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Układ tej instrukcji obsługi (objaśnienia)
Niniejsza instrukcja została ułożona według określonych reguł, aby ułatwić wyszu-
kiwanie i uzyskiwanie potrzebnych informacji.

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.

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 pod-
ane względem kierunku jazdy samochodu.

Jednostki
Wartości są podawane w jednostkach metrycznych.

Objaśnienia symboli
 Oznacza odsyłacz do podrozdziału zawierającego ważne informacje i za-

sady bezpieczeństwa w danym rozdziale.

 Oznacza koniec podrozdziału.

 Oznacza kontynuację podrozdziału na następnej stronie.

® Oznacza zarejestrowany znak towarowy.

Przykładowe opisy informacji podanych w instrukcji obsługi
Wybrać przycisk Menu  →  → Dźwięk.

Informacja ta oznacza, że należy najpierw wcisnąć przycisk Menu  na urządzeniu, a
następnie przycisk funkcyjny  na ekranie urządzenia i potwierdzić menu wciska-
jąc przycisk funkcyjny 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

Wskazówki

UWAGA

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

OSTROŻNIE

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

Informacja dotycząca środowiska

Wskazówka Środowisko zwraca uwagę na sprawy ekologii. Zawiera ona np. rady,
jak osiągnąć mniejsze zużycie paliwa.

Informacja

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



Wstęp

Wybraliście Państwo samochód marki ŠKODA, wyposażony w urządzenie Infotainment Radio Bolero (dalej
określane jako urządzenie) – dziękujemy za okazane 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 po-
jazdu, ponieważ postępowanie zgodne z tymi instrukcjami jest warunkiem prawidłowego korzystania z pojaz-
du.

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

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

Skrót Znaczenie

A2DP Advanced Audio Distribution Profile - profil oprogramowania
do przesyłania danych za pomocą Bluetooth®, przewidziany do
jednostronnego przesyłania danych audio

ACC adaptacyjna regulacja prędkości

AF Alternative Freguencies - alternatywne częstotliwości aktual-
nej stacji radia

AM Modulacja amplitud - oznaczenie zakresu częstotliwości radia

ASR System kontroli trakcji kół napędowych

AVRCP profil oprogramowania do przesyłania danych za pomocą Blue-
tooth®, który obsługuje funkcje multimediów

AV audio/wizualny sygnał źródła - typowy dla odtwarzaczy DVD
lub tunerów telewizyjnych

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

DAB Digital Audio Broadcasting - cyfrowy odbiór radia

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

ESC Układ stabilizacji toru jazdy

FM Modulacja częstotliwości - oznaczenie zakresu częstotliwości
radia

HFP Handsfree Profile - profil oprogramowania do przesyłania da-
nych za pomocą Bluetooth®, który umożliwia komunikację
między telefonem komórkowym i urządzeniem głośnomówią-
cym w samochodzie

GSM Groupe Spécial Mobile - globalny system komunikacji mobilnej,
najbardziej rozpowszechniony standard dla telefonów komór-
kowych

Tag ID3 dodatkowa właściwość pliku muzycznego, umożliwiająca wy-
świetlanie wykonawcy, tytułu, nazwy albumu itp.

KESSY bezkluczowe odryglowanie, uruchomienie i zaryglowanie

NTSC National Television System Committee - standard kodowania
sygnału audiowizualnego w Ameryce Północnej i Środkowej
oraz w niektórych krajach Azji Południowej

Skrót Znaczenie

PAL phase alternating line - standard kodowania sygnału audiowi-
zualnego w większości krajów europejskich

PI Program Identification - rozpoznawanie stacji na podstawie
unikalnego kodu RDS

RDS Radio Data System - system przekazywania dodatkowych in-
formacji podczas odbioru radia w zakresie częstotliwości FM

TP Traffic Program identification - rozpoznawanie programu do
przekazywania komunikatów drogowych

VIN Numer identyfikacyjny samochodu

WMA Windows Media Audio - skompresowany format audio 
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Wprowadzenie

Ważne wskazówki

 Wprowadzenie do tematu

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

Deklaracja zgodności 4
Ochrona komponentów 4

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

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

Zakres wyposażenia pojazdu zależy od zawartej umowy kupna pojazdu. Szczegó-
łowe informacje można otrzymać u partnera handlowego ŠKODA1), od którego na-
byli Państwo samochód.

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

Ilustracje mogą w pewnych szczegółach wyglądać inaczej niż w przypadku Pań-
stwa urządzenia – mają one wyłącznie ogólne znaczenie informacyjne.

UWAGA

■ Skoncentruj się przede wszystkim 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 – istnieje niebezpieczeństwo
wypadku!
■ Ustawić głośność w taki sposób, aby akustyczne sygnały z zewnątrz, np. sy-
reny ostrzegawcze pojazdów uprzywilejowanych (policji, karetki pogotowia i
straży pożarnej), były zawsze słyszalne.
■ Za duża głośność może spowodować uszkodzenie słuchu! 

Deklaracja zgodności

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

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

 

Ochrona komponentów

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

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 u

partnera serwisowego ŠKODA1). 





1) Zastosowane pojęcia » Instrukcja obsługi, rozdział Wstęp.

4 Wprowadzenie



Jeżeli ochrona komponentów jest aktywna, na ekranie urządzenia pojawia się na-
stępujący komunikat o błędzie Zabezpieczenie elementów: Obecnie Infotain-
ment jest dostępny w ograniczonym stopniu. Włącz zapłon.

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

Przegląd urządzenia

 Wprowadzenie do tematu

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

Opis urządzenia 5
Ekran dotykowy 6
Włączanie i wyłączanie urządzenia 6
Menu urządzenia 7
Ustawianie głośności 7

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

Opis urządzenia

Rys. 1 Opis urządzenia

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

Opis urządzenia
  - Włączanie/wyłączanie urządzenia, ustawianie głośności
Wywołania i potwierdzenia
RADIO  - menu Radio » strona 22
MEDIA  - menu Nośniki » strona 27
W zależności od wyposażenia:
› MUTE  - wyciszenie
› PHONE  - menu Telefon » strona 35
W zależności od wyposażenia:
› TP  - komunikaty drog. » strona 24
› VOICE  - obsługa głosowa » strona 13
SETUP  - ustawienia urządzenia » strona 17
SOUND  - ustawienia dźwięku » strona 18 
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CAR  - ustawienia układów pojazdu » strona 46
MENU  - wyświetlanie menu urządzenia » strona 7
Ekran dotykowy » strona 8 

Ekran dotykowy

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

Urządzenie jest wyposażone w tzw. ekran dotykowy, który można obsługiwać
przez dotyk palcem.

OSTROŻNIE

■ Ekran należy obsługiwać przez lekkie dotknięcia palcem. Nie wywierać nacisku
na ekran – niebezpieczeństwo uszkodzenia!
■ Do obsługi ekranu nie używać żadnych przedmiotów - niebezpieczeństwo usz-
kodzenia!
■ Do czyszczenia nie stosować rozpuszczalników (np. benzyna, terpentyna), po-
nieważ substancje tego typu wchodzą w reakcję z powierzchnią wyświetlacza.

Informacja

■ Odciski palców można usunąć z ekranu miękką szmatką, zwilżoną w razie po-
trzeby czystym spirytusem. Należy przy tym uważać, aby nie uszkodzić innych ele-
mentów wnętrza pojazdu.
■ Obsługa ekranu nie jest możliwa przez dotyk paznokciem, ani przez dotyk pal-
cem, jeśli na dłoni jest rękawiczka.
■ Nie zaklejać części urządzenia pod ekranem, ponieważ może to wpłynąć nega-
tywnie na działanie czujników funkcji powiększania.
■ Do zabezpieczenia ekranu można użyć odpowiedniej folii ochronnej przeznaczo-
nej do ekranów dotykowych, która nie wpływa na funkcjonowanie ekranu dotyko-
wego.
■ Poziom jasności ekranu jest ustawiany automatycznie w zależności od jasności
oświetlenia wnętrza. Automatyczne ustawienie można dopasować ręcznie » stro-
na 18. 
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Włączanie i wyłączanie urządzenia

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

› Wcisnąć przycisk z symbolem   w celu włączenia lub wyłączenia urządzenia.

Po włączeniu urządzenia rozpoczyna się odtwarzanie źródła dźwięku wybranego
w momencie wyłączenia urządzenia oraz wyświetla się ostatnio wybrane menu.

Jeżeli przed wyłączeniem urządzenia aktywny był tryb telefonu, a zapłon lub funk-
cja Bluetooth® nie są włączone, na ekranie pojawi się komunikat » strona 36.
Włączyć zapłon lub funkcję Bluetooth® » strona 20.

Jeśli przy włączonym urządzeniu kluczyk zostanie wyjęty ze stacyjki, urządzenie
wyłączy się automatycznie. Urządzenie włącza się automatycznie po włączeniu
zapłonu.

Jeżeli urządzenie było wyłączone za pomocą przycisku z symbolem,   po włącze-
niu zapłonu nie nastąpi automatyczne włączenie urządzenia.

W samochodach wyposażonych w układ KESSY urządzenie wyłącza się automa-
tycznie po wyłączeniu silnika i otwarciu drzwi. Jeżeli najpierw zostaną otwarte
drzwi kierowcy, a następnie zostanie wyłączony silnik, urządzenie również się wy-
łączy.

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

Rys. 2
Menu urządzenia

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

Wybranie menu głównego
› Nacisnąć przycisk MENU .

Przyciski funkcyjne w menu głównym MENU
- Radio » strona 22
- Media » strona 27
- Ustawienia dźwięku » strona 18
- Ustawienia urządzenia » strona 17
- Ustawienia układów pojazdu » strona 46
- Menu Telefon » strona 35 

Ustawianie głośności

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

Zwiększanie głośności
› Obrócić regulator z symbolem   w prawo.

Zmniejszanie głośności
› Obrócić regulator z symbolem   w lewo.

Wyłączenie głosu
› Wcisnąć przycisk WYCISZANIE  lub obrócić regulator z symbolem   i ustawić głoś-

ność na 0.

















Informacja

■ Zmiana głośności jest wyświetlana na ekranie urządzenia.
■ Po wyłączeniu głosu na ekranie pojawia się symbol .
■ Zbyt duża głośność może powodować rezonans dźwiękowy w pojeździe.
■ Wskutek zbyt głośnego lub zniekształconego odtwarzania dźwięku, głośniki sa-
mochodowe mogą ulec uszkodzeniu.
■ Głośniki w samochodzie są przystosowane do mocy wyjściowej urządzenia 4 x
20 W.
■ W wyposażeniu Soundsystem głośniki są przystosowane do całkowitej mocy
wyjściowej wzmacniacza 570 W. 
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Obsługa urządzenia

Obsługa za pomocą ekranu urządzenia

 Wprowadzenie do tematu

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

Obsługa 8
Okno wprowadzania z klawiaturą 9
Okno wprowadzania z klawiaturą 9

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

W niniejszym rozdziale opisano obsługę urządzenia oraz pracę z ekranem dotyko-
wym i różnymi typami klawiatur. 

Obsługa

Rys. 3
Wskaźniki wyświetlane na ekra-
nie

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 8.

Opis ekranu
aktualnie wybrane menu
powrót do nadrzędnego menu
funkcja z „polem wyboru“ 


A

B

C

suwak - pozycja w menu, poruszanie się po menu przez przesuwanie suwaka
palcem
pozycja menu z „oknem pop-up“ 

Dostępne obszary ekranu, które powodują wybranie funkcji lub menu, nazywane
są „przyciskami funkcyjnymi“.

Przyciski funkcyjne podświetlone na biało lub zielono są aktywne.

Przyciski funkcyjne podświetlone na szaro są nieaktywne.

Czujniki zbliżeniowe
W dolnej części urządzenia znajdują się czujniki zbliżeniowe. Podczas zbliżania
dłoni do ekranu urządzenie przechodzi z trybu wyświetlania do trybu obsługi, a
wyświetlane przyciski funkcyjne są zaznaczone.

Wiersz statusu
W menu głównym niektórych menu znajduje się w górnej części ekranu wiersz
statusu, w którym wyświetlane są czas, temperatura zewnętrzna oraz informacje
aktualnie wybranego menu.

Przyciski funkcyjne w menu głównym
W menu głównym niektórych menu znajdują się w dolnej części ekranu przyciski
funkcyjne z symbolami funkcji lub menu.

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

Jeżeli wybór został dokonany przy użyciu pokrętła 2 , aktualnie wybrane menu
jest podświetlone na zielono.

Zatwierdzanie menu/ pozycji menu
› przez dotknięcie palcem przycisku funkcyjnego
› przez wciśnięcie pokrętła menu 2

Powrót do nadrzędnego menu

kontekstowo,
› przez naciśnięcie 
› przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku obok ekranu
› przez dotknięcie palcem ekranu w miejscu poza oknem pop-up

Włączanie/wyłączanie funkcji z „polem wyboru“
przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku funkcyjnego

› lub  - funkcja jest włączona
› lub  - funkcja jest wyłączona 
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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 usta-
wienie, np. Odległość: km lub Odległość: mi. 

Okno wprowadzania z klawiaturą

Rys. 4
Okno wprowadzania

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 8.

Okno wprowadzania z klawiaturą służy do wprowadzania lub wyszukiwania wpi-
sów w pamięci urządzenia (np. kontaktów telefonicznych, adresów itp.).

Opis przycisków funkcyjnych

- powrót do nadrzędnego menu
- wyświetlanie menu z wyszukanymi kontaktami, informacja o liczbie odpo-
wiednich kontaktów
- kasowanie znaków w wierszu edycji
- zmiana na pisownię wielkimi lub małymi literami
- wyświetlanie menu z przyciskami w wybranym języku, ze znakami diakry-
tycznymi » strona 19
- zmiana na cyfry i znaki specjalne
- zmiana na znaki specjalne
- zmiana na litery



















- wprowadzanie spacji
- zatwierdzanie tekstu wprowadzonego w wierszu edycji

Po wciśnięciu przycisku funkcyjnego na klawiaturze okna wprowadzania w wier-
szu tekstowym pojawi się odpowiedni znak A .

Przy wprowadzaniu dostępne są tylko te znaki, które umożliwiają zrozumiały
wpis. W przypadku nazw wieloczłonowych (jak np. Lorem Ipsum), należy pamiętać
o wstawieniu spacji. Wpisów można dokonywać bez znaków specjalnych (znaków
diakrytycznych).

Wyszukiwanie właściwych pojęć odbywa się już w momencie wprowadzania zna-
ków, nie jest więc konieczne wprowadzanie całej nazwy wpisu.

Obok wiersza tekstowego A  jest wyświetlana liczba pasujących wpisów w przy-
cisku funkcyjnym B .

Liczba znalezionych pasujących wpisów jest wskazywana przez liczby od 1 do 99.
Jeżeli liczba znalezionych wpisów jest większa, zamiast liczby wyświetlane są
znaki **. Jeżeli znaleziono poniżej 6 wpisów, lista z wpisami zostanie automatycz-
nie otwarta. 

