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Struktur på denna bruksanvisning (förklaringar)

Den här bruksanvisningen är systematiskt uppbyggd för att göra det enklare för
läsaren att söka och förstå nödvändig information.

Kapitel, innehållsförteckning och sökordsindex
Texten i bruksanvisningen är indelad i relativt korta avsnitt, vilka sammanfattas i
översiktliga kapitel. Det aktuella kapitlet står alltid angivet längs ned till höger
på sidan.

Innehållsförteckningen som är uppdelad efter kapitel och det utförliga sökord-
sindexet i slutet av bruksanvisningen hjälper dig att snabbt hitta önskad infor-
mation.

Riktningsangivelser
Alla riktningsangivelser, som "vänster", "höger", "fram", "bak", gäller i fordonets
färdriktning.

Enheter
Värden anges i metriska enheter.

Symbolförklaring
 Anger hänvisning till ett avsnitt med viktig information och säkerhets-

anvisningar inom ett kapitel.

 Anger att avsnittet fortsätter på nästa sida.

® Anger ett registrerat varumärke.

Beskrivningsexempel för informationen i bruksanvisningen
Tryck på knappen   → Ljudbild.

Denna information innebär att man först ska trycka på knappen   och sedan
välja menyn Ljudbild och bekräfta.

Symbolen "→" betecknar det efterkommande steget.

Exempel på menyer, tillgängliga menyer, menypunkter eller funktioner.
■ xyz - den första menynivån

■ xyz - den andra menynivån
■ xyz - den tredje menynivån

■ xyz - den första menynivån

Anvisningar
VARNING

De viktigaste anvisningarna anges under rubriken VARNING. Anvisningar
kännetecknade med VARNING uppmärksammar dig på en allvarlig olycks-
och skaderisk.

VIKTIGT
Anvisningar som föregås av Försiktigt uppmärksammar dig på möjliga skador på
fordonet (t.ex. skador på växellådan), eller visar på allmänna olycksrisker.

Miljövård
Anvisningen Miljö uppmärksammar dig på miljöskydd. Här finns till exempel råd
för sänkt bränsleförbrukning.

Observera
En normal Anvisning uppmärksammar dig på viktig information för användning
av fordonet.
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Förord

Du har valt ett fordon av märket ŠKODA som är utrustat med Infotainment Radio Swing (nedan
kallat apparat) – tack för ditt förtroende.
Det nya användarkonceptet ger dig möjlighet att göra fordonsinställningar samt sköta vissa elektro-
niska system centralt via apparaten.

Läs igenom både den här bruksanvisningen och bruksanvisningen till fordonet noggrant och följ alla
anvisningar eftersom det är en förutsättning för korrekt användning av fordonet.

Vid eventuella frågor om apparaten, kontakta en ŠKODA-partner.

Med vänlig hälsning, ŠKODA AUTO a.s. (nedan kallat ŠKODA)
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Förkortningar

Förkortning Förklaring

A2DP
Advanced Audio Distribution Profile - en Bluetooth®-mjukva-
ruprofil avsedd för ensidig överföring av ljuddata

ACC Adaptive Cruise Control - automatisk avståndsreglering

AF
Alternative Freguencies - alternativa frekvenser för den ak-
tuella radiostationen

AM
amplitudmodulering - beteckning för ett frekvensband för
radiosändningar

ASR antispinnsystem för drivhjulen

AVRCP
Audio/Video Remote Control Profile - en Bluetooth®-mjukva-
ruprofil avsedd för manövrering av de multimediefunktioner
som förknippas med dataöverföring via A2DP

BT
Bluetooth® - trådlös kommunikation för mottagning och för-
sändelse av röst-och datainformation

DAB Digital Audio Broadcasting - digital radio

DRM
Digital Rights Management - tekniska metoder för övervak-
ning eller inskränkning av användningen av innehållet i digi-
tala media

DTMF
Dual-tone Multi-frequency - kommunikation med apparaten
via tonval

ESC Stabiliseringssystem

FM
frekvensmodulering - beteckning för ett frekvensband för
radiosändningar

HFP
Handsfreeprofil - en Bluetooth®-mjukvaruprofil som möjlig-
gör kommunikation mellan en mobiltelefon och apparaten

GSM
Groupe Spécial Mobile - ett globalt system för mobil kommu-
nikation

ID3 tag
en del av musikfilen som gör det möjligt att visa namn på ar-
tist, titel, album och liknande

MP3 komprimerat audioformat

MTP
Media Transfer Protocol - en mjukvaruprofil för överföring
och synkronisering av filer mellan två apparater

Förkortning Förklaring

PI
Program Identification - igenkänning av station med hjälp av
en unik RDS-kod, t.ex. vid inställning av en annan radiosta-
tion

PIN
Personal Identification Number - personligt identifierings-
nummer

PTY Programme Type - typ av radioprogram

RDS
Radio Data System - system för överföring av ytterligare in-
formation från radiostationer i FM-bandet

SIM-kort
Subscriber Identity Module - ett kort för identifiering av mo-
bilnätanvändare

SSP
Secure Simple Pairing - en enkel säker parkoppling av två
Bluetooth®-apparater

TP
Traffic Program identification - programidentifiering vid
överföring av trafikinformation

USB MSC
USB Mass Storage Class - en mjukvaruprofil för överföring av
filer mellan två apparater (ibland kallad UMS)

VBR
Variable Bit Rate - variabel bitrate hos filer med datakompri-
mering

VIN
Vehicle Identification Number - fordonets identifieringsnum-
mer

WMA Windows Media Audio - komprimerat ljudformat
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Inledande information

Viktiga anvisningar

 Inledning

I detta kapitel finns information om:

Försäkran om överensstämmelse 4
Komponentskydd 4
Varningsmeddelanden 4

I denna bruksanvisning beskrivs alla möjliga utrustningsvarianter, utan att de
anges som extrautrustning, en viss modellvariant eller som marknadsspecifik
utrustning.

Detta innebär att de utrustningskomponenter som beskrivs i denna bruksan-
visning inte nödvändigtvis finns i fordonet.

Utrustningen på fordonet beror på köpeavtalet för fordonet. Närmare informa-
tion får du hos den ŠKODA-partner1) där du köpte fordonet.

Tänk på att denna anvisning endast fungerar som ett tillägg till den informa-
tion som finns i fordonets bruksanvisning. Därför kan den endast användas
ihop med den aktuella bruksanvisningen till fordonet. En utförlig beskrivning
av några av funktionerna som tas upp i denna bruksanvisning finns i fordonets
bruksanvisning.

På bilderna kan mindre detaljavvikelser förekomma i jämförelse med din appa-
rat; bilderna syftar bara till att ge allmän information.

