie aktualizacji książki telefonicznej
■ Zadzwoń - wybieranie numeru telefonu

Po wybraniu funkcji, np. wyszukiwania kontaktów, które zaczynają się od litera al-
fabetu łacińskiego , pojawia się odpowiednie menu z funkcjami » rys. 14.

Aby np. wyszukać kontakty, które zaczynają się od litery , należy trzy razy wcis-
nąć przycisk funkcyjny 3  z funkcją  » rys. 14. 

Listy połączeń

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 28.

› Wcisnąć przycisk PHONE  → Połączenia.



Funkcje list połączeń
■ Wszystkie - lista wszystkich połączeń
■ Nieodebr. - nieodebrane połączenia
■ Odebrane - odebrane połączenia
■ Wychodz - połączenia wychodzące
■ Zadzwoń - połączenie z wybranym kontaktem

Symbole na liście połączeń
Symbol Znaczenie

 Połączenie nieodebrane

 Połączenie odebrane

 Połączenie wychodzące 

Powtarzanie ostatniego połączenia wychodzącego

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 28.

› Wcisnąć przycisk PHONE  → Wyb. pon..

Zostanie wybrane ostatnie połączenie wychodzące. 

Rozmowa telefoniczna

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 28.

Podczas rozmowy telefonicznej na ekranie urządzenia wyświetlana jest nazwa
kontaktu lub numer telefonu rozmówcy/osoby dzwoniącej lub czas rozmowy.

W zależności od kontekstu można wykonać następujące funkcje:

Połączenie wychodzące

■ Zakończ - kończenie wybierania 
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Połączenie przychodzące

■ Odbierz - odebranie połączenia przychodzącego
■ Ignoruj - ignorowanie przychodzącego połączenia i powrót do ostatnio wybra-

nego trybu urządzenia1) (dźwięk dzwonka zostanie wyciszony, ale próba połą-
czenia trwa nadal w tle)

■ Odrzuć - odrzucenie połączenia przychodzącego

Bieżące połączenie

■ DTMF - wprowadzanie dźwięku przycisków (DTMF) - np. aby w czasie rozmowy
sprawdzać pocztę głosową lub korzystać z infolinii automatycznej (centrum ob-
sługi telefonicznej)
■ Kontakty - otwieranie książki telefonicznej

■ Wyślij - wysyłanie dźwięku przycisków (DTMF)
■ Kontakty - wyświetlanie książki telefonicznej
■ Wył.mikr. - wyłączenie mikrofonu lub włączenie przez ponowne naciśnięcie

(symbol na ekranie urządzenia  oznacza wyłączony mikrofon)
■ Komórka/Głośnomów. - Przełączanie dźwięku z głośników na telefon lub od-

wrotnie na głośniki urządzenia głośnomówiącego2)

■ Zakończ roz - kończenie rozmowy

Komunikaty o błędach podczas rozmowy telefonicznej
Komunikat Znaczenie

Brak usługi Usługa jest niedostępna.

Numer nieprawidłowy Nieprawidłowy numer.

Brak połączenia Połączenie telefoniczne jest niedostępne.

Zajęty Wybrany numer jest zajęty.

Użytkownik nie odpowiada Wybrany numer nie odpowiada.

Numer zablokowany Wybrany numer telefonu jest aktualnie niedo-
stępny. 

1) Po naciśnięciu przycisku PHONE  następuje powrót do trybu telefonu i można odebrać lub odrzucić po-
łączenie przychodzące.

2) Niektóre telefony komórkowe mogą zostać rozłączone z urządzeniem głośnomówiącym podczas
przełączania dźwięku. Po zakończeniu rozmowy należy ponownie połączyć telefon komórkowy z
urządzeniem głośnomówiącym.
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Układy pojazdu

Ustawienia samochodu

 Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tema-
tów:

Wybór trybu jazdy 32
Układy wspomagania kierowcy 33
Wyłączanie kontroli trakcji (ASR) 34
Limit opon zimowych 34
Światła 34
Widoczność 34
Otwieranie i zamykanie 35
Siedzenia 35
Ustawienia Climatronic 35
Ogrzewanie i wentylacja postojowa 36
Stan samochodu 36
Informacje odnośnie danych dotyczących jazdy 37
Serwis 37
Przywracanie ustawień fabrycznych 37

Przede wszystkim należy kierować się zasadami bezpieczeństwa » strona 3,
Ważne wskazówki.

Ustawienia układów pojazdu mogą być przeprowadzane wyłącznie przy włączo-
nym zapłonie.