Okno wprowadzania z klawiaturą

Rys. 5
Okno wprowadzania z klawiatu-
rą numeryczną

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 8.

Okno wprowadzania z klawiaturą jest stosowane przede wszystkim do wprowa-
dzania numerów, np. w menu Telefon » strona 43.

Opis przycisków funkcyjnych

- powrót do nadrzędnego menu
- kasowanie znaków w wierszu edycji 
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Obsługa za pomocą wyświetlacza MAXI DOT

 Wprowadzenie do tematu

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

Obsługa za pomocą przycisków dźwigni obsługowej 10
Obsługa za pomocą przycisków/regulatorów na kierownicy wielofunkcyjnej -
Audio 11
Obsługa za pomocą przycisków/regulatorów na kierownicy wielofunkcyjnej -
Telefon 12

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

Niektóre funkcje urządzenia są również wyświetlane na wyświetlaczu MAXI DOT 1). Ich obsługa może się różnić w zależności od wyposażenia i przebiega w następujący sposób:

■ za pomocą przycisków w dźwigni » strona 10
■ za pomocą przycisków/regulatorów w kierownicy wielofunkcyjnej » strona 11

Informacja

Przy włączonym zapłonie i światłach pozycyjnych przyciski i regulatory w kierow-
nicy wielofunkcyjnej będą podświetlone. 

Obsługa za pomocą przycisków dźwigni obsługowej

Rys. 6
Przyciski na dźwigni obsługowej

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 10.

Poszczególne menu i ich pozycje menu, wyświetlane na wyświetlaczu MAXI DOT
można obsługiwać za pomocą dźwigni obsługowej.

długie naciśnięcie - wybranie menu głównego
krótkie naciśnięcie - wybranie poszczególnych pozycji menu lub menu
krótkie naciśnięcie - wybranie pozycji menu lub menu 



A

A

B

1) Opis wskazania na wyświetlaczu MAXI DOT » Instrukcja obsługi, rozdział System informacyjny
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Obsługa za pomocą przycisków/regulatorów na kierownicy wielofunkcyjnej - Audio

Rys. 7 Kierownica wielofunkcyjna: Przyciski obsługowe i regulatory

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 10.

Poszczególne menu i ich pozycje menu, wyświetlane na wyświetlaczu MAXI DOT,
można obsługiwać za pomocą przycisków/regulatorów na kierownicy wielofunk-
cyjnej.



Informacje wyświetlane na wyświetlaczu MAXI DOT (w zależności od
wybranego menu)
■ Radio

■ aktualny zakres częstotliwości stacji radiowej;
■ aktualnie odtwarzane stacje z dostępnych stacji radiowych danego zakresu

częstotliwości, jeżeli radio odbiera poniżej 5 stacji;
■ jeżeli możliwe jest odbieranie ponad 5 stacji, zostaje wyświetlona lista do-

stępnych stacji radiowych z możliwością wyboru;
■ komunikaty drogowe TP.

■ Media
■ Tytuł

Przyciski obsługowe i regulatory menu Audio - radio/media

Przycisk/ pokręt-
ło » rys. 7

Akcja
Funkcja

Radio Media

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

1 Długie naciśnięcie
Przełączanie między menu radio i media oraz przywrócenie ostatniego stanu (np. ostatnia odtwarzana stacja

radiowa lub utwór)

2 Krótkie naciśnięcie Wyłączenie/włączenie dźwiękua) Zatrzymywanie/włączanie odtwarzania utworów

2 Obrót w górę Zwiększanie głośnościb)

2 Obrót w dół Zmniejszanie głośnościb)

3 Krótkie naciśnięcie

Przejście do następnej stacji radiowej zapisanej na
liście stacji

lub do stacji radiowej zapisanej na liście zaprogramo-
wanejc)

Przerwanie komunikatów drogowych

Przejście do następnego utworud)

3 Długie naciśnięcie Przerwanie komunikatów drogowych Szybkie przewijanie w przódd) 
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Przycisk/ pokręt-
ło » rys. 7

Akcja
Funkcja

Radio Media

4 Krótkie naciśnięcie

Powrót do poprzedniej stacji radiowej zapisanej na
liście stacji

lub do stacji radiowej zapisanej na liście zaprogramo-
wanej

Przerwanie komunikatów drogowych

Przejście do poprzedniego utworu w ciągu 5 s odtwa-
rzania utworu,

powrót do początku utworu po 5 sd)

4 Długie naciśnięcie Przerwanie komunikatów drogowych Szybkie przewijanie w tył

5 Krótkie naciśnięcie Przerwanie komunikatów drogowych Bez funkcji

5 Obrót w górę
Wyświetlenie listy dostępnych stacji

Przewijanie w górę
Powrót do poprzedniego utworud)

5 Obrót w dół
Wyświetlenie listy dostępnych stacji

Przewijanie w dół
Przejście do następnego utworud)

6 Krótkie naciśnięcie Wybranie menu głównego

a) Dźwięk można ponownie włączyć naciskając lub obracając regulator 2 .
b) Gdy układ odtwarza akustyczne komunikaty w dialogu obsługi głosowej, ma to wpływ na głośność tego komunikatu akustycznego.
c) Wybór uzależniony od kontekstu.
d) Nie dotyczy AUX.

Informacja

Pojazdy wyposażone w CANTON® Soundsystem dysponują zestawem głośników
obejmującym głośnik centralny i subwoofer. 

Obsługa za pomocą przycisków/regulatorów na kierownicy wielofunkcyjnej - Telefon

Rys. 8 Kierownica wielofunkcyjna: Przyciski obsługowe i regulatory

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 10.

Poszczególne punkty menu wyświetlane na wyświetlaczu MAXI DOT w menu Te-
lefon można obsługiwać za pomocą przycisków/regulatorów na kierownicy wielo-
funkcyjnej. 
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Przyciski obsługowe i regulatory menu telefonu
Przycisk/ pokrętło » rys. 8 Akcja Funkcja

1 Krótkie naciśnięcie Wyłączenie głosu (MUTE)

1 Obrót w górę Zwiększanie głośności

1 Obrót w dół Zmniejszanie głośności

2 Krótkie naciśnięcie
Odebranie połączenia, zakończenie rozmowy, wejście do menu głównego telefonu, lista połączeń, połącze-
nie z wybranym kontaktem

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

3 Obrót w górę/w dół Lista połączeń, poprzednia pozycja menu

3 Krótkie naciśnięcie Zatwierdzenie wybranej pozycji menu

4 Krótkie naciśnięcie Przejście w menu o poziom wyżej

4 Długie naciśnięcie Powrót do menu głównego

Funkcja rozmów telefonicznych na wyświetlaczu MAXI DOT
W zależności od kontekstu można wykonać następujące funkcje:

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 MAXI DOT
Symbol Znaczenie

 Poziom naładowania akumulatora telefonua)

 Siła sygnałua)

 Telefon jest połączony z urządzeniem


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

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

Lista połącz.
Na wyświetlaczu MAXI DOT może być tylko wyświetlana i używana 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 

Obsługa głosowa

 Wprowadzenie do tematu

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

Warunki działania 14
Włączanie/wyłączanie 14
Pomoc w zakresie obsługi głosowej 15
Obsługa 15
Nierozpoznanie polecenia głosowego 15
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Możliwość korekty wprowadzania polecenie głosowego 15
Zatrzymywanie/przywracania poleceń głosowych 16
Polecenia głosowe niezawarte w pomocy 16

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

Niektóre funkcje urządzenia można obsługiwać za pomocą poleceń głosowych.
Dzięki temu obsługa urządzenia jest szybsza i zwiększa się komfort podczas jaz-
dy.

Z obsługi głosowej można korzystać w menu Radio, Media i Telefon.

Obsługa głosowa może być wykonywana zarówno przez kierowcę, jak i pasażera.

UWAGA

■ Należy koncentrować się przede wszystkim na obserwacji sytuacji drogowej!
Kierowca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo podczas jazdy.
Korzystać z układu tylko w stopniu zapewniającym pełną kontrolę nad samo-
chodem w każdej sytuacji – niebezpieczeństwo wypadku!
■ Nie używać systemu obsługi głosowej w sytuacji awaryjnej lub stresującej.
Polecenia głosowe mogą nie zostać rozpoznane w takich sytuacjach. Utwo-
rzenie połączenia telefonicznego może okazać się niemożliwe lub nawiązywa-
nie połączenia może zająć zbyt dużo czasu. Numer alarmowy należy wybrać
ręcznie! 

Warunki działania

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa  na stronie 13.

Warunki działania obsługi głosowej.
Zapłon jest włączony.
Urządzenie jest włączone.
Brak rozmowy telefonicznej.
Pomoc w parkowaniu nie jest aktywna.

Warunki dla optymalnego zrozumienia poleceń głosowych.
› Polecenia głosowe należy wypowiadać tylko wtedy, gdy na ekranie urządze-

nia lub w zestawie wskaźników jest wyświetlany symbol .
› Należy mówić z normalną głośnością, bez akcentowania i zbędnych przerw.
› Starać się o prawidłową wymowę.











› Zamknąć drzwi, okna i dach przesuwny, w ten sposób można uniknąć odgłosów
z zewnątrz pogarszających zrozumienie poleceń systemu obsługi głosowej.

› Podczas jazdy z dużą prędkością dobrze jest mówić głośniej, by polecenia głoso-
we lepiej wyróżniały się z otaczającego hałasu.

› Podczas obsługi głosowej ograniczyć dochodzenie dźwięków z innych źródeł
(np. jednoczesnej rozmowy pasażerów).

OSTROŻNIE

Obsługa głosowa nie jest dostępna we wszystkich językach. Wskazywane jest to
przez urządzenie przy użyciu komunikatu głosowego, wyświetlanego na ekranie
po ustawieniu języka urządzenia » strona 17.

Informacja

■ Podczas obsługi głosowej nie są odtwarzane komunikaty drogowe.
■ Przy wymawianiu niektórych poleceń głosowych należy literować słowa, w za-
leżności od wybranego języka komunikacji np. wybór źródła Karta „S D“ jeden. 

Włączanie/wyłączanie

Rys. 9 Kierownica wielofunkcyjna

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa  na stronie 13.

Włączanie obsługi głosowej
› Przez krótkie wciśnięcie przycisku VOICE  na urządzeniu.
› Po krótkim naciśnięciu przycisku z symbolem  1  w kierownicy wielofunkcyj-

nej. 
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Włączenie obsługi głosowej jest sygnalizowane przez sygnał akustyczny i na
ekranie urządzenia wyświetla się lista podstawowych poleceń głosowych dla da-
nego menu.

Wyświetlanie menu oraz sygnał akustyczny można wyłączać/włączać » stro-
na 20.

Wyłączanie obsługi głosowej
› Przez długie lub podwójne wciśnięcie przycisku VOICE  na urządzeniu.
› Po długim lub dwukrotnym naciśnięciu przycisku z symbolem  w kierownicy

wielofunkcyjnej.
› Przez dotknięcie ekranu palcem (poza przyciskiem funkcyjnym z symbolem ).
› Przez naciśnięcie przycisku na urządzeniu (poza krótkim naciśnięciem przycisku

VOICE ).
› Przez wymówienie polecenia głosowego Wyłącz obsługę głosową. 

Pomoc w zakresie obsługi głosowej

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa  na stronie 13.

Rozpoczynanie wprowadzenia
Po wymówieniu polecenia głosowego Rozpocznij wprowadzenie zostanie odtwo-
rzona jedna z siedmiu części instrukcji obsługi głosowej.

Poszczególne elementy wprowadzenia można wywoływać oddzielnie, wypowia-
dając polecenie głosowe Wprowadzenie, część ... oraz numer od 1 do 7.

Pomoc
Po wymówieniu polecenia głosowego Pomoc wyświetla się menu z poleceniami
głosowymi, dostępnymi w zależności od kontekstu. W niektórych przypadkach, po
ponownym wypowiedzeniu polecenia głosowego Pomoc, odtwarzana jest inna
część pomocy z menu pozostałych, możliwych poleceń głosowych.

Pomoc nie zawiera wszystkich możliwych poleceń. 

Obsługa

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa  na stronie 13.

Obsługa głosowa może być wykonywana w przeważającej części według zasady
„Powiedz, co widzisz“.





Należy wymówić opisy przycisków zaznaczonych na zielono. Np. przycisk funkcyj-
ny Wybierz nr można wywołać poleceniem głosowym „Zadzwoń do“.

Ustawienia obsługi głosowej » strona 20.

Symbole w menu obsługi głosowej

polecenie głosowe zostanie odtworzone
oczekiwanie na polecenie głosowe
wprowadzanie poleceń głosowych jest zatrzymane » strona 16.
polecenie głosowe rozpoznane

Dopóki system odtwarza polecenie głosowe, nie jest konieczne oczekiwanie do
końca odtwarzania komunikatu. Komunikat zostanie zakończony po krótkim na-
ciśnięciu przycisku VOICE  lub przycisku z symbolem  w kierownicy wielofunkcyj-
nej. Tym samym odtwarzanie polecenia głosowego zostanie przerwane i nastąpi
oczekiwanie na nowe polecenie głosowe. 

Nierozpoznanie polecenia głosowego

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa  na stronie 13.

Jeżeli polecenie głosowe nie zostanie rozpoznane, układ odpowiada komunika-
tem Powtórz, proszę. i można powtórzyć polecenie.

Jeżeli system nie rozpozna drugiego polecenia głosowego, ponownie włączy się
pomoc i można będzie wprowadzić nowe polecenie.

Jeżeli nie zostanie rozpoznanie trzecie polecenie głosowe, system odpowie komu-
nikatem Obsługa głosowa przerwana. i obsługa głosowa zostanie zakończona. 

Możliwość korekty wprowadzania polecenie głosowego

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa  na stronie 13.

Polecenie głosowe można poprawić, zmienić lub wprowadzić ponownie naciska-
jąc krótko przycisk VOICE  na urządzeniu lub przycisk z symbolem  w kierownicy
wielofunkcyjnej. Jest to jednak możliwe tylko podczas wyświetlania symbolu .

Nie trzeba zatem czekać do momentu rozpoznania polecenia głosowego przez
system. 
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Zatrzymywanie/przywracania poleceń głosowych

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa  na stronie 13.

W niektórych menu można zatrzymać wprowadzanie polecenia głosowego przez
obrócenie pokrętła 2  » rys. 1 na stronie 5.

Wówczas symbol wyświetlany na ekranie urządzenia lub w zestawie wskaźników
zmieni się z  na .

Przywracanie wprowadzania
› przez naciśnięcie przycisku funkcyjnego z symbolem ;
› przez wciśnięcie przycisku VOICE  na urządzeniu;
› po naciśnięciu przycisku z symbolem  w kierownicy wielofunkcyjnej. 

Polecenia głosowe niezawarte w pomocy

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa  na stronie 13.

Polecenia głosowe do otwierania menu, folderów i katalogów w poszczegól-
nych menu.