VARNING
■ I första hand ska uppmärksamheten ägnas åt körningen! Som förare bär
du det fulla ansvaret för framförandet av fordonet.
■ Använd apparaten så att du i varje trafiksituation har full kontroll över
fordonet – i annat fall uppstår olycksrisk!
■ Ställ in ljudvolymen så att det alltid är lätt att höra ljudsignaler utifrån,
t.ex. sirener från utryckningsfordon (polis, ambulans, brandkår).
■ En för högt inställd ljudvolym kan leda till hörselskador!

Försäkran om överensstämmelse

Läs och beakta först  på sidan 4.

ŠKODA AUTO a.s. försäkrar härmed att ŠKODA Infotainment-system uppfyller
grundkraven och ytterligare bestämmelser i EU-direktiv 1999/5/EG.

ŠKODA AUTO a.s. försäkrar härmed att "både anslutning och användning av
denna kommunikationsutrustning har godkänts av den nigerianska kommuni-
kationskommissionen".

Komponentskydd

Läs och beakta först  på sidan 4.

En del elektroniska styrenheter är från fabrik utrustade med ett komponent-
skydd.

Komponentskyddet fungerar som skyddsmekanism för följande:

› För funktionsinskränkning på fabriks- eller verkstadsmonterade styrenheter
efter montering i ett annat fordon (t.ex. vid stöld).

› För funktionsinskränkning på komponenter som drivs utanför fordonet.
› För möjlig montering av originalkomponenter eller byte av styrenheter vid re-

parationer hos en ŠKODA servicepartner1).

När komponentskyddet är aktiverat visas följande meddelande på apparatens
display Komponentskydd: infotainmentsyst. är endast tillgängligt i begr. om-
fattn. just nu. Slå på tändningen.

Om komponentskyddet inte avaktiveras efter att du har slagit på tändningen
bör du kontakta en ŠKODA servicepartner.

Varningsmeddelanden

Läs och beakta först  på sidan 4.

Apparaten kan ibland slås från automatiskt. Apparaten visar ett textmeddelan-
de om detta under några sekunder på apparatens display. 







1) Begrepp som används » Bruksanvisning, kapitel Förord.
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› Observera: batteriet är snart urladdat. Starta motorn eller stäng av info-
tainmentsystemet. - Bilbatteriet är svagt, vi rekommenderar att du slår från
apparaten eller startar motorn

› Batteriet är nästan urladdat. Infotainmentsystemet stängs av. - Bilbatteriet
är urladdat, apparaten slås från.

› Drifttemperaturen hålls inte. Infotainmentsystemet stängs av. - Appara-
tens temperatur är för låg eller för hög, apparaten slås från.

Apparatöversikt

 Inledning

I detta kapitel finns information om:

Beskrivning av apparaten 5
Pekskärm 6
Slå till/från apparaten 6
Ställa in ljudvolymen 6

Beakta i första hand säkerhetsanvisningarna » sidan 4, Viktiga anvisningar.

I detta kapitel beskrivs apparaten samt apparatens knappar och deras funktio-
ner. Dessutom förklaras hur man slår på och stänger av apparaten, dess hu-
vudmenyer samt hur man anpassar volymen.

Beskrivning av apparaten

Bild 1 Beskrivning av apparaten

Beskrivning av apparaten
  - Inställningsknapp för till-/frånslagning av apparaten/inställning av
ljudvolymen
Menyknapp för att aktivera och bekräfta funktioner
  - Meny Radio » Sidan 16
  - Meny Media » Sidan 20
Beroende på utrustning
›   - Ljudlöst
›   - Meny Telefon » Sidan 26
  - Apparatinställningar » Sidan 12
  - Ljudinställningar » Sidan 13
  - Inställningar i fordonssystemen » Sidan 36
Fack för SD-kort » Sidan 24
Pekskärm » Sidan 7
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Pekskärm

Apparaten är utrustad med en så kallad resistiv pekskärm (tryck-/motstånds-
teknik).

Funktionsknapparna på bildskärmen aktiveras genom att man trycker lätt på
bildskärmens yta.

VIKTIGT
■ Bildskärmen manövreras genom ett lätt tryck med fingrarna. Trycker man för
hårt kan bildskärmen skadas.
■ Undvika att betjäna bildskärmen med föremål som kan skada ytan.
■ Rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel kan skada bildskärmens yta.
■ Fingeravtryck på bildskärmen avlägsnas genom rengöring med en mjuk trasa
och vid behov alkohol. Var försiktig så att du inte skadar andra delar i kupén.

Observera
■ För att skydda bildskärmen kan man använda skyddsfolie för pekskärmar.
■ Bildskärmens ljusstyrka kan ställas in » sidan 13, Apparatbildskärm.

Slå till/från apparaten

› Tryck på inställningsknappen   för att koppla till resp. från apparaten.

När apparaten slås till återges den senast aktiva ljudkällan samt den senast
valda menyn.

Om apparaten befann sig i menyn Telefon då den stängdes av, och tändningen
eller Bluetooth®-funktionen inte var inkopplad, visas meddelandet » si-
dan 27, Problem med funktionen Telefon. Slå på tändningen eller aktivera
Bluetooth®-funktionen » sidan 14, Bluetooth®-inställningar.

Om tändningsnyckeln dras ur tändningslåset när apparaten är påslagen, slås
apparaten från automatiskt. Apparaten startar automatiskt när man slår på
tändningen.

När man stänger av apparaten med inställningsknappen   kommer apparaten
inte att slås på automatiskt nästa gång tändningen slås till.

Om fordonet är utrustat med startknapp slås apparaten från automatiskt när
motorn stängts av och dörren öppnats. Apparaten slås från om förardörren
öppnas först och motorn sedan stängs av.

När tändningen är frånslagen slås apparaten från automatiskt efter ca en halv-
timme (skydd mot urladdning av fordonets batteri).

Ställa in ljudvolymen

Öka ljudvolymen
› Vrid inställningsknappen   åt höger.

Minska ljudvolymen
› Vrid inställningsknappen   åt vänster.

Ljudlöst
› Tryck på knappen   eller vrid inställningsknappen   åt vänster och ställ in

ljudvolymen på 0.

Om media spelades upp när ljudvolymen sänktes till 0 med inställningsknap-
pen  , avbryts uppspelningen (paus).

VIKTIGT
■ En för hög ljudvolym kan leda till resonans och ljuddistorsion i fordonet.

Observera
■ Ändringen av ljudvolymen visas på apparatens bildskärm.
■ Om ljudet kopplats bort helt visas följande symbol på displayen: .
■ Högtalarna i fordonet är avstämda för apparatens utgångseffekt.
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Manövrering av apparaten

Manövrering via apparatens bildskärm

 Inledning

I detta kapitel finns information om:

Manövrering 7
Alfanumerisk knappsats 8
Numerisk knappsats 8

Beakta i första hand säkerhetsanvisningarna » sidan 4, Viktiga anvisningar.