Informacja

■ Poszczególne układy zostały opisane w dokumentacji » Instrukcja obsługi po-
jazdu.
■ Jeżeli funkcje niektórych układów zostały wyłączone, to po wyłączeniu i włącze-
niu zapłonu niektóre funkcje, takie jak części układu ESC, zostaną ponownie włą-
czone automatycznie ze względów bezpieczeństwa. 

Wybór trybu jazdy

Rys. 15
Konsola środkowa: przycisk wy-
boru trybu jazdy

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 32.

Menu wyboru trybu jazdy umożliwia ustawienie dla pojazdu jednego ze zdefinio-
wanych profili jazdy Normalny, Sportowy, Eco oraz profilu Indywidualny, w którym
można wprowadzać indywidualne ustawienia.

Jeżeli wybrany jest inny profil niż Normalny, na przycisku świeci się symbol
 » rys. 15.

Wybranie menu głównego
› Nacisnąć przycisk   » rys. 15.

■ Normalny - włączanie trybu Normalny
■ Info - wyświetlanie ustawień trybu

■ Sportowy - włączanie trybu Sport
■ Info - wyświetlanie ustawień trybu

■ Eco - włączanie trybu oszczędzania paliwa
■ Info - wyświetlanie ustawień trybu

■ Indywidualny - włączanie trybu Indywidualny
■ Ustawienia - ustawienie indywidualne

■ Układ kierowniczy - ustawienie charakterystyki wspomagania kierownicy
■ Normalny - normalny
■ Sportowy - sportowy

■ Silnik - ustawianie charakterystyki silnika (napędu)
■ Normalny - normalny
■ Sportowy - sportowy
■ Eco - oszczędny 
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■ Program jazdy ACC - ustawianie przyspieszenia pojazdu przy włączonej
adaptacyjnej regulacji prędkości
■ Normalny - normalny
■ Sportowy - sportowy
■ Eco - oszczędny

■ Oświetlenie z przodu - ustawianie charakterystyki adaptacyjnych reflekto-
rów przednich
■ Normalny - normalny
■ Sportowy - sportowy
■ Eco - oszczędny

■ Klimatyzacja - ustawienie charakterystyki klimatyzacji Climatronic
■ Normalny - normalny
■ Eco - oszczędny

■ Cofnij - ustawianie profilu Normalny

Informacja

Jeżeli na urządzeniu w menu głównym przez 10 sekund nie zostanie wykonana
żadna czynność w czasie, gdy włączone jest menu Wybór trybu jazdy, to urządze-
nie przełączy się do ostatniego wybranego menu lub zostanie wyłączone. 

Układy wspomagania kierowcy

Rys. 16 Układ pomocy w parkowaniu: Przykłady prezentacji

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 32.

› Wcisnąć przycisk CAR  → Systemy wspomagania.



Układ pomocy w parkowaniu: Opis ekranu
przeszkoda rozpoznana w kontrolowanym obszarze (jazda w kierunku prze-
szkody może być jeszcze kontynuowana)
przeszkoda rozpoznawana w obszarze kolizji (nie kontynuować jazdy w kie-
runku przeszkody)

Dodatkowe informacje dotyczące układu pomocy w parkowaniu - » instrukcja ob-
sługi pojazdu, rozdział systemy wspomagania kierowcy.

■ Front Assist - ustawianie układu wspomagania monitorującego odstęp od po-
przedzających pojazdów
■ Włączone - włączanie/wyłączanie układu wspomagania
■ Ostrzeżenie wstępne - włączanie/wyłączanie ostrzeżenia
■ Pokaż ostrzeżenie o odległości - włączanie/wyłączanie wyświetlania ostrze-

żenia o odległości
■ ACC (adaptacyjna reg. prędkości) - ustawianie adaptacyjnej regulacji prędkości

■ Odległość - ustawianie monitorowania odstępu od poprzedzających pojazdów
■ Bardzo mała - bardzo mały odstęp
■ Mała - mały odstęp
■ Średnia - średni odstęp
■ Duża - duży odstęp
■ Bardzo duża - bardzo duży odstęp

■ Ostatnio wybrana odległość - włączanie/wyłączanie ostatniego wybranego
odstępu

■ Program jazdy - ustawianie przyspieszenia pojazdu przy włączonej adaptacyj-
nej regulacji prędkości
■ Normalny - normalny
■ Sportowy - sportowy
■ Eco - oszczędny