Funkcja Polecenie głosowe

Powrót do poprzedniego me-
nu 

Powrót

Przewijanie w menu/na liście/
w katalogu

następna strona

poprzednia strona

pierwsza strona

ostatnia strona 
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Ustawienia urządzeń

Ustawienia menu

 Wprowadzenie do tematu

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

Menu główne 17
Ustawienia dźwięku 18
Ustawienia ekranu 18
Ustawianie daty i godziny 19
Ustawienia klawiatury 19
Ustawianie dodatkowych języków klawiatury 19
Ustawienia jednostek 19
Ustawienia obsługi głosowej 20
Resetowanie do ustawień fabrycznych 20
Ustawienia Bluetooth® 20

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

W niniejszym rozdziale opisano podstawowe ustawienia urządzenia.

Pozostałe ustawienia opisano w poszczególnych menu

■ Radio » strona 25
■ Media » strona 29
■ Telefon » strona 38
■ Ustawienia układów pojazdu » strona 46 

Menu główne

Rys. 10
Ustawienia urządzenia: Menu
główne

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 17.

W menu głównym można ustawić parametry podstawowe urządzenia.

Wybranie menu głównego
› Wybrać przycisk SETUP .

Menu w menu głównym ustawień urządzeń
■ Dźwięk - ustawienia dźwięku » strona 18
■ Ekran - ustawienia ekranu » strona 18
■ Godzina i data - ustawienia godziny i daty » strona 19
■ Język/Language - określanie języka urządzenia1)

■ Klawiatura: - układ klawiatury do wpisywania tekstu » strona 19
■ Dodatkowe języki klawiatury - możliwość wprowadzania znaków innych niż

znaki wybranego języka » strona 19
■ Jednostki - ustawienia jednostek » strona 19
■ Obsługa głosowa - ustawienia obsługi głosowej » strona 20
■ Bezpieczne usuwanie karty SD 1 - bezpieczne wyjmowanie karty pamięci SD
■ Bezpieczne usuwanie nośnika USB - bezpieczne wyjmowanie źródła USB
■ Ustawienia fabryczne - przywrócenie ustawień fabrycznych » strona 20
■ Ustawienia Bluetooth - ustawienia funkcji Bluetooth® » strona 20
■ Informacje o systemie - wyświetlanie informacji o systemie

■ Numer urządzenia: ... - numer urządzenia
■ Sprzęt: ... - używany sprzęt
■ Oprogramowanie: ... - wersja oprogramowania 



1) Nie można zawsze zagwarantować prawidłowego wyświetlania znaków specyficznych dla danego
kraju (np. znacznik ID3).
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■ Kodek Media: ... - wersja kodeku Media
■ Aktualizuj oprogramowanie - ręczna aktualizacja oprogramowania

■ Copyright - informacje na temat używanych licencji i praw autorskich (dostępne
tylko po angielsku) 

Ustawienia dźwięku

Rys. 11 Ustawienia dźwięku/ustawienia Balance - fader

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 17.

› Wybrać przycisk SOUND  lub przycisk USTAWIENIA  → Dźwięk.

■ Głośność - ustawianie głośności
■ Komunikat drogowy - ustawianie głośności radiowych komunikatów drogo-

wych (TP)
■ Obsługa głosowa - ustawianie głośności obsługi głosowej
■ Maks.głośność włączenia - maksymalna głośność początkowa przy włączaniu
■ Dopasow.głośn.do prędk.(GALA) - zwiększenie głośności przy zwiększeniu

prędkości
■ Telefon - ustawianie głośności telefonu
■ Głośność iPod'a - ustawianie głośności podłączonego iPoda

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

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



■ Bluetooth-Audio - ustawianie głośności podłączonego urządzenia Bluetooth®

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

■ Ściszenie audio: - ustawianie zmniejszania głośności dźwięku przy aktywnym
układzie wspomagania parkowania
■ Wył. - wyłączanie
■ Słabo - lekkie ściszenie
■ Średnio - średnie ściszenie
■ Mocno - silne ściszenie

■ Tony niskie - średnie - wysokie – ustawienie dźwięków wysokich, średnich i ni-
skich

■ Balance - Fader – ustawianie balansu dźwięku między głośnikami z lewej i pra-
wej, z przodu i z tyłu

■ Sygnał potwierdz. - włączanie/wyłączanie sygnału potwierdzenia przez do-
tknięcie przycisku funkcyjnego

■ Subwoofer - ustawianie głośności subwoofera
■ CANTON Ustawienia zaawansow. - ustawienia Canton®-Soundsystem

■ Equalizer: wybór dźwięku - ustawianie korektora dźwięku
■ Muzyka - muzyka
■ Język - język

■ Sound-Fokus: - ustawianie optymalizacji przestrzennej odbioru dźwięku
■ Wył. - ustawienie dla całego pojazdu
■ Z przodu - ustawienie zoptymalizowane dla pasażerów siedzących z przodu
■ Kierowca - ustawienie zoptymalizowane dla kierowcy

■ CANTON Surround - wirtualny system dźwięku przestrzennego Canton® (ak-
tywny podczas odtwarzania multimediów) 

Ustawienia ekranu

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 17.

› Wybrać przycisk SETUP  → Ekran. 
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■ Wyłączenie ekranu (za 10 s) - włączanie/wyłączanie ekranu w tzw. trybie
oszczędzania energii1)

■ Poziom jasności: - ustawienie poziomu jasności wyświetlacza
■ Bardzo jasno - najjaśniejszy poziom
■ Jasno - jasny poziom
■ Średnio - średni poziom
■ Ciemno - ciemny poziom
■ Bardzo ciemno - najciemniejszy poziom

■ Sygnał potwierdz. - włączanie/wyłączanie sygnału potwierdzenia przez do-
tknięcie przycisku funkcyjnego

■ Godzina w trybie Standby - wyświetlanie godziny i daty na wyświetlaczu przy
włączonym zapłonie i wyłączonym urządzeniu 

Ustawianie daty i godziny

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 17.

› Wybrać przycisk SETUP  → Godzina i data.

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

■ 12h
■ 24h

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

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



Ustawienia klawiatury

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 17.

› Wybrać przycisk SETUP  → Klawiatura: .

■ ABC - rozmieszczenie przycisków w kolejności alfabetycznej
■ QWERTZ - rozmieszczenie przycisków w systemie QWERTZ (zgodnie z układem

klawiatury komputera) 

Ustawianie dodatkowych języków klawiatury

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 17.

› Wybrać przycisk Menu  → Dodatkowe języki klawiatury.

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

Przełączenia na inny wybrany język można doonać w oknie wprowadzania za po-
mocą klawiatury, naciskając  » strona 9. 

Ustawienia jednostek

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 17.

› Wybrać przycisk SETUP  → Jednostki.

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

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







1) Jeżeli w ciągu 10 sekund nie nastąpi aktywacja ekranu poprzez zbliżenie, dotknięcie ekranu lub naciś-
nięcie pokrętła menu 2  » rys. 1 na stronie 5, ekran pozostanie czarny. Ekran można ponownie włą-
czyć przez zbliżenie do niego ręki, dotknięcie lub naciśnięcie przycisku menu 2 .
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■ Temperatura: - jednostki temperatury
■ ° - stopnie Celsjusza
■ ° - stopnie Fahrenheita

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

■ Zużycie: - jednostki zużycia
■ l/100km - litry na 100 kilometrów
■ km/l - kilometry na litr
■ mpg (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
■ m³/100 km - metr sześcienny na 100 kilometrów
■ km/kg - kilometry na metr sześcienny

■ Ciśnienie: - jednostki ciśnienia opon
■ kPa - kilopaskale
■ bar - bar
■ psi - funty na cal kwadratowy 

Ustawienia obsługi głosowej

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 17.

› Wybrać przycisk SETUP  → Obsługa głosowa.

■ Styl dialogu: - ustawianie stylu dialogu
■ Długi - długi dialog (system odtwarza nieskrócone komunikaty akustyczne)
■ Krótki - krótki dialog (system skraca niektóre komunikaty akustyczne lub za-

stępuje je sygnałem akustycznym)
■ Wyświetlaj możliwe polecenia - włączanie/wyłączanie wyświetlania menu z

podstawowymi poleceniami głosowymi przy włączaniu obsługi głosowej
■ Dźwięk początkowy obsługi głos. - włączanie/wyłączanie akustycznej sygnali-

zacji przy włączaniu obsługi głosowej
■ Dźwięk końcowy obsługi głosowej - włączanie/wyłączanie akustycznej sygnali-

zacji przy wyłączaniu obsługi głosowej
■ Dźwięk wprowadzania obsł. głos. - włączanie/wyłączanie akustycznej sygnali-

zacji możliwości wprowadzenia polecenia głosowego 



Resetowanie do ustawień fabrycznych

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 17.

› Wybrać przycisk SETUP  → Ustawienia fabryczne.

■ Przywróć ustawienia fabryczne - przywracanie wszystkich ustawień fabrycz-
nych

■ Dźwięk - przywracanie ustawień dźwięku
■ Radio - przywracanie ustawień radia
■ Samochód - przywracanie ustawień układów pojazdu
■ Telefon - przywracanie ustawień telefonu
■ Media - przywracanie ustawień mediów
■ Obsługa głosowa - przywracanie ustawień obsługi głosowej
■ Ustawienia Bluetooth - resetowanie ustawień funkcji Bluetooth®

■ System - przywracanie ustawień systemowych 

Ustawienia Bluetooth®

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 17.

› Wybrać przycisk SETUP  → Bluetooth.

■ Bluetooth - włączanie/wyłączanie funkcji Bluetooth®

■ Widoczność: - włączanie/wyłączanie widoczności modułu Bluetooth® dla innych
urządzeń
■ Widoczny - włączenie widoczności na stałe
■ Niewidoczny - wyłączanie widoczności
■ Przy włączaniu - włączanie widoczności na 5 minut po włączeniu zapłonu lub

do momentu przekroczenia ustawionej prędkości jazdy 5 km/h
■ Nazwa: - otwieranie okna wprowadzania za pomocą klawiatury - zmiana nazwy

urządzenia
■ Połączone urządz. - wyświetlanie listy skojarzonych urządzeń Bluetooth®, pod-

łączanie lub kasowanie skojarzonego urządzenia, kasowanie listy skojarzonych
urządzeń
■ Usuń wsz. - usuwanie wszystkich skojarzonych urządzeń Bluetooth®

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

■ Bluetooth audio (A2DP/AVRCP) - włączanie/wyłączanie możliwości podłączenia
profilu Bluetooth® A2DP i AVRCP1) 

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

Obsługa

 Wprowadzenie do tematu

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

Menu główne 22
Lista dostępnych stacji 23
Wyszukiwanie i zapisywanie stacji radiowych 23
Przeszukiwanie dostępnych stacji (Scan) 24
Loga stacji 24
Radiokomunikacja drogowa 24
Informacje o stacjach (DAB) 25

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 infor-
macji (np. wiadomości, wiadomości sportowych, prognozy pogody, ostrzeżeń itp.).

Informacja

■ Kryte parkingi, tunele, wysokie budynki lub góry mogą zakłócać sygnał radiowy
w stopniu uniemożliwiającym używanie urządzenia.
■ W samochodach z anteną w szybie, w przypadku gdy szyby są pokryte folią lub
naklejkami metalowymi, mogą się pojawić zakłócenia odbioru.
■ W krajach, w których funkcja RDS nie jest wystarczająco obsługiwana, zalecane
jest wyłączenie ustawienia AF i ew. RDS. W przeciwnym wypadku funkcje te mogą
wpływać negatywnie na działanie radia. 

Menu główne

Rys. 12
Radio: Menu główne

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 22.

Informacje i przyciski funkcyjne » rys. 12
wybrana stacja radiowa (częstotliwość lub oznaczenie)
przyciski stacji
grupy pamięci przycisków stacji
wybór zakresu częstotliwości radia (FM / AM / DAB)
lista dostępnych stacji » strona 23
ręczne/półautomatyczne wyszukiwanie stacji » strona 23
zmiana stacji na liście dostępnych stacji lub za pomocą przycisków stacji, w
zależności od ustawień w menu Przyciski strzałek: » strona 25, Ustawienia
ustawienia radia
informacje o stacjach radiowych (DAB) » strona 25

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

Wybranie menu głównego
› Wybrać przycisk RADIO .

Wybór zakresu stacji radiowej
› Wybrać ponownie przycisk RADIO .

lub

› Nacisnąć przycisk funkcyjny D  » rys. 12 i wybrać żądany obszar. 


A

B

C

D
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Symbole informacyjne na ekranie
Symbol Znaczenie

 Nadawcy komunikatów radiokomunikacji drogowej

 
Sygnał komunikatu drogowego nie jest dostępny lub wybrana sta-
cja nie jest nadawcą komunikatów drogowych

  Funkcja RDS jest wyłączona (FM)

  Częstotliwość alternatywna AF jest wyłączona (FM) 

Lista dostępnych stacji

Rys. 13 Przykład listy dostępnych stacji: FM / DAB

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 22.

Wszystkie stacje, dostępne w danej lokalizacji z odpowiednim sygnałem odbioru,
znajdują się na liście dostępnych stacji. Urządzenie wyszukuje stacje automa-
tycznie.

Wyświetlanie listy stacji
› W menu głównym Radio nacisnąć przycisk funkcyjny .

Symbole informacyjne na ekranie
Symbol Znaczenie


Stacja radiowa z listy dostępnych stacji, zapisana pod przyciskiem
stacji

 Aktualnie wybrana stacja radiowa

 Nadawcy komunikatów radiokomunikacji drogowej

 (np.) Typ nadawanego programu (FM)



Symbol Znaczenie

 (np.) Typ programu regionalnego (FM)

 Sygnał jest niedostępny (DAB)

 Stacja radiowa z prezentacją graficzną (pokaz slajdów) (DAB)

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

W zakresie AM i DAB należy wykonać ręczną aktualizację przez naciśnięcie przyci-
sku funkcyjnego .

Rodzaje sortowania stacji radiowych zapisanych na liście stacji (FM)
› Alfabet - sortowanie alfabetyczne według nazwy stacji
› Grupa - sortowanie według nadawanego typu programu 

Wyszukiwanie i zapisywanie stacji radiowych

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 22.

Stację radiową można wyszukać i zapisać pod przyciskiem stacji w następujący
sposób.

Automatyczne wyszukiwanie stacji
Automatycznie ustawione stacje znajdują się na liście dostępnych stacji.

Półautomatyczne wyszukiwanie stacji
› W menu Radio nacisnąć przycisk funkcyjny .
› Nacisnąć przycisk funkcyjny  lub .

Urządzenie przeszukuje zakres stacji radiowych do momentu ustawienia pierw-
szej dostępnej stacji.

Ręczne wyszukiwanie stacji
› W menu Radio nacisnąć przycisk funkcyjny .
› Żądaną stację można ustawić dotykając przycisków funkcyjnych z symbolami  /
 lub przesuwając regulator suwakowy na ekranie.