I detta kapitel beskrivs manövreringen av apparaten samt arbete med pek-
skärmen och olika typer av knappsatser.

Manövrering

Bild 2 
Visning på bildskärmen

Beskrivning av bildskärmsvisningen
Aktuellt vald meny
Tillbaka till överordnad meny
Öppna en undermeny för funktionen med "pop-up-fönster" 
Funktion med "checkbox" 
Skjutreglage - placering i menyn, förflyttning i menyn genom att man drar
fingret på skjutreglaget

Funktionsknappar
De bildskärmsfält som aktiverar en funktion eller en meny kallas "funktions-
knappar".

Funktionsknappar med vit bakgrund är aktiva och kan väljas.

A

B

C

D

E

Funktionsknappar med grön bakgrund visar aktuellt valda funktioner eller me-
nyer.

Funktionsknappar med grå bakgrund är inaktiva och kan därmed inte väljas.

Statusrad
I vissa menyer finns en statusrad i bildskärmens övre del med klocka och ytter-
temperatur samt ytterligare uppgifter.

Välja meny/menypunkt/funktion
› Genom att flytta fingret i önskad riktning över bildskärmen.
› Genom att vrida på menyknappen 2  » bild 1 på sidan 5.

Bekräfta meny/menypunkt/funktion
› Genom att vidröra funktionsknappen med fingret.
› Genom att trycka på menyknappen 2 .

Återgå till den överordnade menyn
› Genom att trycka på funktionsknappen .
› Genom att trycka på motsvarande knapp vid sidan om bildskärmen.
› Genom att vidröra bildskärmen med fingret utanför "pop-up-fönstret".

Öppna undermenyn för en funktion
› Genom att trycka på funktionsknappen  öppnas ett "pop-up-fönster" med

en funktionsmeny.

Slå på/av funktionen med "checkbox"
› eller  - Funktionen är aktiverad
› eller  - Funktionen är avaktiverad

Ställa in värde
› Genom att vidröra funktionsknapparna med symbolerna      .
› Genom att vidröra eller flytta fingret längs skalan.

Observera
I en del menyer eller menypunkter visas den aktuellt valda inställningen, t.ex.
Avstånd: ... km resp. Avstånd: ... mi.
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Alfanumerisk knappsats

Bild 3 ABC-knappsats för sökning/QWERTZ (QWERTY)-knappsats för in-
matning

Beskrivning av den alfanumeriska knappsatsen
Tillbaka till överordnad meny
Visning av menyn med valda poster (antal motsvarande poster)
Bekräfta texten på inmatningsraden
Radera tecken på inmatningsraden
Växla från versaler till gemener och vice versa
Visning av menyer med knappar på det valda språket, inkl. diakritiska teck-
en » Sidan 14
Växla till siffror och specialtecken
Växla till specialtecken
Växla till bokstäver
Inmatning av mellanslag

Den alfanumeriska knappsatsen används för sökning av poster i apparatens
minne (t.ex. telefonkontakter) eller för inmatning (t.ex. namnbyte av Blue-
tooth®-apparatenhet).

Genom att trycka på funktionsknappen på knappsatsen visas önskat tecknen
på inmatningsraden.

Under sökning (t.ex i telefonboken) är endast funktionsknapparna för de teck-
nen som kan användas tillgängliga. Glöm inte mellanslag i namn som har mer
än ett ord, till exempel Stora Uppåkra. För den kontakt som söks ska också
specialtecken (diakritiska tecken) matas in.

Apparaten börjar söka efter de mest relevanta posterna redan vid teckenin-
matningen. Den är alltså inte nödvändigt att mata in hela namnet.





















I funktionsknappen  visas antalet relevanta valda poster. Genom att trycka
på denna knapp öppnas en lista med motsvarande poster enligt de inmatade
tecknen.

Siffrorna 1-99 anger antalet hittade relevanta poster. Om mer än 99 poster hit-
tats, visas symbolen  istället för ett nummer. Om mindre än 4 poster hittas
öppnas automatiskt en lista med alla hittade poster.

Numerisk knappsats

Bild 4 
Inmatningsskärm med numerisk
knappsats

Den numeriska knappsatsen används främst för inmatning av siffror, t.ex. i me-
nyn Telefon » Sidan 32.

Beskrivning av den alfanumeriska knappsatsen

- Inmatningsrad
- Tillbaka till överordnad meny
- Radera tecken på inmatningsraden

Manövrering via MAXI DOT-displayen

 Inledning

I detta kapitel finns information om:

Manövrering med knapparna på manöverspaken 9
Manövrering av ljudmenyerna med hjälp av knapparna/inställningsrattarna
på multifunktionsratten 9
Manövrering av telefonens menyer med hjälp av knapparna/
inställningsrattarna på multifunktionsratten 11

Beakta i första hand säkerhetsanvisningarna » sidan 4, Viktiga anvisningar. 

A
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Vissa apparatfunktioner visas även på MAXI DOT1)-displayen.

Beroende på utrustning kan dessa manövreras med manöverspakarna eller
med knapparna/inställningsrattarna på multifunktionsratten.

Observera
Om tändningen är tillslagen och positionsljuset tänt, är knapparna och inställ-
ningsrattarna på multifunktionsratten belysta.

Manövrering med knapparna på manöverspaken

Bild 5 
Knappar på manöverspaken

De enskilda menyer och menypunkter som visas på MAXI DOT-displayen kan
manövreras med knapparna på manöverspaken på följande sätt:

Knappfunktioner på manöverspaken

Knapp
» bild 5

Åtgärd Funktion

A Långt tryck Visa huvudmeny

A Kort tryck Växla mellan menypunkter resp. menyer

B Kort tryck Bekräfta menypunkt resp. meny

Manövrering av ljudmenyerna med hjälp av knapparna/inställningsrattarna på multifunktionsratten

Bild 6 Multifunktionsratt - Meny Ljud

› I huvudmenyn på MAXI DOT-displayen ska du välja menypunkten  Ljud.

Information som visas på MAXI DOT-displayen
■ Radio

■ Aktuellt frekvensområde på radiosändaren.
■ Aktuellt spelad station av de mottagna radiostationerna inom angivet frek-

vensområde, om färre än 5 av dessa kan tas emot.
■ Om fler än 5 stationer kan tas emot, kommer en lista med mottagbara ra-

diostationer att visas med möjlighet att välja mellan dessa.
■ TP-trafikmeddelanden.

■ Media
■ Spårnamn. 