■ Park Assist - ustawianie układu wspomagania parkowania
■ Głośność z przodu - ustawianie głośności czujników z przodu
■ Ustawienie dźwięku z przodu - ustawienie wysokości dźwięku czujników z

przodu
■ Głośność z tyłu - ustawianie głośności czujników z tyłu
■ Ustawienie dźwięku z tyłu - ustawianie wysokości dźwięku czujników z tyłu
■ Ściszenie audio - zmniejszanie głośności

■ Wył. - bez zmniejszania głośności
■ Słabo - niewielkie zmniejszenie głośności
■ Średnio - średnie zmniejszenie głośności
■ Mocno - mocne zmniejszenie głośności

■ System PreCrash - włączanie/wyłączanie proaktywnej ochrony pasażerów
■ Syst. rozp. zmęczenia kierowcy - włączanie/wyłączanie rozpoznawania zmę-

czenia kierowcy 

A

B
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Wyłączanie kontroli trakcji (ASR)

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 32.

› Wcisnąć przycisk CAR  → Wyłącz kontrolę trakcji (ASR) - włączanie/wyłączanie
dezaktywacji kontroli trakcji (ASR) 

Limit opon zimowych

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 32.

› Wcisnąć przycisk CAR  → Limit opon zimowych.

■ Ostrzeżenie o prędkości - włączanie/wyłączanie ostrzeżenia o prędkości
■ Ostrzeżenie przy: ... km/h - ustawianie prędkości, przy której ma się wyświetlać

ostrzeżenie

Informacja

Ta funkcja jest przydatna np. wtedy, gdy w samochodzie są założone opony zimo-
we o dopuszczalnej prędkości jazdy mniejszej niż maksymalna prędkość samo-
chodu. 

Światła

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 32.

› Wcisnąć przycisk CAR  → Światła.

■ Light Assist - ustawianie układu wspomagania świateł
■ Czas włączenia - ustawianie wrażliwości czujnika światła na zmiany natężenia

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

■ Head Light Assist - włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego włączania
świateł drogowych

■ Automatyczne światła mijania (deszcz) - włączanie/wyłączanie automatycz-
nego włączania świateł mijania w czasie deszczu







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

cy kierunkowskazów
■ Tryb podróży - ustawianie świateł turystycznych

■ Ruch lewostronny - do ruchu lewostronnego
■ Ruch prawostronny - do ruchu prawostronnego

■ Oświetlenie wnętrza - ustawianie oświetlenia wewnątrz pojazdu
■ Podświetlenie tablicy przyrządów- ustawianie jasności podświetlenia zesta-

wu wskaźników/przełączników
■ Oświetlenie przestrzeni na nogi - ustawianie jasności oświetlenia przestrzeni

na nogi
■ Funkcja "Coming home" - włączanie/wyłączanie funkcji i ustawienie czasu oś-

wietlenia po opuszczeniu pojazdu (5-30 sekund)
■ Funkcja "Leaving home" - włączanie/wyłączanie funkcji i ustawienie czasu oś-

wietlenia po odblokowaniu pojazdu (5-30 sekund) 

Widoczność

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 32.

› Wcisnąć przycisk CAR  → Widoczność.

■ Lusterka - ustawianie lusterek
■ Przestaw synchronicznie - włączanie/wyłączanie synchronicznego ustawiania

lusterek
■ Opuszczanie na biegu wstecznym - włączanie/wyłączanie opuszczania luster-

ka pasażera
■ Składanie po zaparkowaniu - włączanie/wyłączanie składania lusterek przy

użyciu pilota zdalnego sterowania lub czujnika w klamce (KESSY)
■ Wycieraczki - ustawianie wycieraczek

■ Automatyczne wycieranie w deszczu - włączanie/wyłączanie automatyczne-
go wycierania przedniej szyby w czasie deszczu

■ Automatyczna wycieraczka tylna - włączanie/wyłączanie automatycznego
wycierania szyby tylnej 



34 Układy pojazdu



Otwieranie i zamykanie

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 32.

› Wcisnąć przycisk CAR  → Otwieranie i zamykanie.

■ Okna - ustawianie obsługi otwierania i zamykania okien
■ Otwieranie Komfort - ustawianie komfortowego otwierania

■ Wył. - dezaktywacja komfortowego otwierania
■ Wszystkie okna - wszystkie okna
■ Kierowca - tylko okno kierowcy

■ Centralny zamek - ustawianie otwierania i zamykania drzwi
■ Odblokowanie drzwi - ustawianie odblokowywania drzwi

■ Wszystko - wszystkie drzwi
■ Drzwi pojedyncze - drzwi kierowcy lub w systemie KESSY drzwi kierowcy i

pasażera
■ Strona kierowcy - drzwi po stronie kierowcy lub w systemie KESSY drzwi po

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

nia podczas dojeżdżania i odblokowania po wyjęciu kluczyka z wyłącznika za-
płonu

■ Potwierdzenie systemu alarmowego - włączanie/wyłączanie sygnałów akus-
tycznych podczas ryglowania i odryglowywania pojazdu z autoalarmem 

Siedzenia

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 32.