Zapisywanie stacji radiowej pod przyciskiem stacji
› Wcisnąć dłużej wybraną stację na liście dostępnych stacji (zostanie wyświetlona

lista przycisków stacji B  » rys. 12 na stronie 22).
› Nacisnąć przycisk stacji B , pod którym ma być zapisana żądana stacja.

lub 
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› Ustawić żądaną stację radiową ręcznie lub półautomatycznie.
› Trzymać wciśnięty żądany przycisk stacji B  do momentu, aż rozlegnie się syg-

nał akustyczny.

Za pomocą przycisku C  można zmienić grupę pamięci z przyciskami stacji. 

Przeszukiwanie dostępnych stacji (Scan)

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 22.

Funkcja odtwarza kolejno wszystkie dostępne stacje przez kilka sekund.

Włączanie
› Nacisnąć przycisk 2  » rys. 1 na stronie 5

lub

› nacisnąć przycisk  → Scan.

Wyłączanie
› Nacisnąć przycisk 2 .

lub

› nacisnąć dowolny przycisk funkcyjny na ekranie urządzenia.

Po wyłączeniu funkcji urządzenie odbiera stację, przy której funkcja została prze-
rwana. 

Loga stacji

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 22.

Przyciskom stacji ( B  » rys. 12 na stronie 22) można przyporządkować loga (obra-
zy) stacji radiowych.

Automatyczne zapisywanie loga stacji (FM / DAB)
› Jeszcze przed zapisaniem stacji radiowej pod przyciskiem stacji nacisnąć przy-

cisk funkcyjny  → Ustawienia zaawansowane.
› Aktywować pozycję menu Automatyczne zapisywanie loga stacji » strona 26,

Ustawienia zaawansowane (FM) lub » strona 26, Ustawienia zaawansowane
(DAB).





Podczas zapisywania stacji pod przyciskiem stacji, do stacji zostanie przyporząd-
kowane również logo z pamięci urządzenia, o ile dane logo jest dostępne w pa-
mięci.

Ręczne zapisywanie loga stacji
Zapisanym wcześniej stacjom można przyporządkować logo ręcznie.

› Nacisnąć przycisk funkcyjny  → Loga stacji.

Zostanie wyświetlone menu z przyciskami stacji dla stacji radiowych.

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

Wyświetli się menu z nośnikami danych (CD, karta SD, USB).

› Wybrać żądany obrazek we właściwym nośniku danych.

Wybór obrazka spowoduje przyporządkowanie go do właściwego przycisku stacji.

Informacja

■ Obsługiwane są następujące formaty zdjęć: jpg, gif, png, bmp.
■ Zalecamy rozdzielczość obrazu 500x500 pikseli. 

Radiokomunikacja drogowa

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 22.

Podczas odtwarzania w menu Media odbierana jest radiokomunikacja drogowa z
ostatnio wybranej stacji radiowej.

Jeżeli stacja nie obsługuje komunikatów drogowych lub ich sygnał jest niedostęp-
ny, urządzenie wyszukuje automatycznie nadawcę komunikatów drogowych.

Włączanie / wyłączanie
› Nacisnąć przycisk funkcyjny .
› Aktywować lub dezaktywować pozycję menu Komunikaty drogowe (TP).

Komunikaty drogowe
Podczas nadawania komunikatu drogowego wyświetla się następujące menu:

› Anuluj - przerwanie aktualnego komunikatu drogowego. Funkcja TP pozostaje
włączona.

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



24 Radio



Informacja

Niektóre stacje radiowe są identyfikowane błędnie jako stacje nadające komuni-
katy drogowe. Dlatego brak radiokomunikacji drogowej w przypadku tych stacji
nie wynika z usterki urządzenia. 

Informacje o stacjach (DAB)

Rys. 14
Informacje o stacjach

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 22.

DAB umożliwia przesyłanie różnych informacji dodatkowych. Opcje wyświetlania
tych informacji na ekranie można ustawić w następującym menu.

› Wybrać przycisk RADIO  → DAB → .

■ Lista pamięci - wyświetla tylko stacje DAB zapisane w pamięci
■ Info o stacji - wyświetla informacje o stacjach DAB, dodatkowy tekst (radio-

tekst) i obrazy (np. nazwę wykonawcy lub typ programu i obrazu, jeżeli te infor-
macje są nadawane)

■ Radiotekst - tylko wyświetlanie radiotekstu
■ Pokaz slajdów - tylko prezentacja graficzna; obraz w formacie pełnoekranowym

przechodzi do momentu, w którym ekran można ponownie włączyć również
przez zbliżenie ręki.

Informacja

Dotknięcie ekranu w obszarze wyświetlania dodatkowego tekstu (radiotekstu)
powoduje, że są wyświetlane tylko te informacje. Dotknięcie ekranu w obszarze
wyświetlonego obrazu spowoduje, że na ekranie będą wyświetlane tylko obrazy. 



Ustawienia radia

 Wprowadzenie do tematu

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

Ustawienia 25
Ustawienia zaawansowane (FM) 26
Ustawienia zaawansowane (DAB) 26

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

Podstawowe ustawienie funkcji radia jest takie samo dla wszystkich zakresów
stacji radiowych. Pozycja menu Ustawien. zaawans. jest różna dla FM i DAB. Za-
kres częstotliwości radia AM nie posiada tej pozycji menu. 

Ustawienia

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

› Wybrać przycisk RADIO  → .

Ustawienia podstawowe
■ Dźwięk - ustawienia dźwięku » strona 18, Ustawienia dźwięku
■ Scan - automatyczne odsłuchiwanie wszystkich dostępnych stacji aktualnego

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

■ Lista pamięci - przełączanie tylko zapisanych przycisków stacji radiowych
■ Lista stacji - przełączanie wszystkich aktualnie dostępnych stacji radiowych

wybranego zakresu częstotliwości
■ Komunikaty drog. (TP) - włączanie/wyłączanie odbioru komunikatów drogo-

wych
■ Kasuj pamięć - kasowanie zapisanych stacji (przyciski stacji)

■  - kasowanie konkretnej stacji (przycisk stacji)
■  Kasuj wszystko - kasowanie wszystkich zapisanych stacji (przyciski stacji)

■ Loga stacji - ręczne przyporządkowanie loga stacji » strona 24
■ Radiotekst - włączanie/wyłączanie wyświetlania radiotekstu (tylko FM i DAB)
■ Ustawien. zaawans. - dodatkowe ustawienie, które różni się w zależności od

wybranego zakresu częstotliwości radia (tylko FM i DAB) 
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Ustawienia zaawansowane (FM)

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

Ustawienia zaawansowane dla zakresu częstotliwości radia FM
■ Ustawien. zaawans.

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

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

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

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

utraty odbioru w danym regionie ustawiany jest automatycznie inny dostęp-
ny region.

■ Automatyczne zapisywanie logo stacji - automatyczne zapisywanie logo sta-
cji według kodu PI stacji radiowej » strona 24 

Ustawienia zaawansowane (DAB)

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

Ustawienia zaawansowane dla zakresu częstotliwości radia DAB
■ Ustawien. zaawans.

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

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

■ DAB - Śledzenie programu DAB - włączanie/wyłączanie automatycznego śle-
dzenia programu DAB w innych grupach stacji

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

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

■ Automatyczne zapisywanie logo stacji - automatyczne zapisywanie loga roz-
poznanej stacji » strona 24





Śledzenie programów DAB
Jeżeli dana stacja DAB należy do kilku grup stacji, to przy słabym odbieranym syg-
nale ta sama stacja jest wyszukiwana w innej grupie stacji.

Automatyczna zmiana DAB - FM
Jeżeli odbierany sygnał DAB jest złej jakości, urządzenie próbuje znaleźć dla danej
stacji DAB odpowiednią stację FM.

Aby automatyczna zmiana była możliwa, numer kanału emitowany przez stację
DAB i stację FM musi być taki sam.

› Podczas odbierania stacji w zakresie częstotliwości FM, za nazwą stacji wy-
świetla się ( ). Gdy odpowiadająca jej stacja DAB ponownie będzie dostępna,
zniknie wyświetlenie ( ).

› Jeżeli przy niskiej jakości odbieranego sygnału stacji DAB nie można jej również
ponownie 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 wyłą-
czyć.

Pasmo L
Do odbioru radia DAB używane są różne zakresy częstotliwości w różnych krajach.
W niektórych krajach odbiór radia DAB odbywa się w tak zwanym paśmie L.

› W przypadku ewentualnych problemów z odbiorem radia DAB należy sprawdzić,
czy włączone jest automatyczne wyszukiwanie stacji DAB w paśmie L.

› Jeżeli w danym kraju nie ma odbioru radia DAB w paśmie L, zaleca się wyłącze-
nie tej pozycji menu. Dzięki temu wyszukiwanie stacji odbywa się szybciej. 
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Media

Obsługa

 Wprowadzenie do tematu

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

Menu główne 27
Lista utworów/folderów 28
Odtwarzanie 28
Ustawienia mediów 29

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

Urządzenie umożliwia odtwarzania plików audio w różnych formatach » stro-
na 29 i podłączanie różnych typów źródeł sygnału.

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

Rodzaje obsługi urządzenia » strona 8.
› Na urządzeniu za pomocą elementów obsługowych.
› Przy użyciu przycisków funkcyjnych na ekranie urządzenia.
› Za pomocą wyświetlacza MAXI DOT. 

Menu główne

Rys. 15
Media: Menu główne

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 27.

Wybranie menu głównego
› Wybrać przycisk MEDIA .

Opis ekranu
Informacje o wybranym pliku (np. nazwa wykonawcy, tytuł)
Wybrane źródło sygnału/wyświetlanie obrazu albumu (cover art), jeżeli jest
częścią odtwarzanego pliku lub folderu (znacznik ID3)
Wyświetlanie czasu odtwarzania / pozostałego czasu odtwarzania oraz osi
czasu odtwarzania w tytule (pliku) jest możliwe przez przesuwanie regulato-
ra suwakowego lub dotknięcie żądanego miejsca na osi czasu
Wybór źródła sygnału
Lista utworów/folderów
Ustawienia mediów » strona 29

Wybór źródła sygnału

Menu przycisku funkcyjnego D  » rys. 15.
CD – przejście do odtwarzania płyty CD umieszczonej w urządzeniu » stro-
na 31
Karta SD 1 – przejście do odtwarzania zawartości włożonej karty pamięci SD
1 » strona 32
USB – przejście do nośnika danych podłączonego do wejścia USB » stro-
na 32
AUX - przełączenie na zewnętrzne źródło podłączone do wejścia AUX » stro-
na 32
iPod - przejście do podłączonego iPoda (iPhone, iPad) przez wejście MEDIA
IN » strona 33
Audio BT - przejście do odtwarzacza Bluetooth® » strona 30 
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Lista utworów/folderów

Rys. 16
Lista utworów/folderów

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 27.

Wyświetlanie menu
› Nacisnąć przycisk funkcyjny .

Opis ekranu
Wyświetlanie struktury folderów, przycisków funkcyjnych nadrzędnych folde-
rów
Przyciski funkcyjne do odtwarzania ze źródła dźwięku » Tab. na stronie 28
Aktualnie odtwarzany utwór

Informacja

Na liście folderów wyświetla się maks.  1000 alfabetycznie rozmieszczonych pli-
ków/folderów. 

Odtwarzanie

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 27.

Urządzenie odtwarza pliki w kolejności alfabetycznej.



A

B

C



Opis przycisków funkcyjnych odtwarzania
Przycisk Akcja Funkcja

/ Naciśnięcie Odtwarzanie/pauza

 Krótkie naciśnięciea) Odtwarzanie poprzedniego utworu od po-
czątku

 Krótkie naciśnięcieb) Odtwarzanie aktualnego utworu od począt-
ku

 Długie naciśnięciec) Szybkie przewijanie utworu w tył

 Krótkie naciśnięcie
Odtwarzanie następnego utworu od począt-
ku

 Długie naciśnięciec) Szybkie przewijanie utworu do przodu



Pierwsze naciśnięcie Włączenie powtórzenia utworu 

Drugie naciśnięcie
Włączenie powtórzenia całego folderu/źród-
ła sygnału 

Trzecie naciśnięcie Wyłączenie powtórzenia

 Naciśnięcie
Włączenie/wyłączenie odtwarzania w kolej-
ności losowej z folderu/źródła (tryb Mix)


Pierwsze naciśnięcie Automatyczne odtwarzanie z folderu/źródła

Drugie naciśnięcie Wyłączanie funkcji 

a) Do ok. 3 sekund po uruchomieniu odtwarzania utworów.
b) Po ok. 3 sekundach po rozpoczęciu odtwarzania utworu.
c) Im dłużej wciśnięty przycisk, tym szybsze przewijanie do przodu/do tyłu.

Funkcja Scan
Funkcję Scan można włączyć/wyłączyć w menu głównym Media naciskając gałkę
menu 2  » rys. 1 na stronie 5.

Funkcję Scan można również przerwać, przechodząc do innego pliku/źródła syg-
nału lub naciskając jeden z przycisków funkcyjnych odtwarzania.

Informacja

Przyciski funkcyjne wymienione w tabeli różnią się w zależności od aktualnie wy-
branego menu ekranu. 
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Ustawienia mediów

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 27.

› Wybrać przycisk MEDIA  → .

■ Dźwięk - ustawienia dźwięku » strona 18, Ustawienia dźwięku
■ Mix/powtórz/scan z podfolderami - włączanie/wyłączanie odtwarzania utwo-

rów w następujących trybach (odtwarzanie w kolejności losowej / powtórzenie /
odtwarzanie automatyczne) z podfolderami w aktualnym folderze

■ Ustawienia Bluetooth - ustawienia funkcji Bluetooth® » strona 20
■ Wideo (iPod) - ustawienia parametrów wideo odtwarzanego z urządzenia Apple

(jasność, kolor, kontrast, format, norma) » strona 33
■ Komunikaty drog. (TP) - włączanie/wyłączanie odbioru komunikatów drogo-

wych
■ Zewnętrzne urządzenie AUX - włączanie/wyłączanie zewnętrznego źródła

dźwięku AUX
■ Bezpieczne usuwanie - bezpieczne wyjęcie/odłączenie karty pamięci SD lub

urządzenia USB
■ Karta SD 1
■ USB 1 

Źródła sygnału

 Wprowadzenie do tematu

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

Obsługiwane źródła i formaty plików 29
Wymagania i ograniczenia 30
Odtwarzacz Bluetooth® 30
CD 31
Karta pamięci SD 32
Wejścia USB, AUX 32
Wejście MEDIA IN 33

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



UWAGA

■ Zewnętrznych źródeł sygnału nigdy nie odkładać w pobliżu miejsc montażu
poduszek bezpieczeństwa. Luźne przedmioty mogą trafić w rozwijającą się
poduszkę bezpieczeństwa i zranić jadących – zagrożenie życia!
■ Zewnętrznych źródeł sygnału nigdy nie odkładać na tablicę rozdzielczą. Luź-
ne przedmioty mogą przy gwałtownym manewrze albo podczas wypadku
przelecieć przez kabinę samochodu i zranić jadących lub innych uczestników
ruchu drogowego.
■ Zewnętrznych źródeł sygnału nie trzymać podczas jazdy w ręce lub na kola-
nach. Luźne przedmioty mogą przy gwałtownym manewrze albo podczas wy-
padku przelecieć przez kabinę samochodu i zranić jadących lub innych uczest-
ników ruchu drogowego.
■ Kabel przyłączeniowy, prowadzący od zewnętrznego źródła sygnału, należy
poprowadzić tak, aby nie przeszkadzał kierowcy w kierowaniu samochodem.