1) Beskrivning av visningen på MAXI DOT-displayen » Bruksanvisning, kapitel Informationssystem.
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Knappar och inställningsrattar för menyerna Audio - Radio/Media

Knapp/inställ-
ningsratt » bild 6

Åtgärd
Funktion

Radio Media

1 Kort tryck Växla källa (växla frekvensområden och tillhörande källor)

1 Långt tryck
Växla mellan menyerna för radio och andra media samt hämta det senaste kontextuella tillståndet (t.ex.

senast spelade radiosändare eller spår) a)

2 Kort tryck Slå till/från ljudetb) Stoppa/starta uppspelning av spår

2 Vrid uppåt Öka ljudvolymen

2 Vrid neråt Minska ljudvolymen

3 Kort tryck

Gå till nästa lagrade station i stationslistan
resp. växla till den lagrade stationen i stationslis-

tanc)

Avbryt trafikmeddelande

Växla till nästa spåra)

3 Långt tryck Avbryt trafikmeddelande Snabbsökning framåta)

4 Kort tryck

Till nästa lagrade station i stationslistan
resp. växla till den lagrade stationen i stationslis-

tan
Avbryt trafikmeddelande

Växla till föregående spår inom 3 sek. från uppspel-
ningens början,

växla efter 3 sek. till början av spåreta)

4 Långt tryck Avbryt trafikmeddelande Snabbsökning bakåt

5 Tryck Avbryt trafikmeddelande Utan funktion

5 Vrid uppåt
Visa lista över tillgängliga stationer

Bläddra uppåt

Växla till föregående spår inom 3 sek. från uppspel-
ningens början,

växla efter 3 sek. till början av spåreta)

5 Vrid neråt
Visa lista över tillgängliga stationer

Bläddra nedåt
Växla till nästa spåra)

6 Kort tryck Gå upp en nivå i menyn

6 Långt tryck Återgå till huvudmenyn på MAXI DOT-displayen

a) Gäller inte för AUX.
b) Ljudet slås på igen när man trycker på ratten 2  eller vrider på ratten 2 .
c) Kontextberoende val.
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Manövrering av telefonens menyer med hjälp av knapparna/
inställningsrattarna på multifunktionsratten

Bild 7 Multifunktionsratt - Meny Telefon

› I huvudmenyn på MAXI DOT-displayen ska du välja menypunkten  Telefon.

Manöverknappar och inställningsrattar i menyn Telefon
Knapp/
inställ-

ningsratt
» bild 7

Åtgärd Funktion

1 Kort tryck Slå till/från ljudeta)

1 Vrid uppåt Öka ljudvolymen

1 Vrid neråt Minska ljudvolymen

2 Kort tryck
Ta emot samtal, avsluta samtal, ingång till hu-
vudmenyn Telefon, samtalslista, ring upp vald
kontakt

2 Långt tryck
Avvisa samtal, återuppring det senaste samta-
let (redial)

3 Vrid uppåt/neråt Samtalslista, föregående/följande menypunkt

3 Kort tryck Bekräfta den valda menypunkten

4 Kort tryck Gå upp en nivå i menyn

4 Långt tryck
Återgå till huvudmenyn på MAXI DOT-dis-
playen

a) Ljudet slås på igen när man trycker på ratten 2  eller vrider på ratten 2 .

Telefonsamtalsfunktion på MAXI DOT-displayen
Följande funktioner kan utföras, beroende på sammanhang:

Inkommande samtal

- Ta emot samtal
- Avvisa samtal

- Tysta ner ringsignal

Utgående samtal

- Avsluta samtal

Pågående samtal

- Avsluta samtal
- Stänga av mikrofonen

- Slå på mikrofonen
- Avaktivera handsfreeanordningen (samtalsåtergivning med hjälp av

telefonen)
- Aktivera handsfreeanordningen (samtalsåtergivning med hjälp av

apparaten)

Symboler på MAXI DOT-displayen
Symbol Betydelse

 Telefonbatteriets laddningsnivåa)

 Signalstyrkaa)

 En telefon är ansluten med apparaten


Missade samtal (om det finns flera missade samtal visar en
symbol antalet missade samtal)

 Roaming (framför mobiloperatörens namn)a)

a) Denna funktion stöds endast av vissa telefoner.

Samtalslista
På MAXI DOT-displayen kan endast samtalslistan visas och användas.

Om samtalslistan inte innehåller några poster visas följande meddelande på
MAXI DOT-displayen Det finns inga poster.

I samtalslistan visas följande symboler vid de enskilda posterna:

Symbol Betydelse

 Inkommande samtal

 Utgående samtal

 Missade samtal 

 Ta emot
 Avvisa
 Ignorera

 Avbryt

 Avsluta
 Mik. av
 Mik. på
 Privat

Handsfree
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Observera
Om tändningen är tillslagen och positionsljuset tänt, är knapparna och inställ-
ningsrattarna på multifunktionsratten belysta.

Apparatinställningar

Meny Inställningar

 Inledning

I detta kapitel finns information om:

Huvudmeny 12
Ljudinställningar 13
Apparatbildskärm 13
Tids- och datuminställningar 14
Knappsatsinställningar 14
Inställning av fler tangentbordsspråk 14
Inställning av enheter 14
Återställ till fabriksinställningar 14
Bluetooth®-inställningar 14
Systeminformation 15

Beakta i första hand säkerhetsanvisningarna » sidan 4, Viktiga anvisningar.

Detta kapitel beskriver apparatens grundinställningar.

Fler inställningar beskrivs i de enskilda menyerna.

■ Volym » Sidan 6
■ Radio » Sidan 19
■ Media » Sidan 23
■ Telefon » Sidan 28
■ Inställningar för fordonssystemen » Sidan 36

Huvudmeny

Apparatens grundparametrar ställs in i huvudmenyn.

Öppna huvudmenyn
› Tryck på knappen  .

■ Ljudbild - Ljudinställningar » Sidan 13
■ Bildskärm - Bildskärmsinställningar » Sidan 13
■ Tid och datum - Tid- och datuminställningar » Sidan 14 
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■ Språk / Language - Val av språk för apparaten 1)

■ Tangentbord: - Tangentbordsvisning för textinmatning » Sidan 14
■ Fler tangentbordsspråk - Inställning av fler tangentbordsspråk på inmat-

ningsskärmen » Sidan 14
■ Enheter - Inställningar av enheter » Sidan 14
■ Ta bort SD-kortet säkert - Säker borttagning av SD-minneskort
■ Avlägsna USB-enh. säkert. - Säker borttagning av USB- eller iPod-enheter
■ Fabriksinställningar - Återställning till fabriksinställningar » Sidan 14
■ Bluetooth - Inställningar för Bluetooth®-funktion » Sidan 14
■ Systeminformation - Visa systeminformation » Sidan 15
■ Copyright - Information om de licenser och upphovsrätter som används visas

bara på engelska

Ljudinställningar

Bild 8 Ljudinställningar/ljudvolymförhållande

› Tryck på knappen   eller på knappen   → Ljudbild.