› Wcisnąć przycisk CAR  → Siedzenia.

■ Kluczyk kierowcy aktywny - włączanie/wyłączanie zapisywania pozycji fotela
kierowcy i lusterek zewnętrznych podczas ryglowania pojazdu kluczykiem z pi-
lotem zdalnego sterowania 





Ustawienia Climatronic

Rys. 17 Menu główne Climatronic

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 32.

Wybranie menu głównego
› Wcisnąć przycisk SETUP  na panelu obsługi Climatronic.

Opis ekranu
Funkcja włączona - wyświetlony wiersz
Funkcja nie włączona - wyszarzony wiersz
Ustawiona temperatura wnętrza po stronie kierowcy
Ustawiona temperatura wnętrza po stronie pasażera
Ustawiony kierunek strumienia powietrza

■ Profil - ustawianie trybu pracy klimatyzacji Climatronic
■ Łagodny - mniejsza wydajność, cichsza praca
■ Średni - podstawowa wydajność
■ Silny - zwiększona wydajność

■  - Włączanie/wyłączanie automatycznej cyrkulacji powietrza
■ - Włączanie/wyłączanie szybkiego nagrzania wnętrza
■  - Dostęp do ustawiania ogrzewania postojowego i wentylacji » Strona 36

Informacja

■ Ustawianie trybu pracy klimatyzacji Climatronic Profil odbywa się przez ponow-
ne wciśnięcie przycisku funkcyjnego 3  » rys. 1 na stronie 4.
■ Jeżeli na urządzeniu przez 10 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność w
czasie, gdy włączone jest menu Climatronic, to urządzenie przełączy się do ostat-
niego wybranego menu lub zostanie wyłączone. 
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Ogrzewanie i wentylacja postojowa

Rys. 18 Dane wyświetlane na ekranie i wybór zaprogramowanego czasu

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 32.

Wybranie menu głównego
› Nacisnąć  w menu głównym Climatronic » Strona 35 lub w przypadku samo-

chodów z ręczną klimatyzacją nacisnąć przycisk CAR  → Ogrzewanie postojowe.

Opis ekranu
Następne uruchomienie: dzień tygodnia i godzina, o której pojazd ma być go-
towy do pracy
Ustawiony tryb pracy, ustawiony czas pracy
Aktywowany zaprogramowany czas - wyświetlony wiersz

■ Timer- wybór zaprogramowanych czasów, w których samochód ma być gotowy
do jazdy
■ Timer 1 - zaprogramowany czas 1
■ Timer 2 - zaprogramowany czas 2
■ Timer 3 - zaprogramowany czas 3

■ Tryb - ustawianie trybu pracy
■ Ogrzewanie - tryb ogrzewania
■ Wentylacja - tryb wentylacji

■ Timer wył. - wyłączanie zaprogramowanego czasu
■ Ustawienia - ustawianie dnia i godziny, o której samochód ma być gotowy do

jazdy
■ Timer 1 - ustawianie zaprogramowanego czasu 1
■ Timer 2 - ustawianie zaprogramowanego czasu 2
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■ Timer 3 - ustawianie zaprogramowanego czasu 3
■ Ustawienie czasu pracy - ustawianie czasu, przez który urządzenie ma praco-

wać (10-60 minut)

Po ustawieniu zaprogramowanego czasu wcisnąć przycisk BACK , ustawiony czas
zostanie zapisany.

Informacja

■ Zawsze może być aktywny tylko jeden zaprogramowany czas. Aktywny zapro-
gramowany czas zostaje wyłączony po automatycznym uruchomieniu. Dla na-
stępnego uruchomienia należy aktywować jeden z zaprogramowanych czasów.
■ Podczas wyboru dnia dla zaprogramowanego czasu między niedzielą a ponie-
działkiem znajduje się pozycja bez podanego dnia. Po wprowadzeniu tego usta-
wienia samochód będzie gotowy do pracy o określonej godzinie niezależnie od
dnia tygodnia.
■ Pracujące urządzenie wyłącza się po upływie nastawionego czasu pracy, ale też
można je wyłączyć wcześniej przez naciśnięcie przycisku bezpośredniego włącza-
nia i wyłączania  albo za pomocą pilota zdalnego sterowania.
■ Ustawienie innego czasu » strona 12, Ustawienia systemu urządzenia powoduje
automatyczne wyłączenie aktywnego zaprogramowanego czasu. Zaprogramowa-
ny czas należy ponownie włączyć. 