OSTROŻNIE

Zalecamy, by nie zapisywać ważnych danych na płytach CD, odtwarzaczach Blue-
tooth®, kartach pamięci SD i podłączonych zewnętrznych źródłach sygnału. Part-
ner handlowy ŠKODA nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek
utraty danych elektronicznych zapisanych na tych mediach.

Informacja

W przypadku kilku źródeł sygnału można zmienić głośność wyjściową tego źródła. 

Obsługiwane źródła i formaty plików

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa  na stronie 29.

Obsługiwane źródła sygnałów audio
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) 
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Specyfikacja urzą-
dzeń 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

Specyfikacja
odtwarzacza Blue-

tooth®-
.

Protokoły Bluetooth A2DP i AVRCP (1.0 - 1.3)

Inne źródła zew-
nętrzne

odtwarzacze przenośne (np. iPod®, iPad®, iPhone®, odtwa-
rzacz MTP (MSC))

Formaty plików audio

System danych

Karta pamięci
SD

FAT16, VFAT, FAT32, exFat, NTFS

Pamięć USB FAT16, VFAT, FAT32, NTFS

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

Typ kodeka
(formaty plików)

MPEG-1/2
(Layer-3)

Windows
Media Audio

7, 8, 9 i 10
MPEG-2/4

FLAC, WAW,
OGG

Rozszerzenie pli-
ku

mp3
wma
asf

m4a
m4b
aac

flac
wav
ogg

Listy odtwarzania m3u; pls; wpl; m3u8; asx

Właściwości
pliku

Prędkość
transmisji da-

nych

maks. 320 kbit/s

Prędkość
próbkowania

maks. 48 kHz

Okładki albumów
(obrazy na opako-

waniach płyt)

Rozdzielczość obrazu do 500x500 pikseli (200 kb) (jpg, jpeg,
png, bmp, gif); w zależności od dostępności okładki albu-
mów są wyświetlane przez poszczególne media

Informacja

Urządzenie zostało przetestowane z większością produktów i nośników dostęp-
nych w sprzedaży w chwili zamknięcia redakcji. Mimo to może się zdarzyć, że nie-
które urządzenia, nośniki lub pliki nie dadzą się odczytać lub odtworzyć. 

Wymagania i ograniczenia

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa  na stronie 29.

› 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.

› W celu uzyskania dobrej jakości odtwarzania zalecamy prędkość transmisji da-
nych min. 160 kb/s dla skompresowanych plików MP3.

› W przypadku plików audio ze zmienną prędkością transmisji danych wyświetla-
ny pozostały czas odtwarzania nie musi być zgodny z rzeczywistym pozostałym
czasem odtwarzania.

› Pliki chronione prawami DRM nie są odtwarzane przez urządzenie. 

Odtwarzacz Bluetooth®

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa  na stronie 29.

Urządzenie umożliwia bezprzewodowe połączenie (skojarzenie) z odtwarzaczem
Bluetooth®.

› Należy stosować się do tych samych wskazówek, co przy kojarzeniu urządzenia
z telefonem » strona 38.

Informacja

■ Należy ustawić maksymalną głośność odtwarzacza przenośnego.
■ Głośność można również dopasować przez ustawienie czułości wejściowej urzą-
dzenia dla odtwarzacza Bluetooth® » strona 18, Ustawienia dźwięku.
■ Obsługiwane funkcje mediów są zależne od używanego urządzenia Bluetooth®. 
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CD

Rys. 17 Otwór na płyty CD

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa  na stronie 29.

Otwór na płyty CD znajduje się w schowku na rękawiczki po stronie pasażera.

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

momentu, aż płyta zostanie automatycznie wciągnięta. Odtwarzanie rozpocznie
się automatycznie.

› Nacisnąć przycisk z symbolem Nacisnąć przycisk  - płyta CD zostaje wysunięta.

Jeśli w ciągu 10 sekund nośnik nie zostanie zabrany, ze względów bezpieczeń-
stwa zostanie ponownie wsunięty. Mimo to nie nastąpi przełączenie na źródło CD.

UWAGA

■ Odtwarzacz CD/DVD jest produktem laserowym.
■ Ten produkt laserowy w momencie wyprodukowania został sklasyfikowany
zgodnie z krajowymi/międzynarodowymi normami DIN EN 60825-1 : 2008-05 i
DHHS Rules 21 CFR, Subchapter J jako produkt laserowy klasy 1. Promień lase-
rowy w tym produkcie klasy 1 jest na tyle słaby, że nie stanowi zagrożenia przy
użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem.
■ Ten produkt został zaprojektowany w taki sposób, że promień laserowy jest
ograniczony do wnętrza urządzenia. To jednak nie oznacza, że laser znajdują-
cy się w obudowie nie może być sklasyfikowany bez obudowy jako produkt la-
serowy wyższej klasy. Z tego powodu w żadnym razie nie otwierać obudowy
urządzenia.



OSTROŻNIE

■ Przed próbą wsunięcia nowej płyty CD należy koniecznie odczekać, aż wysunie
się poprzednia płyta CD. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia napędu
urządzenia.
■ Do napędu CD wkładać tylko oryginalne płyty CD Audio lub standardowe CD-R i
CD-RW.
■ W żadnym razie nie oklejać płyt CD!
■ W przypadku za wysokiej lub za niskiej temperatury jednostka odtwarzająca
może chwilowo się wyłączyć. Urządzenie przełącza się na ostatnie aktywne me-
nu.

Informacja

■ Po naciśnięciu przycisku z symbolem  - płyta CD zostaje wysunięta po kilku se-
kundach.
■ Na drogach o złej jakości lub nieutwardzonej nawierzchni oraz przy silnych drga-
niach mogą występować zakłócenia w płynnym odtwarzaniu płyty CD.
■ Przy niskiej temperaturze lub wysokiej wilgotności powietrza w urządzeniu mo-
że się gromadzić wilgoć (skropliny). Może to powodować przerwy w odtwarzaniu
lub uniemożliwić odtwarzanie. W takich przypadkach należy odczekać, aż wilgoć
ustąpi.
■ 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.
■ Płyty CD posiadające zabezpieczenie przed kopiowaniem oraz płyty CD wypala-
ne samodzielnie, w niektórych warunkach mogą być nieczytelne lub odczyt będzie
możliwy w ograniczonym zakresie.
■ Należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju ustawowych przepisów
prawa autorskiego. 
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Karta pamięci SD

Rys. 18 Gniazdo kart SD

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa  na stronie 29.

Urządzenie umożliwia odtwarzanie plików audio z kart pamięci SD.

Gniazda kart pamięci SD znajdują się w schowku na rękawiczki po stronie pasaże-
ra.

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

waną w prawo do wejścia karty pamięci SD, aż się „zatrzaśnie“. Odtwarzanie
rozpocznie się automatycznie.

Wyjmowanie karty pamięci SD
W zależności od wyposażenia:

› Wcisnąć przycisk SETUP  → Bezpieczne usuwanie karty SD 1.
› Nacisnąć włożoną kartę pamięci SD. Karta pamięci SD zostanie „wysunięta“ do

pozycji wyjściowej.

Pusta karta pamięci SD lub nie można odczytać danych
W przypadku włożenia karty pamięci SD, na której nie ma zapisanych żadnych da-
nych lub są one nieczytelne, zawartość karty pamięci SD nie będzie odtwarzana.

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

Niektóre pliki na kartach pamięci SD lub całe karty pamięci SD mogą nie być od-
twarzane lub ich odtwarzanie może być ograniczone.



OSTROŻNIE

■ Stosować tylko karty SD w rozmiarze standardowym. Podczas stosowania
mniejszych kart pamięci SD z adapterem, karta pamięci SD może wypaść podczas
jazdy z adaptera wskutek wstrząsów pojazdu.
■ Należy używać kart pamięci SD klasy 4 i wyższej w celu uzyskania maksymalnej
możliwej prędkości dostępu do plików audio.
■ Zawsze przechowywać karty pamięci SD w odpowiednich osłonach, aby ochro-
nić je przed zabrudzeniami, pyłem i innymi uszkodzeniami. 

Wejścia USB, AUX

Rys. 19
Wejścia USB i AUX

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa  na stronie 29.

Urządzenie umożliwia odtwarzanie plików audio z nośnika pamięci USB oraz z
zewnętrznych urządzeń, podłączonych do analogowego wejścia AUX.

Wejścia USB i AUXznajdują się powyżej schowka podręcznego konsoli środkowej
z przodu » rys. 19.

Do wejścia USB lub AUX można podłączyć nośnik danych lub urządzenie, bezpo-
średnio lub przy użyciu przewodu łączącego z zakresu oryginalnych akcesoriów
ŠKODA.

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

Do wejścia AUX można przyłączać standardowe wtyki typu jack 3,5 mm (Stereo
Jack). Jeżeli zewnętrzne źródło dźwięku nie ma takiego wtyku, konieczne jest za-
stosowanie adaptera. 
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W zależności od podłączonego źródła dźwięku można dopasować również usta-
wienie czułości wejściowej wejścia AUX » strona 18, Ustawienia dźwięku.

Wejście USB
Zewnętrzne urządzenia, podłączone do wejścia USB, można obsługiwać za po-
średnictwem urządzenia1).

Przed odłączeniem urządzenia USB postępować w następujący sposób:

› Wybrać przycisk MENU  → Nacisnąć  → Bezpieczne usuwanie nośnika USB.

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

Urządzenie nie obsługuje rozdzielaczy 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. 

Wejście MEDIA IN

Rys. 20
Wejście MEDIA IN

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa  na stronie 29.

Urządzenie umożliwia odtwarzanie plików audio z zewnętrznego urządzenia,
podłączanego do wejścia MEDIA IN.

Zewnętrzne źródła, takie jak np. urządzenia Apple, podłączone do wejścia MEDIA
IN, mogą być obsługiwane za pośrednictwem urządzenia.

Do podłączania zewnętrznych źródeł służą kable przedłużające dostępne w ra-
mach oryginalnych akcesoriów ŠKODA.

Sortowanie utworów na podłączonym urządzeniu Apple
› Video (tylko gdy używany jest adapter oznaczony na czerwono) - listy utworów

wideo, filmy, muzyczne pliki wideo, programy telewizyjne, podcasty wideo, wy-
pożyczone filmy.

› Muzyka - listy odtwarzania, wykonawcy, albumy, utwory, podcasty, rodzaje,
kompozytorzy, audiobooki.

Ustawianie wideo
› Wybrać przycisk MEDIA  →  → Wideo (iPod).

■ Ekran - ustawianie jasności, kontrastu i natężenia barwy wyświetlanego pliku
wideo (podczas odtwarzania w standardzie NTSC opcja ustawiania odcienia)

■ Format: - ustawianie formatu obrazu wyświetlanego na ekranie
■ Norma AV: 2)- ustawianie normy wideo

■ Automatycznie - automatyczny wybór normy
■ PAL - wybór normy standardu kodowania sygnału nadawania koloru PAL
■ NTSC - wybór normy standardu kodowania sygnału nadawania koloru NTSC

Informacja

■ Niektóre opcje obsługi urządzeń Apple, takie jak ocena utworów muzycznych
lub przyporządkowanie utworów do listwy odtwarzania „On-the-go“, nie są obsłu-
giwane.
■ Niektóre opcje obsługi urządzenia Apple lub odtwarzanie wideo są obsługiwane
tylko przy zastosowaniu przedłużacza oznaczonego kolorem czerwonym.
■ Głośność podłączonego urządzenia zewnętrznego można dopasować poprzez
ustawienie czułości wejściowej dla wejścia MEDIA IN » strona 18, Ustawienia
dźwięku. 



1) Niektóre opcje obsługi zewnętrznego urządzenia nie są prawdopodobnie obsługiwane.
2) Ta sama norma musi być również ustawiona w źródle zewnętrznym. Ustawienie nieprawidłowej nor-

my AV może spowodować, że jakość odtwarzania będzie słaba. Obraz nie jest odtwarzany lub jest od-
twarzany jako obraz czarno-biały.
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■ Ze względów bezpieczeństwa możliwość wyświetlania wideo jest wyłączona
przy prędkościach powyżej 5 km/h. Odtwarzanie ścieżki dźwiękowej jest konty-
nuowane.
■ Po wyłączeniu i ponownym włączeniu zapłonu odtwarzanie wideo z urządzenia
Apple nie będzie przywrócone. 
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Komunikacja

Telefon i radionadajnik

 Wprowadzenie do tematu

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

Wprowadzenie 36
Menu główne 36
Problemy z działaniem telefonu 37
Schowek na telefon 37
Ustawienia 38

Menu Telefon jest dostępne pod następującymi warunkami.
Zapłon jest włączony.
Funkcja Bluetooth® w urządzeniu jest włączona.

Po włączeniu urządzenia system zaczyna łączenie z telefonem, z którym był os-
tatnio połączony1).

Jeżeli z urządzeniem połączony jest telefon i urządzenie zostanie wyłączone, po-
łączenie z telefonem nie zostanie przerwane. Połączenie zostanie przerwane do-
piero po wyłączeniu zapłonu (w pojazdach z systemem KESSY po wyłączeniu za-
płonu i otwarciu drzwi kierowcy).





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 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 bezpiecznego przechowywania
należy używać zamykanych schowków lub uchwytu na urządzenia multime-
dialne » Instrukcja obsługi pojazdu, rozdział Wyposażenie praktyczne.
■ Przed transportem samochodu drogą lotniczą funkcja Bluetooth® musi zos-
tać wyłączona przez specjalistyczną stację obsługi.

OSTROŻNIE

■ W obszarach bez odbioru sygnału i ewentualnie w tunelach, garażach i prze-
jściach podziemnych rozmowa telefoniczna może zostać przerwana i nie będzie
możliwe nawiązanie połączenia telefonicznego - nawet z numerami alarmowymi!
■ Zasięg połączenia Bluetooth® telefonu z urządzeniem jest ograniczony do wnę-
trza samochodu. Zasięg ten zależy od lokalnych warunków, jak np. przeszkód
między urządzeniami, i od interferencji z innymi urządzeniami. Gdy telefon znajdu-
je się np. w kieszeni kurtki, mogą występować trudności w nawiązywaniu połą-
czenia z urządzeniem lub przerwy w komunikacji. 

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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Wprowadzenie

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa  na stronie 35.

Urządzenie umożliwia bezprzewodowe połączenie z telefonem. Dzięki temu tele-
fon może być obsługiwany za pomocą urządzenia.

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

Należy zgłosić się do autoryzowanej stacji obsługi, aby uzyskać informacje o moż-
liwości montażu i użytkowania telefonów i urządzeń radiowych o mocy powyżej
10 W.