■ Volym - Inställning av ljudvolymen
■ Max. påslagningsvolym - Inställning av maximal ljudvolym efter påslagning
■ Meddelanden - Inställning av ljudvolymen för trafikmeddelanden (TP)
■ Volymanpassning (GALA) - Volymökning vid hastighetsökning
■ Sänkn. entertain. - Volymsänkning på högtalaren (Ljud) » Sidan 37

■ AUX-volym: - Inställning av ljudvolym för den anslutna AUX-enheten
■ Låg vol. - Låg ljudvolym
■ Medel - Medelhög ljudvolym
■ Hög vol. - Hög ljudvolym

■ BT-audio - Inställning av ljudvolymen för Bluetooth®-enhet
■ Låg vol. - Låg ljudvolym
■ Medel - Medelhög ljudvolym
■ Hög vol. - Hög ljudvolym

■ iPod - Inställning av ljudvolym för den anslutna iPoden
■ Låg vol. - Låg ljudvolym
■ Medel - Medelhög ljudvolym
■ Hög vol. - Hög ljudvolym

■ Balans - fader - Inställning av ljudvolymförhållandet mellan vänster och hö-
ger, framsäte och baksäte » bild 8

■ Bas - mell. - diskant - Inställning av bas, mellan och diskant » bild 8
■ Bekräftelsesignal - Till-/frånslagning av bekräftelsesignal vid beröring av

bildskärmen

Apparatbildskärm

› Tryck på knappen   → Bildskärm.

■ Bildskärm av (om 10 sek) - Till-/frånslagning av bildskärmen i det så kallade
energisparläget2)

■ Ljusstyrka - Inställning av bildskärmens ljusstyrka
■ Mkt. ljus - ljusaste läget
■ Ljus - ljusare läge
■ Medel - mellanljust läge
■ Mörk - mörkare läge
■ Mkt. mörk - mörkaste läget

■ Bekräftelsesignal - Till-/frånslagning av bekräftelsesignal vid beröring av
bildskärmen

■ Visa klockan i standby-läget - Tid- och datumvisning på bildskärmen vid pås-
lagen tändning och frånslagen enhet

1) Riktig återgivning av landspecifika tecken (exempelvis i informationen i ID3-etiketterna) kan inte alltid
garanteras.

2) Om skärmen inte aktiveras inom 10 sekunder, till exempel genom att man närmar sig skärmen med fing-
ret, berör pekskärmen eller använder menyknappen 2  » bild 1 på sidan 5, blir displayen svart.
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Tids- och datuminställningar

› Tryck på knappen   → Tid och datum.

■ Klocka: - Tidsinställningar
■ Tidsformat: - Inställning av tidsformat

■ 12h
■ 24h

■ Sommartid - Aktivera/avaktivera sommartidsinställning
■ Datum: - Datumsinställningar
■ Datumformat: - Inställning av datumformat

■ dd.mm.åå - Dag - månad - år
■ ååmmdd - År - månad - dag
■ mmddåå - Månad - dag - år

Knappsatsinställningar

› Tryck på knappen   → Tangentbord: .

■ ABC - Knapparna placerade i alfabetisk ordningsföljd
■ QWERTY - Knapparna är placerade enligt QWERTY- resp. QWERTY-systemet

(samma som för datorer)

Inställning av fler tangentbordsspråk

› Tryck på knappen   → Fler tangentbordsspråk.

I denna meny väljer man teckenuppsättning för det valda språket och därmed
ett utvidgat alternativ för snabb inknappning av tecknen för det valda språket.

Växling mellan de valda språken sker genom att man trycker på funktions-
knappen  » Sidan 8.

Inställning av enheter

› Tryck på knappen   → Enheter.

■ Avstånd: - Avståndsenheter
■ km - kilometer
■ mi - miles

■ Hastighet: - Hastighetsenheter
■ km/h - Kilometer i timmen
■ mph - Miles i timmen

■ Temperatur: - Temperaturenheter
■ ° - Grader Celsius
■ ° - Grader Fahrenheit

■ Volym: - Volymenheter
■ l - Liter
■ gal (USA) - Gallons (US)
■ gal (UK) - Gallons (UK)

■ Förbrukning: - Bränsleförbrukningsenheter
■ l/100km - Liter per 100 kilometer
■ km/l - Kilometer per liter
■ mpg (US) - Miles per gallon (USA)
■ mpg (UK) - Miles per gallon (UK)

■ Tryck: - Tryckenhet för däcktryck
■ kPa - Kilopascal
■ bar - Bar
■ psi - Pund per kvadrattum

Återställ till fabriksinställningar

› Tryck på knappen → Fabriksinställningar.

■ Alla inställningar/data - Meny för återställning av alla inställningar
■ Återställ allt - Återställ till alla fabriksinställningar

■ Enskilda inställningar - Meny för återställning av enskilda inställningar
■ Radio - Återställ till radioinställningar
■ Media - Återställ till mediainställningar
■ Bil - Återställ till inställningar för fordonssystem
■ Ljudbild - Återställ till ljudinställningar
■ System - Återställ till fabriksinställningar
■ Telefon - Återställ till telefoninställningar

Bluetooth®-inställningar

› Tryck på knappen   → Bluetooth.

■ Bluetooth - Aktivera/avaktivera Bluetooth®-funktionen
■ Synlighet:- Aktivera/avaktivera Bluetooth-enhetens synlighet för andra en-

heter
■ Synlig - Aktivera permanent synlighet
■ Inte synlig - Avaktivera synligheten

■ Förnamn - Alternativ för att döpa om apparaten 
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■ Kopplade apparater - Visa listan med parkopplade Bluetooth®-enheter, an-
sluta eller koppla från en parkopplad enhet, radera listan med parkopplade
enheter
■  Alla - Radera alla parkopplade Bluetooth®-enheter
■  - Radera den valda parkopplade Bluetooth®-enheten

■ Söka apparater - Sök efter externa apparater med aktiverad Bluetooth®-
funktion och aktiverad synlighet

■ BT-audio (A2DP/AVRCP) - Aktivera/avaktivera parkopplingsmöjlighet för
Bluetooth®-profilen A2DP och AVRCP1)

Systeminformation

› Tryck på knappen   → Systeminformation.

■ Uppdatera mjukvara - Manuell uppdatering av mjukvaran
■ Bluetooth: ... - Versionsnummer för Bluetooth®-mjukvara
■ Enhetens delnr: ... - Artikelnummer för apparaten
■ Hårdvara: ... - Använd hårdvara
■ Mjukvara: ... - Mjukvaruversion

Bluetooth®-uppdatering
Närmare information om uppdatering av apparaten kan fås hos en ŠKODA ser-
vicepartner.