Stan samochodu

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 32.

› Wcisnąć przycisk CAR  → Stan samochodu.

■ Odbiorniki Komfort - wskazywanie do trzech odbiorników wykazujących naj-
większe zużycie paliwa oraz ilości paliwa zużywanego na zasilanie wszystkich
odbiorników Komfort » Instrukcja obsługi pojazdu, rozdział Jazda a ochrona śro-
dowiska

■ Kontrola ciśnienia w oponach - uruchomienie kalibracji wskaźnika kontroli ciś-
nienia powietrza w kołach

■ Status Start/Stop - wyświetlanie informacji na temat stanu układu START-
STOP 
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Informacje odnośnie danych dotyczących jazdy

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 32.

› Wcisnąć przycisk CAR  → Dane dotyczące jazdy.

■ Chwilowe zużycie paliwa - włączanie/wyłączanie wyświetlania aktualnego zu-
życia paliwa na wyświetlaczu zestawu wskaźników

■ Czas jazdy - włączanie/wyłączanie wyświetlania czasu jazdy na wyświetlaczu
zestawu wskaźników

■ Przejechana odległość - włączanie/wyłączanie wyświetlania przejechanej od-
ległości na wyświetlaczu zestawu wskaźników

■ Średnia prędkość - włączanie/wyłączanie wyświetlania średniej prędkości na
wyświetlaczu zestawu wskaźników

■ Średnie zużycie - włączanie/wyłączanie wyświetlania średniego zużycia na wy-
świetlaczu zestawu wskaźników

■ Cyfrowe wskazanie prędkości - włączanie/wyłączanie wyświetlania aktualnej
prędkości na wyświetlaczu zestawu wskaźników

■ Temperatura oleju - włączanie/wyłączanie wyświetlania temperatury oleju na
wyświetlaczu zestawu wskaźników

■ Ostrzeżenie o prędkości - włączanie/wyłączanie wyświetlania ostrzeżenia o
prędkości na wyświetlaczu zestawu wskaźników

■ Temperatura płynu chłodzącego - włączanie/wyłączanie wyświetlania tempe-
ratury płynu chłodzącego na wyświetlaczu zestawu wskaźników

■ Ilość paliwa do zatankowania - włączanie/wyłączanie wyświetlania ilości paliwa
do zatankowania na wyświetlaczu zestawu wskaźników

■ Eco-rady - włączanie/wyłączanie wyświetlania porad dotyczących oszczędności
paliwa na wyświetlaczu zestawu wskaźników

■ Odbiorniki Komfort - włączanie/wyłączanie wyświetlania zużycia odbiorników
Komfort na wyświetlaczu zestawu wskaźników

■ Wyzeruj dane jazdy „od rozpoczęcia“ - kasowanie pamięci pojedynczej jazdy na
wyświetlaczu zestawu wskaźników

■ Wyzeruj dane jazdy „długookresowo“ - kasowanie pamięci długoterminowej na
wyświetlaczu zestawu wskaźników 

Serwis

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 32.

› Wcisnąć przycisk CAR  → Przegląd.





■ Wymiana oleju - termin wymiany oleju
■ Wymiana oleju: za ... dni/… km - wyświetlanie dni i odległości do następnej

wymiany oleju silnikowego
■ Przegląd - zalecany przegląd

■ Przegląd: za... dni/… km - wyświetlanie dni i odległości do następnego wyma-
ganego przeglądu

■ VIN pojazdu - wyświetlanie numeru identyfikacyjnego pojazdu 

Przywracanie ustawień fabrycznych

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 32.

› Wcisnąć przycisk CAR  → Ustawienia fabryczne.

■ Wszystko - resetowanie ustawień wszystkich punktów menu
■ Systemy wspomagania - resetowanie ustawień punktów menu systemy wspo-

magania
■ Widoczność - resetowanie ustawień punktów menu Widoczność
■ Światła - resetowanie ustawień punktów menu Światła
■ Otwieranie i zamykanie - resetowanie ustawień punktów menu Otwieranie i

zamykanie
■ Siedzenia - resetowanie ustawień punktów menu Siedzenia
■ Dane dotyczące jazdy - resetowanie ustawień punktów menu Dane dotyczące

jazdy 
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