Używanie telefonów lub radionadajników może powodować zakłócenia w pracy
elektronicznych układów samochodu.

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

Informacja

■ Zamontowanie telefonu komórkowego lub radionadajnika w samochodzie po-
winno zostać wykonane w stacji obsługi.
■ Funkcje telefonu są uzależnione od operatora sieci komórkowej oraz używane-
go telefonu. Więcej informacji można uzyskać u operatora sieci komórkowej lub w
instrukcji obsługi telefonu.
■ W obszarach bezsygnałowych odbiór może być zakłócany lub nastąpi przerwa-
nie rozmowy.
■ Większość urządzeń elektronicznych jest chroniona przed sygnałami wysokiej
częstotliwości przez ekranowanie. W sytuacjach awaryjnych urządzenia elektro-
niczne nie są prawdopodobnie chronione przez ekranowanie przed sygnałami wy-
sokiej częstotliwości i mogą wystąpić zakłócenia. 


Menu główne

Rys. 21
Telefon: Menu główne

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa  na stronie 35.

Opis ekranu
Nazwa operatora sieci komórkowej
Nazwa połączonego telefonu; nacisnąć, by wyświetlić listę skojarzonych tele-
fonów
Szybkie wybieranie ulubionych numerów telefonów » strona 42
Bezpośrednie wprowadzanie numeru telefonu » strona 43
Wyświetlanie książki telefonicznej » strona 43
Wyświetlenie listy połączeń (jeżeli występują połączenia nieodebrane, pojawi
się symbol  z informacją o liczbie połączeń nieodebranych) » strona 44
Ustawienia menu Telefon » strona 38

Wybranie menu głównego
› Wybrać przycisk PHONE .

Jeżeli telefon komórkowy jest połączony z urządzeniem, na wyświetlaczu pojawia
się menu główne Telefon » rys. 21.

Symbole na wyświetlaczu

Symbol Znaczenie

 Poziom naładowania akumulatora telefonua)

 Siła sygnałua)

 Roaming (przed nazwą operatora sieci komórkowej)a) 


A

B

C
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Symbol Znaczenie

 Połączenie nieodebrane

 Bieżące połączenie

a) Ta funkcja jest obsługiwana tylko przez niektóre telefony. 

Problemy z działaniem telefonu

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa  na stronie 35.

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

Komunikat Znaczenie

Wyszukiwanie sieci... Telefon wyszukuje dostępne sieci GSM.

Brak sieci Telefon 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).

Włącz zapłon, aby użyć funkcji Blue-
tooth.

Włączyć zapłon.

Włącz Bluetooth. Włączyć funkcję Bluetooth®.

Brak połączonych urządzeń Bluetooth.
Skojarzyć telefon komórkowy z urzą-
dzeniem. 



Schowek na telefon

Rys. 22 Konsola środkowa: Schowek na telefon

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa  na stronie 35.

Na dnie schowka w środkowej konsoli z przodu znajduje się antena dachowa
GSMpołączona z płytką indukcyjną - schowek na telefon.

Funkcja
Jeżeli telefon zostanie włożony do schowka, sygnał telefonu zostanie wzmocnio-
ny o 20%. Dzięki temu zmniejszy się rozładowanie baterii telefonu i jednocześnie
elektromagnetyczne promieniowanie wewnątrz pojazdu.

Wkładanie telefonu do schowka na telefon
› Nacisnąć krawędź pokrywy A  w kierunku strzałki i otworzyć schowek podręcz-

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

zamknąć schowek podręczny» .

Schowek na telefon nie zastępuje połączenia telefonu z urządzeniem.

UWAGA

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

■ Osłonki lub pokrowce telefonu, znajdującego się w schowku, mogą zakłócać siłę
sygnału telefonu.
■ Przedmioty metalowe, takie jak monety lub klucze pozostawione pod telefo-
nem mogą zakłócać siłę sygnału telefonu. 

Ustawienia

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa  na stronie 35.

› Wybrać przycisk PHONE  → .

Menu ustawień w menu Telefon
■ Wybierz telefon - wyszukiwanie dostępnych telefonów / lista skojarzonych te-

lefonów / wybór telefonu
■ Wyszukaj telefon - wyszukiwanie telefonu komórkowego

■ Bluetooth - ustawienia Bluetooth® » strona 20
■ Profil użytkownika - ustawienia profilu użytkownika

■ Zarządzaj ulubionymi - ustawianie przycisków funkcyjnych szybkiego wybie-
rania kontaktu telefonicznego, możliwości dodawania i kasowania kontaktów

■ Wprowadź nr poczty głosowej - wprowadzanie numeru telefonu skrzynki gło-
sowej

■ Nr kierunkowy: - włączanie/wyłączanie opcji przypisywania numeru kierunko-
wego do numeru telefonu. Po włączeniu tej funkcji w niektórych menu jest
wyświetlany przycisk dodawania numeru kierunkowego z symbolem .

■ Wprowadź tutaj - wprowadzanie numeru kierunkowego dla numeru telefonu
■ Sortuj według: - układ książki telefonicznej

■ Nazwisko - sortowanie według nazwiska kontaktu
■ Nazwisko - sortowanie według imion kontaktu

■ Importuj kontakty - uruchomienie aktualizacji książki telefonicznej, informacja
o liczbie zaimportowanych kontaktów i kontaktów zapisanych w telefonie

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



■ Przypomnienie: Pamiętaj o telefonie - włączanie/wyłączanie przypomnienia o
podłączonym telefonie podczas wyłączania zapłonu i wyciągnięciu kluczyka z
wyłącznika zapłonu (w pojazdach z układem KESSY po wyłączeniu zapłonu i ot-
warciu drzwi kierowcy)

■ Wybierz dźwięk dzwonka - wybór dźwięku dzwonka, jeżeli podłączony telefon
nie obsługuje funkcji dzwonienia wewnątrz pasma1)

■ Pokaż obrazy dla kontaktów - włączanie/wyłączanie wyświetlania obrazu przy-
pisanego do kontaktu w telefonie2) 

Łączenie urządzenia z telefonem komórkowym

 Wprowadzenie do tematu

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

Warunki skojarzenia 39
Łączenie urządzenia z telefonem komórkowym 39
Kojarzenie telefonu komórkowego z urządzeniem 40
Połączenie z innym skojarzonym telefonem komórkowym 40
Włączanie/wyłączanie profilu Bluetooth® 41
Usuwanie telefonu komórkowego z listy skojarzonych urządzeń 41
Przerywanie połączenia 42

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 symbole numeru identyfikacyjnego
VIN samochodu.

Nazwę urządzenia można zmienić » strona 20. 

1) Funkcja dzwonienia wewnątrz pasma umożliwia wybranie dźwięku dzwonka telefonu jako dźwięku
dzwonienia.

2) Ta funkcja jest obsługiwana tylko przez niektóre telefony.
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UWAGA

Urządzenie może wymagać potwierdzenia niektórych funkcji w telefonie pod-
czas wykonywania kojarzenia. Dlatego nie wykonywać kojarzenia podczas jaz-
dy – ryzyko wypadku!

Informacja

■ Maksymalna ilość sparowanych telefonów wynosi 20. Gdy po osiągnięciu mak-
symalnej liczby zostanie skojarzony nowy telefon, wówczas najdłużej nieużywany
skojarzony telefon zostanie automatycznie usunięty.
■ W niektórych krajach stosowanie telefonu z funkcją Bluetooth® może być ogra-
niczone. Więcej informacji można uzyskać w lokalnych urzędach.
■ Zasięg połączenia Bluetooth® jest ograniczony do wnętrza samochodu. Jest to
uzależnione od lokalnych warunków i wzajemnego oddziaływania z innymi urzą-
dzeniami.
■ Podczas wykonywania kojarzenia z telefonu komórkowego uwzględnić instruk-
cję obsługi telefonu komórkowego. 

Warunki skojarzenia

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa  na stronie 38.

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

Warunki prawidłowego skojarzenia.

Zapłon jest włączony.
Funkcja Bluetooth® urządzenia » strona 20 i telefonu komórkowego jest włą-
czona.
Widoczność urządzenia jest włączona » strona 20.
Widoczność telefonu komórkowego jest włączona.
Podłączany telefon komórkowy nie może posiadać żadnego aktywnego połą-
czenia z innym telefonem komórkowym.

Skojarzenie można wykonać z urządzenia lub z telefonu komórkowego. 













Łączenie urządzenia z telefonem komórkowym

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa  na stronie 38.

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

Podczas nawiązywania połączenia, w zależności od typu telefonu, na ekranie
urządzenia pojawi się komunikat ... Czy nawiązać połączenie? oraz wyświetli się
menu z następującymi przyciskami funkcyjnymi.

› Nawiąż - potwierdzenie skojarzenia
› Przerwij - zakończenie wykonywania kojarzenia

Jeżeli połączenie nie zostanie nawiązane, urządzenie będzie próbowało połączyć
się z telefonami, które były skojarzone wcześniej.

Jeżeli również tym razem nie zostanie utworzone połączenie, należy uruchomić
wyszukiwanie telefonu.

Telefon nie jest skojarzony z urządzeniem
Po włączeniu zapłonu na ekranie urządzenia pojawi się komunikat Znajdź i połącz
telefon komórkowy. oraz menu z następującymi przyciskami funkcyjnymi.

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

› - otwieranie menu ustawień » strona 38, Ustawienia

Po zakończeniu wyszukiwania nacisnąć przycisk funkcyjny Wyniki, wyświetli się
lista znalezionych telefonów (przycisk funkcyjny jest dostępny również podczas
wyszukiwania).

Wybrać żądany telefon na liście.

Jeżeli wyszukiwanie nie powiodło się, należy sprawdzić, czy są spełnione warunki
prawidłowego skojarzenia » strona 39, Warunki skojarzenia i powtórzyć operację.

Potwierdzenie skojarzenia
W zależności od wersji Bluetooth® telefonu, skojarzenie należy potwierdzić w je-
den z następujących sposobów. 
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› W urządzeniu oraz w telefonie potwierdzić w ciągu 30 sekund 6-cyfrowy kod
PIN1), wyświetlany na ekranie urządzenia oraz na wyświetlaczu telefonu.

› Ew. wybrać w telefonie opcję automatycznego połączenia telefonu z urządze-
niem.

Lub

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

wyświetlany na ekranie urządzenia.
› Ew. wybrać w telefonie opcję automatycznego połączenia telefonu z urządze-

niem.

Połączenie
Po pomyślnym połączeniu na ekranie urządzenia wyświetli się komunikat … Użyt-
kownik jest podłączony., a następnie w menu głównym wyświetli się Tele-
fon » rys. 21 na stronie 36.

Informacja

Jeżeli telefon obsługuje profile Bluetooth® A2DP i AVRCP, na wyświetlaczu telefo-
nu może pojawić się monit o skojarzenie telefonu jako odtwarzacza Bluetooth®. 

Kojarzenie telefonu komórkowego z urządzeniem

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa  na stronie 38.

Podczas wykonywania kojarzenia z telefonu uwzględnić instrukcję obsługi telefo-
nu.

› Użyć telefonu do wyszukania dostępnych urządzeń Bluetooth®.
› Na liście znalezionych urządzeń Bluetooth® wybrać urządzenie2).

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



Przerwij - zakończenie wykonywania kojarzenia

Nawiąż - potwierdzenie wykonywania kojarzenia

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

› W urządzeniu oraz w telefonie potwierdzić w ciągu 30 sekund 6-cyfrowy kod
PIN3), wyświetlany na ekranie urządzenia oraz na wyświetlaczu telefonu.

› Ew. wybrać w telefonie opcję automatycznego połączenia telefonu z urządze-
niem.

Lub

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

urządzenia.
› Ew. zatwierdzić w telefonie wymaganie potwierdzenia.

Jeżeli z urządzeniem nie jest połączony żaden inny telefon, po pomyślnym połą-
czeniu na ekranie urządzenia wyświetli się komunikat … Użytkownik jest podłą-
czony., a następnie w menu głównym wyświetli się Telefon » rys. 21 na stronie 36.

Jeżeli z urządzeniem jest połączony inny telefon, to nastąpi tylko skojarzenie no-
wego telefonu, ale pierwotny telefon pozostanie połączony. 

Połączenie z innym skojarzonym telefonem komórkowym

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa  na stronie 38.

Jeżeli urządzenie ma być połączone z innym skojarzonym telefonem, nie jest ko-
nieczne przerywanie istniejącego połączenia. Podczas połączenia z innym telefo-
nem połączenie z aktualnym telefonem komórkowym zostanie automatycznie
przerwane.

› W menu głównym Telefon wybrać przycisk funkcyjny  B  » rys. 21 na stronie 36

Zostanie wyświetlona lista wcześniej skojarzonych telefonów. 



1) W urządzeniach z funkcją Bluetooth® v2.1 i nowszą do kojarzenia telefonu wykorzystywana jest szyb-
ka metoda kojarzenia (SSP-Secure Simple Pairing). Ta metoda kojarzenia nie wymaga wprowadzenia
kodu PIN przez użytkownika.

2) Nazwę urządzenia zawierają ustawienia Bluetooth® » strona 20.
3) W urządzeniach z funkcją Bluetooth® v2.1 i nowszą do kojarzenia urządzenia wykorzystywana jest

szybka metoda kojarzenia (SSP-Secure Simple Pairing). Ta metoda połączenia nie wymaga wprowa-
dzenia kodu PIN przez użytkownika.
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› Wybrać skojarzony telefon, który ma być połączony z urządzeniem.

Na ekranie urządzenia pojawia się komunikat ... Zastąpić to połączenie przez ...?
oraz wyświetlą się następujące przyciski funkcyjne.

› Przerwij - zamknięcie menu zmiany telefonu
› Zamień - połączenie z wybranym telefonem

Po pomyślnym połączeniu na ekranie urządzenia wyświetli się komunikat … Użyt-
kownik jest podłączony., a następnie w menu głównym wyświetli się » rys. 21 na
stronie 36.

Jeżeli telefon nie został znaleziony na liście wcześniej skojarzonych telefonów,
należy go skojarzyć z urządzeniem » strona 39. 

Włączanie/wyłączanie profilu Bluetooth®

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa  na stronie 38.

› Nacisnąć przycisk  → Bluetooth → Skojarzone urządzenia.

Zostanie wyświetlona lista skojarzonych urządzeń.

Po naciśnięciu przycisku funkcyjnego podłączonego urządzenia Bluetooth® otwo-
rzy się menu z możliwymi obsługiwanymi profilami połączeń dla wybranego urzą-
dzenia.

Po naciśnięciu przycisku funkcyjnego z nazwą i symbolem profilu połączenia, na
ekranie urządzenia pojawi się w zależności od kontekstu komunikat ... Czy na
pewno wyłączyć ten profil? oraz wyświetli się menu z przyciskami funkcyjnymi.

› Wyłącz - przez naciśnięcie przycisku funkcyjnego wybrany profil zostanie wyłą-
czony.