För en problemfri funktion samt för anslutning av de senaste telefontyperna,
rekommenderar vi att du regelbundet uppdaterar Bluetooth®-mjukvaran på
apparaten.

1) A2DP och AVRCP är Bluetooth®-profiler som stöder multimediafunktioner.
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Radio

Betjäning

 Inledning

I detta kapitel finns information om:

Huvudmeny 16
Lista över tillgängliga stationer 17
Välj och sök tillgängliga stationer 17
Lagra radiostation 18
Söka efter tillgängliga stationer (Scan) 18
Trafikradio 18

Beakta i första hand säkerhetsanvisningarna » sidan 4, Viktiga anvisningar.

Apparaten kan ta emot analoga radiosignaler i FM- och AM-frekvensbanden
samt digitala radiosignaler DAB.

Radiomottagningen DAB möjliggör överföring av flera stationer på en frekvens
i en grupp (ensemble). Dessutom möjliggörs överföring av tilläggsdata och in-
formation (t.ex nyheter, sport, väder, varningar, etc.).

VIKTIGT
■ Parkeringshus, tunnlar, höga byggnader eller berg kan störa radiosignalen så
att mottagningen försvinner helt.
■ På fordon med fönsterantenner kan det uppstå störningar i mottagningen
om rutorna har försetts med film eller metallbelagda etiketter.
■ I länder där RDS-funktionen inte har tillräckligt stöd, rekommenderar vi att
man stänger av AF- resp. även RDS-inställningen. I annat fall kan radions funk-
tion påverkas negativt.

Huvudmeny

Bild 9 
Radio: Huvudmeny

Läs och beakta först  på sidan 16.

Huvudmeny - Information och funktionsknappar » bild 9
Vald radiostation (frekvens eller beteckning)
Stationsknappar
Val av frekvensområde (FM/AM/DAB)
Val av lagringsgrupper i det valda frekvensområdet (t.ex. FM1, FM2, FM3)
Stationsbyte antingen i listan över tillgängliga stationer eller under sta-

tionsknapparna, beroende på inställningen i menyn Pilknappar: » si-
dan 19, Inställningar
Manuell/halvautomatisk stationssökning » Sidan 17
Radiotextvisning
Inställning av menyn Radio

Öppna huvudmenyn
› Tryck på knappen  .

Välja frekvensområde
› Tryck upprepat på knappen  .

Eller

› Tryck på funktionsknappen C  » bild 9 och välj önskat område.

Informationssymboler på bildskärmen
Symbol Betydelse

 Trafikradiostation

 
Trafikradiosignal är ej tillgänglig eller så är den valda stationen
ingen trafikradiostation

 Signal inte tillgänglig (DAB) 



A

B

C

D
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Observera
Om ett genomgående byte av ett visat stationsnamn sker, är det möjligt att
låsa det aktuella stationsnamnet genom en lång tryckning på bildskärmen i
området för stationsnamnet A  » bild 9.

Lista över tillgängliga stationer

Bild 10 Exempel på lista över tillgängliga stationer: FM/DAB

Läs och beakta först  på sidan 16.

Stationer med tillräckligt stark signal finns i Listan över tillgängliga stationer.

Visa stationslista
› I huvudmenyn Radio ska du vrida på menyknappen 2  » bild 1 på sidan 5.

Lista över tillgängliga stationer - Informationssymboler och funktionsknap-
par

A PTY-filter (FM och DAB)

 Radiostation som är lagrad under en stationsknapp

 Aktuellt vald radiostation

 Trafikradiostation

 (t.ex.) Typ av utsänt program (FM och DAB (Typ av stat. lista: → Global))

 (t.ex.) Typ av regionalsändning (FM)

 Signal inte tillgänglig (DAB)

 Uppdatering av stationslista (AM och DAB)



Uppdatering av stationslista
I FM-området uppdateras stationslistan automatiskt.

I AM- och DAB-området ska listan uppdateras manuellt genom att man trycker
på funktionsknappen .

PTY-filter
Stationsvisningen i FM-1) och DAB-2)stationslistan kan filteras efter sänd pro-
gramtyp.

› Tryck på funktionsknappen A  och välj en av följande programtyper:

 Alla Filtreringen är frånslagen.

 Aktuellt Nyheter, väder, information

 Kultur Kultur, vetenskap, utbildning, ekonomi, religion, barnprogram

 Musik Musik

 Sport Sport

 Special Resor, fritid, sociala program, larmmeddelande

Sortera stationer i stationslistan
FM-stationslistan kan sorteras beroende på inställning av menypunkten Sort.
stationer: » sidan 19, Extra inställningar (FM).

AM-stationslistan sorteras efter frekvensvärdet för den mottagna stationen.

DAB-stationslistan kan sorteras beroende på inställning av menypunkten Typ
av stat. lista: » sidan 19, Inställningar.

Välj och sök tillgängliga stationer

Läs och beakta först  på sidan 16.

Välj station i listan över tillgängliga stationer
En radiostation i listan över tillgängliga stationer kan väljas på ett av följande
sätt:

› I huvudmenyn Radio genom att trycka på funktionsknappen  eller  i det
övre bildskärmsområdet.

Eller

› I huvudmenyn Radio genom att vrida på menyknappen 2  » bild 1 på sidan 5. 



1) Gäller då RDS-funktionen » sidan 19, Extra inställningar (FM) är aktiverad.
2) Gäller då global typ är vald i stationslistan » sidan 19, Inställningar.

17Radio



Listan över tillgängliga stationer öppnas » Sidan 17.

› Välj önskad station.

Manuell stationssökning
› I huvudmenyn Radio ska du trycka på funktionsknappen .

Skalan till det aktuella frekvensområdet visas.

Ställ in den önskade stationen på ett av följande sätt:

› Tryck på funktionsknappen  eller  i det övre bildskärmsområdet (växlar till
nästa tillgängliga station).

› Tryck på funktionsknappen  eller  i det nedre bildskärmsområdet (förflytt-
ning på skalan för frekvensområdet).

› Vrid menyknappen 2  » bild 1 på sidan 5 (förflyttning på skalan för frekvens-
området).

› Flytta skjutreglaget med fingrarna på skalan för frekvensområdet.

Stäng menyn för manuell sökning genom att trycka på menyknappen 2 .

Lagra radiostation

Läs och beakta först  på sidan 16.

För varje frekvensområde finns 12 stationsknappar för lagring av radiostatio-
ner. Stationsknapparna är i sin tur uppdelade i 3 lagringsgrupper.