Lub

› Zamień - jeżeli z urządzeniem jest połączony inny telefon, to po naciśnięciu
przycisku funkcyjnego istniejący profil zostanie zastąpiony przez nowy profil.

Na ekranie urządzenia pojawia się komunikat ... Połączenie z … zostanie utwo-
rzone… i zostanie włączony wybrany profil Bluetooth®.

W każdym menu po naciśnięciu przycisku funkcyjnego Przerwij zmiana profilu
zostanie zakończona.



Możliwe symbole profilu:

Symbol Znaczenie


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


Urządzenia połączone z urządzeniem przez profil Bluetooth®

HFPa)

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


Odtwarzacz Bluetooth® połączony z urządzeniem przez profil
Bluetooth® A2DP i AVRCPb)

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

Jeżeli urządzenie Bluetooth® jest już połączone z urządzeniem za pomocą jedne-
go z profili, w ten sposób, że profil jest włączony na innym urządzeniu, profil na
aktywnym urządzeniu zostanie zamknięty i przełączony na wybrane urządzenie.

Zostanie przełączony tylko nowy wybrany profil, pozostałe profile pozostaną po-
łączone z pierwotnym urządzeniem.

Z urządzeniem można skojarzyć kilka telefonów (lub urządzeń Bluetooth®), ale
tylko jedno może być połączone aktywnie za pomocą profilu HFP i jedno za pomo-
cą profilu A2DP lub AVRCP. 

Usuwanie telefonu komórkowego z listy skojarzonych
urządzeń

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa  na stronie 38.

› Nacisnąć przycisk funkcyjny  → Bluetooth → Skojarzone urządzenia.

Zostanie wyświetlona lista skojarzonych urządzeń i następujące przyciski funkcyj-
ne.

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

Po wyborze jednego z przycisków funkcyjnych zostaną wyświetlone następujące
przyciski funkcyjne.

› Przerwij - zakończenie procesu usuwania
› Usuń - potwierdzenie procesu usuwania 
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Telefon połączony z urządzeniem nie jest wyświetlany na liście skojarzonych
urządzeń. By umożliwić proces usuwania, należy najpierw przerwać połączenie
telefonu z urządzeniem » strona 42, Przerywanie połączenia. 

Przerywanie połączenia

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa  na stronie 38.

Połączenie telefonu 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 lub wyłączenie funkcji Bluetooth® w telefonie.
› Przez wyłączenie funkcji Bluetooth® w urządzeniu » strona 20, Ustawienia

Bluetooth®.
› Przez usunięcie telefonu z listy skojarzonych urządzeń » strona 41, Usuwanie

telefonu komórkowego z listy skojarzonych urządzeń.
› Przez wyłączenie profilu Bluetooth® HFP » strona 41, Włączanie/wyłączanie

profilu Bluetooth®. 

Funkcje telefonu

 Wprowadzenie do tematu

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

Szybkie wybieranie numeru telefonu kontaktu 42
Wprowadzanie numeru telefonu 43
Książka telefoniczna 43
Listy połączeń 44
Rozmowa telefoniczna 44
Konferencja 45

Przede wszystkim należy kierować się zasadami bezpieczeństwa » strona 4. 



Szybkie wybieranie numeru telefonu kontaktu

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 42.

Przyciski funkcyjne szybkiego wybierania C  » rys. 21 na stronie 36 umożliwiają
natychmiastowy wybór numerów telefonów kontaktu, które zostały przyporząd-
kowane wcześniej.

Dostępnych jest pięć przycisków funkcyjnych.

Przyporządkowanie numeru telefonu kontaktu
› Nacisnąć wolny przycisk funkcyjny szybkiego wybierania C  » rys. 21 na stro-

nie 36.

Otworzy się książka telefoniczna.

› Dotknąć wybrany kontakt telefoniczny lub numer kontaktu.

Przyporządkowanie numeru telefonu kontaktu do przycisku funkcyjnego w celu
szybkiego wyboru jest możliwe również w ustawieniach menu Telefon » stro-
na 38.

Wybieranie przyporządkowanego numeru telefonu kontaktu
› Nacisnąć wybrany przycisk funkcyjny szybkiego wybierania numeru telefonu

kontaktu C  » rys. 21 na stronie 36.

Zmiana przyporządkowanego numeru telefonu kontaktu
› Nacisnąć dłużej wybrany przycisk funkcyjny szybkiego wybierania C  » rys. 21 na

stronie 36.

Otworzy się książka telefoniczna.

› Dotknąć wybrany kontakt telefoniczny lub numer kontaktu.

Numer telefonu kontaktu jest przyporządkowywany do wybranego przycisku
funkcyjnego szybkiego wyboru.

Zmianę można również wykonać w ustawieniach menu Telefon » strona 38.

Usuwanie numeru telefonu kontaktu
› Nacisnąć przycisk z symbolem  → Profil użytkownika → Zarządzaj ulubiony-

mi.
› Nacisnąć zaprogramowany przycisk funkcyjny szybkiego wybierania. Po po-

twierdzeniu pozycji menu Skasuj numer telefonu kontaktu jest przyporządko-
wywany do wybranego przycisku funkcyjnego szybkiego wyboru. 
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Wprowadzanie numeru telefonu

Rys. 23
Bezpośrednie wprowadzanie nu-
meru telefonu

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 42.

› Nacisnąć przycisk .

Pojawi się ekran wprowadzania numeru telefonu » rys. 23.

Można wybrać następujące funkcje:
Kasowanie cyfry
Wybór wprowadzonego numeru telefonu1)

Dodanie numeru kierunkowego2), gdy w ustawieniach telefonu włączona
jest możliwość dodawania» strona 38
Wprowadzanie numeru za pomocą obsługi głosowej » strona 13

Wybór poczty głosowej, jeśli numer poczty głosowej jest
wprowadzony w ustawieniach telefonu » strona 38 lub bezpośrednie
wprowadzenie numeru

Ekran wprowadzania działa jednocześnie jak klawiatura alfanumeryczna do wy-
szukiwania kontaktów w książce telefonicznej.











Poczta głosowa

Np. po wprowadzeniu cyfr 32 wyświetlane są kontakty o sekwencji liter DA, FA,
EB i Ä.

Każdy dowolny kontakt można wybrać przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku
funkcyjnego danego kontaktu. 

Książka telefoniczna

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 42.

› Nacisnąć przycisk .

W książce telefonicznej dostępnych jest maksymalnie 2000 wolnych miejsc w pa-
mięci do importu kontaktów telefonicznych. Każdy kontakt może zawierać maks.
5 numerów.

Książkę telefoniczną można otwierać również podczas trwającego połączenia.

Po pomyślnym skojarzeniu kontakty zostaną zaimportowane3).

Ładowanie książki telefonicznej
Po pierwszym nawiązaniu połączenia między telefonem a urządzeniem, system
zaczyna importować książkę telefoniczną z telefonu i karty SIM4) do pamięci urzą-
dzenia3). W zależności od liczby kontaktów proces ten może potrwać kilka minut.

Gdy ilość kontaktów w książce telefonicznej zaimportowanych z telefonu dojdzie
do 2 000, ładowanie zostanie zakończone, a na ekranie ukaże się komunikat Im-
port kontaktów niekompletny.. Dostępne są tylko załadowane kontakty, znajdują
się one w menu .

Pierwszych 200 kontaktów zostaje pobranych do pamięci urządzenia z danymi
kontaktu, także ze zdjęciem przypisanym w telefonie 5). 



1) Jeżeli nie ma wprowadzonego żądanego numeru, po naciśnięciu przycisku z symbolem  zostanie
wyświetlony ostatni wybrany numer.

2) Jeżeli możliwość dodawania numeru kierunkowego jest włączona, lecz numer kierunkowy nie jest
wprowadzony w ustawieniach telefonu, to po naciśnięciu przycisku z symbolem  w polu wprowa-
dzania jest wskazywany ostatni wybrany numer. Jeżeli numer kierunkowy jest zdefiniowany, a w
wierszu edycji wprowadzony jest numer, po naciśnięciu przycisku z symbolem  numer kierunkowy
zostanie dodany przed numerem telefonu i uruchomi się nawiązywanie połączenia.

3) W niektórych telefonach wymagane jest potwierdzenie importu kontaktów do urządzenia.
4) Niektóre telefony nie obsługują ładowania danych kontaktowych z karty SIM.
5) Ta funkcja jest obsługiwana tylko przez niektóre telefony.
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Jeżeli podczas ładowania książki telefonicznej wystąpi błąd, na ekranie pojawi się
komunikat Import nie powiódł się. Należy spróbować ponownie i sprawdzić, czy
urządzenie BT ... pozwala na połączenia.

Aktualizacja książki telefonicznej
Przy każdym następnym nawiązywaniu połączenia telefonu z urządzeniem, książ-
ka telefoniczna będzie tylko aktualizowana.

Podczas aktualizacji dostępna będzie książka telefoniczna zapisana przy ostatniej
zakończonej aktualizacji. Nowe numery telefonów wyświetlą się dopiero po za-
kończeniu aktualizacji.

Aktualizację można wykonać ręcznie » strona 38 Importuj kontakty.

Wyszukiwanie kontaktu
Naciśnięcie przycisku Szukaj powoduje otwarcie ekranu wprowadzania z klawia-
turą do wyszukiwania w książce telefonicznej » strona 9.

Wybranie kontaktu
Wybieranie rozpoczyna się po naciśnięciu przycisku funkcyjnego z jednym kontak-
tem.

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

Szczegóły kontaktu
Po naciśnięcie przycisku funkcyjnego z symbolem  wyświetlą się szczegóły kon-
taktu.

Wybieranie rozpoczyna się po naciśnięciu przycisku funkcyjnego z wyświetlanym
numerem telefonu.

Po naciśnięcie przycisku funkcyjnego z symbolem  i adresem kontaktu rozpocz-
nie się prowadzenie do celu. 

Listy połączeń

Rys. 24
Wykazy połączeń

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 42.

Lista połączeń wyświetla informacje na temat rozmów telefonicznych.

› W menu głównym Telefon nacisnąć przycisk funkcyjny  » rys. 21 na stronie 36.

Opis ekranu
Sortowanie listy połączeń
› Wszystkie - lista wszystkich połączeń
› Nieodebrane - lista nieodebranych połączeń
› Wybierane - lista wybieranych numerów
› Odebrane - lista odebranych połączeń
Wybór numeru z określonym numerem kierunkowym » strona 38, Ustawienia
Edycja numeru telefonu przed wyborem
Wyświetlanie szczegółów kontaktów

Wybieranie rozpoczyna się po naciśnięciu przycisku funkcyjnego z jednym kontak-
tem lub wyświetlanego numeru telefonu. 

Rozmowa telefoniczna

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 42.

Połączenie wychodzące
Podczas nawiązywania połączenia na ekranie jest wyświetlany numer telefonu
lub nazwa kontaktu. I można wybrać następującą funkcję:

Zakończenie wyboru 
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Połączenie przychodzące
Gdy rozlega się dzwonek połączenia przychodzącego, na ekranie jest wyświetlany
numer telefonu lub nazwa kontaktu. I można wybrać następujące funkcje:

odebranie połączenia przychodzącego
zignorowanie połączenia przychodzącego (wyciszenie dźwięku dzwonka)
odrzucenie połączenia przychodzącego
Obraz kontaktu1) - wyświetlanie szczegółów dzwoniącego

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

zawieszenie połączenia
wyłączenie mikrofonu
włączenie mikrofonu
zakończenie rozmowy
Obraz kontaktu1 ) - wyświetlanie szczegółów rozmówcy 

Konferencja

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 42.

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

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

Lub

› Podczas nowego nadchodzącego połączenia nacisnąć .

Trwająca konferencja
Podczas trwającej konferencji telefonicznej na ekranie wyświetla się czas rozmo-
wy. W zależności od kontekstu można wybrać następujące funkcje:





















Zawieszenie konferencji - tymczasowe opuszczenie konferencji (konferencja
jest kontynuowana w tle)
powrót do zawieszonej konferencji
wyłączenie mikrofonu
włączenie mikrofonu
zakończenie konferencji
Obraz konferencji - wyświetlanie szczegółów konferencji

Szczegóły konferencji
W trakcie trwającej konferencji nacisnąć obraz konferencji w celu wyświetlenia
listy innych uczestników. W zależności od typu telefonu można wybrać następują-
ce funkcje:

wyświetlenie szczegółów uczestnika
rozmowa z uczestnikiem poza konferencją
zakończenie rozmowy z uczestnikiem konferencji 



















1) Przycisk działa tylko wtedy, gdy kontakt jest zapisany w książce telefonicznej.
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Układy pojazdu

Ustawienia samochodu

 Wprowadzenie do tematu

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

Wybór trybu jazdy 46
Dane samochodu 47
Ogrzewanie i wentylacja postojowa 48
Układ ESC 49
Opony 49
Asystenci 49
Parkowanie i manewrowanie 50
Światła 50
Lusterka i wycieraczki 51
Otwieranie i zamykanie 51
Siedzenia 51
Wyświetlacz wielofunkcyjny 51
Serwis 52
Resetowanie do ustawień fabrycznych 52
Ustawienia Climatronic 52

Przede wszystkim należy kierować się zasadami bezpieczeństwa » strona 4,
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.
■ Po naciśnięciu przycisku CAR  ostatnie wyświetlane menu zostanie wyświetlone
z . 

Wybór trybu jazdy

Rys. 25 Przycisk wyboru trybu jazdy: Octavia, Octavia Combi / Octavia RS,
Octavia Combi RS

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 46.

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

Jeżeli wybrany jest inny profil niż Normalny, na przycisku świeci się symbol  lub
 » rys. 25.

Aktualnie wybrany tryb jazdy jest wskazywany w wierszu statusu w menu głów-
nych poszczególnych trybów  » rys. 30 na stronie 52 (u góry po lewej).

Wybranie menu głównego
› Nacisnąć przycisk  lub  » rys. 25.

■ Normalny - włączanie trybu Normalny
■ Przerwij - przerwanie menu wyboru trybu jazdy
■ Informacja - wyświetlanie ustawień trybu

■ Sportowy - włączanie trybu Sport
■ Przerwij - przerwanie menu wyboru trybu jazdy
■ Informacja - wyświetlanie ustawień trybu

■ Eco - włączanie trybu oszczędzania paliwa
■ Przerwij - przerwanie menu wyboru trybu jazdy
■ Informacja - wyświetlanie ustawień trybu 
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■ Indywidualny - włączanie trybu Indywidualny
■ Przerwij - przerwanie menu wyboru trybu jazdy
■ Ustawienia - ustawienia indywidualne

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

■ Silnik: - ustawianie charakterystyki silnika (napędu)
■ Normalny - normalny
■ Sportowy - sportowy
■ Eco - oszczędny

■ ACC: - ustawianie przyspieszenia pojazdu przy włączonej adaptacyjnej regu-
lacji prędkości
■ Normalny - normalny
■ Sportowy - sportowy
■ Eco - oszczędny

■ Dyn.świat. kierowane: - ustawianie charakterystyki adaptacyjnych reflekto-
rów przednich
■ Normalny - normalny
■ Sportowy - sportowy
■ Eco - oszczędny

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

■ Cofnij tryb - ustawianie profilu Normalny

Informacja

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

Dane samochodu

Rys. 26 Informacje o jazdach / status samochodu

Rys. 27
Wskaźnik kontroli ciśnienia po-
wietrza w oponach - przykład
prezentacji: sprawdzić oponę z
tyłu po prawej stronie i jej ciśnie-
nie powietrza

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 46.