En radiostation kan lagras i apparatens minne på ett av följande sätt:

Lagra station från huvudmenyn Radio
› I huvudmenyn Radio ska du hålla önskad stationsknapp B  » bild 9 på si-

dan 16 intryckt tills en ljudsignal hörs.

Om en station redan lagrats på den önskade platsen, ersätts denna av den nya
stationen.

Lagra station från stationslistan
› Tryck på funktionsknappen för den önskade stationen i listan över tillgängli-

ga stationer » Sidan 17.

En lista med stationsknappar samt en lista med funktionsknappar för lagrings-
grupperna visas.

› Välj en lagringsgrupp.
› Bekräfta med stationsknappen.

Stationen lagras på den valda platsen.



Söka efter tillgängliga stationer (Scan)

Läs och beakta först  på sidan 16.

Med denna funktion spelas alla tillgängliga stationer i det aktuella frekvens-
området upp i tur och ordning i några sekunder.

Starta sökning
› Tryck på menyknapp 2  » bild 1 på sidan 5.

Eller

› Tryck i huvudmenyn Radio på funktionsknappen  → Skanna.

Stoppa sökning
› Tryck på menyknapp 2 .

Eller

› Tryck på funktionsknappen .

Eller

› Tryck på valfri funktionsknapp på apparatens bildskärm.

När funktionen avaktiverats tar apparaten emot den station vid vilken funktio-
nen avbröts.

Trafikradio

Läs och beakta först  på sidan 16.

Funktionen gör det möjligt att ta emot trafikmeddelanden.

Till-/frånslagning
› Tryck i huvudmenyn Radio på funktionsknappen  » bild 9 på sidan 16.
› Aktivera resp. avaktivera menypunkten Traffic program (TP).

Aktuella trafikmeddelanden
Under ett trafikmeddelande visas följande meny:

› Avbryt - Avbryt aktuellt trafikmeddelande. TP-funktionen förblir aktiverad.
› Avaktivera - Avsluta aktuellt trafikmeddelande och slå från TP-funktionen.

Under uppspelning i menyn Media eller av en radiostation i AM-området tas
trafikradion från den senast valda FM- resp. DAB-radiostationen emot.

Om denna radiostation inte stöder trafikmeddelanden eller om dess signal inte
är tillgänglig söker apparaten automatiskt efter en trafikradiostation. 
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Observera
Vissa radiostationer identifierar sig felaktigt som trafikradiostationer. Det är
därför inget apparatfel om det inte finns någon trafikradio i dessa stationer.

Radioinställningar

 Inledning

I detta kapitel finns information om:

Inställningar 19
Extra inställningar (FM) 19
Extra inställningar (DAB) 19

Beakta i första hand säkerhetsanvisningarna » sidan 4, Viktiga anvisningar.

Grundinställningen av funktionerna i menyn Radio är densamma för alla frek-
vensområden.

Menyn Extra inställningar skiljer sig åt för FM och DAB. Denna meny finns inte
för frekvensområdet AM.

Inställningar

› Tryck i huvudmenyn Radio på funktionsknappen  » bild 9 på sidan 16.

■ Skanna - Automatiskt uppspelning av varje mottagbar station under några
sekunder

■ Pilknappar: - Inställning av funktionen för stationsbyte i menyn Radio
■ Minnen - Växla endast mellan stationer som lagrats under stationsknappar
■ Stationer - Växla mellan alla stationer som för närvarande kan tas emot

inom det valda frekvensområdet
■ Traffic program (TP) - Till-/frånkoppling av trafikradio
■ Radiotext1) - Aktivera/avaktivera radiotextvisning
■ Typ av stat. lista:2) - Sorteringsmetoder för radiostationerna i stationslistan

■ Hierarkisk - Stationssortering efter tillhörighet till överordnade stations-
grupper (ensemble) - Lista i trädstruktur

■ Global - Alfanumerisk stationssortering med filtreringsmöjlighet efter sänd
programtyp » sidan 17, PTY-filter

■ Radera minnet - Radera stationerna som lagrats under stationsknappar
■  - Radera en specifik station
■  Alla - Radera alla lagrade stationer

■ Extra inställningar - Ytterligare inställningar, vilka skiljer sig åt beroende på
valt frekvensområde

Extra inställningar (FM)

› Välj FM-bandet i menyn Radio och tryck på funktionsknappen  → Extra in-
ställningar.

■ RDS regional: - Till-/frånkoppling av automatisk följning av regionala statio-
ner
■ Automatiskt - Automatiskt val av den station som för närvarande har bästa

mottagning. Vid dålig mottagning ställs automatiskt en annan tillgänglig
station in.

■ Fast - Den valda regionala stationen bibehålls. Vid signalförlust ska en an-
nan regional station ställas in manuellt.

■ Alternativ frekvens (AF) - Till-/frånkoppling av alternativfrekvenssökning för
den för tillfället inställda stationen

■ Radiodatasystem (RDS)3) - Aktivera/avaktivera RDS-funktionen
■ Sort. stationer: - Sorteringsmetoder för radiostationerna i stationslistan

■ Grupp - Gruppsortering efter sänt program
■ ABC - Sortering i alfabetisk ordning efter stationsnamn

Extra inställningar (DAB)

› Välj DAB-bandet i huvudmenyn Radio och tryck på funktionsknappen  →
Extra inställningar.

■ DAB-trafikmeddelanden - Till-/frånkoppling av DAB-meddelanden
■ Andra DAB-meddelanden - Till-/frånkoppling av andra meddelanden (t.ex.

varningar, regionalt väder, sportnyheter, ekonominyheter)
■ DAB-programspårning - Till-/frånkoppling av automatisk DAB-stationsspår-

ning i andra stationsgrupper (ensemble)
■ Autom. växling DAB - FM - Till-/frånkoppling av automatisk växling från DAB

till FM-frekvensområdet vid DAB-signalförlust 

1) Gäller endast för frekvensområdet FM och DAB.
2) Gäller endast för frekvensområdet DAB.
3) Gäller endast för vissa länder.
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DAB-programspårning
Om en DAB-station ingår i flera stationsgrupper söks samma station i en an-
nan stationsgrupp (ensemble) om mottagningssignalen är dålig.

Automatiskt byte DAB–FM
Vid dålig DAB-mottagning försöker apparaten hitta motsvarande FM-station
för den inställda DAB-stationen.

En förutsättning för automatiskt byte är att DAB- och FM-stationen sänder ut
motsvarande stations-ID.

› När stationen tas emot via FM-frekvensområdet visas ( ) efter stationsnam-
net. När motsvarande DAB-station åter kan tas emot, försvinner symbolen
( ).

› Om en DAB-station med dålig mottagning inte kan hittas inom FM-frekvens-
området heller, tystnar apparaten.