› Wybrać przycisk CAR  → .

Opis ekranu
Odległość
Czas jazdy
Średnia prędkość jazdy
Średnie zużycie paliwa
Przybliżony zasięg 
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Prezentacja zasięgu (jeżeli przewidywany zasięg jest mniejszy niż 300 km,
pojazd zbliża się powoli do symbolu: )
Prezentacja pojazdu (obszary pojazdu oznaczone kolorami informują o komu-
nikatach ostrzegawczych dotyczących tych pojazdów, dotknięcie pojazdu po-
woduje wyświetlenie tekstów ostrzeżeń)

■ Dane - wyświetlanie danych jazd » rys. 26

Na ekranie może być wyświetlana jedna z trzech pamięci danych jazd:

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

Poszczególne pamięci danych jazdy można zmieniać za pomocą / .

■ Odbiorniki Komfort - wskazywanie do trzech odbiorników wykazujących naj-
większe zużycie paliwa oraz ilości paliwa zużywanego na zasilanie wszystkich
odbiorników Komfort » Instrukcja obsługi pojazdu, rozdział Ekonomiczna i eko-
logiczna jazda

■ Status samochodu - wyświetlanie informacji o stanie pojazdu » rys. 26 lub infor-
macji kontroli ciśnienia powietrza w oponach
■ Status samochodu - wyświetlanie informacji o stanie pojazdu

■ /  - brak komunikatu/ostrzeżenia dotyczące stanu pojazdu, liczba komu-
nikatów (jeżeli występuje tylko jeden komunikat, wyświetlany jest tylko
tekst ostrzeżenia)

■ - Wyświetlanie informacji o stanie układu START-STOP
■ Wskaźn.ciśn.w opon. - funkcja wskaźnika ciśnienia w oponach » rys. 27

■  SET - uruchomienie nowego kalibrowania

Poszczególne menu można zmieniać za pomocą / .

Informacja

Ostrzeżenia dotyczące stanu pojazdu oraz informacje o układzie START-STOP
można znaleźć w dokumentacji » Instrukcja obsługi pojazdu. 

F

G

Ogrzewanie i wentylacja postojowa

Rys. 28 Ogrzewanie postojowe: Menu główne / ustawianie zaprogramowa-
nego czasu

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 46.

Wybrać przycisk CAR / SETUP  na panelu obsługi Climatronic → .

Ustawianie

Czas odjazdu: dzień tygodnia i godzina, o której pojazd ma być gotowy do
pracy » rys. 28
Ogrzewanie/wentylacja: Ustawianie trybu
Wybór zaprogramowanych czasów, wyłączenie zaprogramowanego czasu
Ustawianie zaprogramowanego czasu 1-3 i czasu pracy (10-60 minut)
Przy uruchomionym ogrzewaniu lub wentylacji okna są podświetlone na czer-
wono lub niebiesko

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. 
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■ Pracujące urządzenie wyłącza się po upływie nastawionego czasu pracy, można
je też wyłączyć wcześniej przez naciśnięcie przycisku z symbolem bezpośredniego
włączania i wyłączania  albo za pomocą pilota zdalnego sterowania.
■ Ustawienie innego czasu » strona 19, Ustawianie daty i godziny powoduje auto-
matyczne wyłączenie aktywnego zaprogramowanego czasu. Zaprogramowany
czas należy ponownie włączyć. 

Układ ESC

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 46.

› Wybrać przycisk CAR  →  → Układ ESC: .

■ Włączono - włączanie komponentów układu ESC
■ ASR wyłączony - wyłączanie układu ASR
■ ESC Sport - Aktywacja ESC Sport 

Opony

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 46.

› Wybrać przycisk CAR  →  → Opony.

■ Wskaźn.ciśn.w opon. - układ wskaźnika ciśnienia w oponach
■  SET - uruchomienie nowego kalibrowania

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

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

trzeżenie 





Asystenci

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 46.

› Wybrać przycisk CAR  →  → Asystenci.

■ ACC (Adap. regulacja prędkości) - ustawianie adaptacyjnej regulacji prędkości
■ Program jazdy: - ustawianie przyspieszenia pojazdu przy włączonej adapta-

cyjnej regulacji prędkości1)

■ Normalny - normalny
■ Sportowy - sportowy
■ Eco - oszczędny

■ Ostatnio wybrana odległość - włączanie/wyłączanie ostatniego wybranego
odstępu

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

■ 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
■ Lane Assist - ustawianie układu wspomagania utrzymania toru jazdy

■ Włączone - włączanie/wyłączanie układu wspomagania
■ Adaptacyjne prowadzenie po torze - włączanie/wyłączanie adaptacyjnego

prowadzenia po torze
■ Syst. rozp. zmęczenia kierowcy - włączanie/wyłączanie rozpoznawania zmęcze-

nia kierowcy
■ System PreCrash - włączanie/wyłączanie proaktywnej ochrony pasażerów 



1) W przypadku samochodów z wyborem trybu jazdy ustawienie to jest wykonywane w menu» stro-
na 46, Wybór trybu jazdy.
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Parkowanie i manewrowanie

Rys. 29 Wskaźnik optycznego układu parkowania na wyświetlaczu

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 46.

Opis ekranu
Włączanie/wyłączanie akustycznej pomocy w parkowaniu.
Wyłączanie optycznego układu parkowania
Wyświetlona wskazówka: Kontrolować drogę jazdy!
Wyświetlanie wybranego toru jazdy odpowiednio do kąta skrętu
Przeszkoda na wybranym torze jazdy znajdująca się do tej pory poza obsza-
rem kolizji rozpoznana przez czujniki jest wskazywana przez żółty segment.
Rozpoznanie przeszkody w obszarze zagrożonym kolizją jest wskazywane
przez czerwony segment Nie jechać dalej!
Obszar bez rozpoznanej przeszkody jest wskazywany jako przezroczysty
segment.
Przeszkoda znajdująca się poza obszarem kolizji rozpoznana przez czujniki
jest wskazywana przez biały segment.

› Wybrać przycisk CAR  →  → Parkowanie/manewrowanie.

■ Sygnalizacja przy parkowaniu - ustawienie pomocy w parkowaniu
■ Automatyczne włączenie - włączanie/wyłączanie zmniejszonego wskaźnika

pomocy w parkowaniu (przy jeździe naprzód)
■ 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
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■ Ściszenie audio: - Zmniejszenie głośności
■ Wył. - bez zmniejszania głośności
■ Słabo - niewielkie zmniejszenie głośności
■ Średnio - średnie zmniejszenie głośności
■ Mocno - mocne zmniejszenie głośności

Informacja

■ Zmniejszony wskaźnik pomocy w parkowaniu jest wskazywany automatycznie
np. podczas ciągłego naprzemiennego ruszania i zatrzymywania się podczas jazdy
w korku, gdy odstęp od przeszkody jest niebezpiecznie mały.
■ Zmniejszony wskaźnik pomocy w parkowaniu można przełączyć do widoku peł-
noekranowego przez dotknięcie ekranu w obszarze wskaźnika. 

Światła

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 46.

› Wybrać przycisk CAR  →  → Oświetlenie.

■ Asystent świateł - ustawianie układu wspomagania świateł
■ Dynamic Light Assist - włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego włącza-

nia świateł drogowych
■ Czas włączenia: - ustawianie wrażliwości czujnika światła na zmiany natęże-

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

■ Automatyczne światła mijania w deszczu - włączanie/wyłączanie automa-
tycznego 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 prawostronny - do ruchu prawostronnego
■ Ruch lewostronny - do ruchu lewostronnego

■ Oświetlenie wnętrza - ustawianie oświetlenia wewnątrz pojazdu
■ Podświet.zest.wskaź./przełącz. - ustawianie jasności podświetlenia zestawu

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

na nogi 
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■ Funkcja Coming/Leaving home - ustawianie funkcji COMING HOME / LEAVING
HOME
■ Funkcja Coming home - ustawianie czasu włączenia oświetlenia po opuszcze-

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

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

Lusterka i wycieraczki

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 46.

› Wybrać przycisk CAR  →  → Lusterka i wycieraczki.

■ 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 

Otwieranie i zamykanie

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 46.

› Wybrać przycisk CAR  →  → Otwieranie i zamykanie.

■ Obsługa okien - ustawianie obsługi okien
■ Otwier. Komfort: - ustawianie komfortowego otwierania

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





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

■ Wszystkie drzwi - wszystkie drzwi
■ Drzwi pojedyncze - drzwi kierowcy lub w systemie KESSY drzwi kierowcy lub

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

stronie kierowcy lub pasażera
■ Automatyczne blokowanie - włączanie/wyłączanie automatycznego ryglowa-

nia po ruszeniu
■ Potwierdzenie akustyczne - włączanie/wyłączanie sygnałów akustycznych

podczas ryglowania i odryglowywania pojazdu z autoalarmem 

Siedzenia

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 46.

› Wybrać przycisk CAR  →  → Siedzenia.

■ Zapisz położenie siedzenia - zapisywanie pozycji fotela kierowcy i lusterek zew-
nętrznych podczas ryglowania pojazdu w kluczyku z pilotem zdalnego sterowa-
nia
■ Kluczyk kierowcy aktywny - włączanie/wyłączanie zapisywania pozycji fotela

kierowcy i lusterek zewnętrznych podczas ryglowania pojazdu w kluczyki z pi-
lotem zdalnego sterowania 

Wyświetlacz wielofunkcyjny

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 46.

› Wybrać przycisk CAR  →  → Wyświetlacz wielofunkcyjny.

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

■ Średnie zużycie - włączanie/wyłączanie wyświetlania średniego zużycia paliwa
na wyświetlaczu zestawu wskaźników

■ Ilość zatankowanego paliwa - włączanie/wyłączanie wyświetlania ilości zatan-
kowanego paliwa na wyświetlaczu zestawu wskaźników

■ Odbiorniki Komfort - włączanie/wyłączanie wyświetlania wskaźnika zużycia od-
biorników Komfort na wyświetlaczu zestawu wskaźników 
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■ Eco-rady - włączanie/wyłączanie wyświetlania porad dotyczących oszczędności
paliwa na wyświetlaczu zestawu wskaźników

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

■ Przebieg - włączanie/wyłączanie wyświetlania przebiegu na wyświetlaczu zes-
tawu wskaźników

■ Ø prędkość - włączanie/wyłączanie wyświetlania średniej prędkości na wy-
świetlaczu zestawu wskaźników

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

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

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

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

■ Wyzeruj dane "Od uruchomienia" - resetowanie pamięci pojedynczych jazd na
ekranie urządzenia i wyświetlaczu zestawu wskaźników

■ Wyzeruj dane "Długookresowo" - resetowanie pamięci długoterminowej na
ekranie urządzenia i wyświetlaczu zestawu wskaźników 

Serwis

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 46.

› Wybrać przycisk CAR  →  → Serwis.

■ Nr samoch.: - wyświetlanie numeru identyfikacyjnego pojazdu
■ Przegląd: --- / --- - liczba km/dni do terminu następnego przeglądu
■ Wymiana oleju: --- / --- - liczba km/dni do terminu następnej wymiany oleju 

Resetowanie do ustawień fabrycznych

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 46.

› Wybrać przycisk CAR  →  → Ustawienia fabryczne.

■ Wszystkie ustawienia - wszystkie punkty menu
■ Asystenci - menu Asystenci
■ Parkowanie i manewrowanie - menu Parkowanie i manewrowanie





■ Oświetlenie - menu Oświetlenie
■ Lusterka i wycieraczki - menu Lusterka i wycieraczki
■ Otwieranie i zamykanie - menu Otwieranie i zamykanie
■ Wyświetlacz wielofunkcyjny - menu Wyświetlacz wielofunkcyjny

Po wybraniu jednej z wymienionych pozycji menu wyświetla się pytanie, czy na
pewno ustawienia mają zostać zresetowane.

■ Przerwij - powrót do nadrzędnego menu
■ Cofnij - resetowanie ustawień 

Ustawienia Climatronic

Rys. 30
Climatronic: Menu główne

Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami
na stronie 46.

Przy włączonym układzie Climatronic na ekranie wyświetlana jest żądana tempe-
ratura po stronie kierowcy i pasażera » rys. 30. W zależności od pożądanej usta-
wionej temperatury strumień powietrza z kratek nawiewu powietrza jest pod-
świetlony na niebiesko (temperatura poniżej 22 °C) lub czerwono (temperatura
powyżej 22,5 °C).

W trybie automatycznym układu Climatronic na ekranie jest wyświetlany tekst
AUTO.

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

■ Profil klim.: ... - ustawienie trybu pracy klimatyzacji Climatronic
■ ON/OFF - włączanie/wyłączanie Climatronic
■  - dostęp do ustawiania ogrzewania postojowego i wentylacji » strona 48 
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■ - ustawienia klimatyzacji Climatronic
■ Profil klim.: - ustawienie trybu pracy klimatyzacji Climatronic

■ Łagodny - mniejsza wydajność, cichsza praca
■ Średni - podstawowa wydajność
■ Intensywny - zwiększona wydajność

■ Automat. zamknięty obieg powietrza - włączanie/wyłączanie automatycznej
cyrkulacji powietrza

■ Automatyczne dogrzewanie - włączanie/wyłączanie szybkiego nagrzania
wnętrza

Informacja

■ Jeżeli urządzenie w menu Climatronic nie jest obsługiwane przez ponad 10 se-
kund i nie było włączone przed wywołaniem menu Climatronic, to urządzenie zos-
tanie wyłączone.
■ Jeżeli tryb automatyczny klimatyzacji Climatronic zostanie wyłączony przez
zwiększenie lub zmniejszenie obrotów dmuchawy, kolorowa prezentacja prądu
powietrza z kratek nawiewu powietrza nie będzie wyświetlana. 
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ŠKODA AUTO a.s. stale pracuje nad rozwojem wszystkich typów i modeli samo-
chodów. Z tego powodu w każdej chwili mogą zostać wprowadzone zmiany doty-
czące kształtu, wyposażenia i rozwiązań technicznych. Informacje o wyglądzie,
mocach, wymiarach, ciężarach, normach i funkcjach samochodu odpowiadają sta-
nowi wiedzy w chwili zamknięcia redakcji. Niektóre elementy wyposażenia mogą
zostać wprowadzone w późniejszym czasie lub występować wyłącznie w samo-
chodach dostarczanych na określony rynek, informacji na ten temat udziela każdy
partner ŠKODA. Dlatego też na podstawie danych, ilustracji i opisów niniejszej in-
strukcji obsługi nie mogą być zgłaszane żadne roszczenia.
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