› Om automatiskt stationsbyte inte önskas (t.ex. vid körning genom tunnlar, då
mottagningen försvinner för en kort stund), kan den här funktionen kopplas
från.

Media

Betjäning

 Inledning

I detta kapitel finns information om:

Huvudmeny 20
Mapp-/Spårlista - Browser 21
Multimediadatabas 22
Uppspelning 22
Mediainställningar 23

Beakta i första hand säkerhetsanvisningarna » sidan 4, Viktiga anvisningar.

Apparaten möjliggör uppspelning av ljudfiler från olika databärare och anslut-
na apparater (nedan kallat "Ljudkällor") » Sidan 23.

Huvudmeny

Bild 11 
Media: Huvudmeny

I huvudmenyn kan både ljudkälla och uppspelningsalternativ väljas.

Öppna huvudmenyn
› Tryck på knappen  .

Huvudmeny - Information och funktionsknappar

A Spårnamn och vid behov artistnamn, albumnamn

B Uppspelningstidsaxel med ett skjutreglagea) (med uppgifter om
speltid och resterande speltid för det aktuella spåret)

C Val av ljudkälla » Sidan 23

 Mapp-/spellistab) » Sidan 21/multimediadatabasb) » Sidan 22 
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Paus
Uppspelning

 Uppspelningsalternativ » Tab. Uppspelningsalternativ på sidan 22
 Inställning av menyn Media » Sidan 23





Snabbsökning bakåt
Snabbsökning framåt

 Uppspelningsvisning av ett spår med variabel bitrate (VBR)

a) Visningen av uppspelningstidsaxeln stöds inte av vissa ljudkällor.
b) För vissa anslutna ljudkällor är funktionsknappen avaktiverad.

Observera
■ Namn på artist, album och spår för den återgivna filen visas på bildskärmen
om denna information finns som en s.k. ID3-etikett. Om det inte finns någon
ID3-etikett visas endast filnamnet.
■ För spår med variabel bitrate (VBR) måste den indikerade resterande spelti-
den inte motsvara den faktiska resterande speltiden.

Mapp-/Spårlista - Browser

Bild 12 
Mapp-/spellista

Vid SD-kort, USB-enheter och vissa Bluetooth®-spelare (fr.o.m. version AVRCP
1.4) är det möjligt att kontrollera mapp-/spellistan utan att växla den aktuella
uppspelade ljudkällan.

Vid enheter anslutna via AUX och Bluetooth®-spelare (med A2DP samt med
versionen AVRCP t.o.m. 1.3) finns inte valmöjligheten att kontrollera mapp-/
spellistan. Genom att välja denna ljudkälla växlar apparaten till denna källa och
uppspelningen startar.

Visa lista
› I menyn Media ska du trycka på funktionsknappen .

Eller

› Vrid i menyn Media på menyknappen 2  » bild 1 på sidan 5.

Mapp-/spellista - Information och funktionsknappar » bild 12
Kort tryck - val av överordnad mapp/långt tryck - bal av ljudkälla » Si-
dan 23
Vald ljudkälla/aktuell mapp
Uppspelningsalternativ1) » Tab. på sidan 22
Mapp
Uppspelningslista
Uppspelning av valt spår
Stoppad spåruppspelning
Upprepad spåruppspelning

Om symbolen  visas vid spåret, kan spåret inte spelas upp. Genom att trycka
på funktionsknappen visas orsaken (t.ex. DRM-skydd, format som saknar stöd
osv.).

Genom att trycka på en funktionsknapp för uppspelning B  visas huvudmenyn
Media » bild 12.

Uppspelningslista
Uppspelningslistorna spelas inte upp automatiskt utan måste väljas manuellt i
mapp-/spellistan. Uppspelningslistorna innehåller endast en uppspelningsföljd
av spåren och spelas inte upp om spåren i ljudkällan inte har lagrats.

Observera
■ I mapp-/spellistan visas max. 1000 poster i en katalog beroende på datum för
skapande. Posterna sorteras i alfabetisk ordning.
■ Tillgängligheten av mapp-/spellistan är beroende av uppkopplingshastighe-
ten och storleken på den anslutna ljudkällan.



A

B











1) För vissa ljudkällor är funktionsknapparna inte tillgängliga.
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Multimediadatabas

Bild 13 
Multimediadatabas

I multimediadatabasen sorteras spåren efter egenskaper i olika kategorier.

På vissa Apple-apparater med USB-anslutning visas multimediadatabasen i
stället för mapp-/spellistan.

Visa multimediadatabas
› I menyn Media ska du trycka på funktionsknappen .

Kategorier i multimediadatabasen - Funktionsknappar » bild 13
Kort tryck - val av överordnad mapp/långt tryck - bal av ljudkälla » Si-
dan 23
Spellistor - sortering efter spellistans namn
Artister - sortering efter artistnamn
Album - sortering efter albumnamn
Låtar - sortering efter spårnamn
Podcasts - sortering efter podcastnamn
Genrer - sortering efter genretyp
Kompositörer - sortering efter kompositörnamn
Ljudböcker - sortering efter ljudboksnamn

För uppspelning, välj en kategori och sedan spåret  eller en mapp  och spå-
ret .

I vissa kategorier är snabb växling till en annan kategori möjlig 1).

■ Artister →  Alla album - visa alla album
■ Album →  Alla spår - visa alla spår
■ Genrer →  Alla artister - visa alla artister



















Uppspelning

Apparaten spelar upp spåren i alfabetisk ordningsföljd.

Funktionsknappar för uppspelningen:

Knappar
» bild 11

på si-
dan 20

Åtgärd Funktion

/ Tryck Uppspelning/paus

 Kort trycka) Uppspelning av föregående spår

 Kort tryckb) Uppspelning av aktuellt spår från början

 Långt tryck Snabbsökning bakåt i spåret

 Kort tryck Uppspelning av nästa spår

 Långt tryck Snabbsökning framåt i spåret

a) Inom ca 3 sekunder efter start av uppspelningen.
b) Efter ca 3 sekunder från start av uppspelningen.

Uppspelningsalternativ

Knapp


» bild 11
på si-

dan 20

Åtgärd Funktion

 Tryck
Till-/frånkoppling av upprepad uppspel-
ning av spår

 Tryck
Till-/frånslagning av upprepad uppspelning
av spår ur det aktuella albumet/mappen

 Tryck
Till-/frånslagning av slumpmässig uppspel-
ning av spår ur det aktuella albumet/map-
pen

Snabbspolning inom spåret sker genom att man berör tidsaxeln eller skjutreg-
laget och skjuter dem till önskad position på tidsaxeln2) B  » bild 11 på sidan 20. 

1) För vissa ljudkällor är funktionsknapparna inte tillgängliga.
2) Visningen av uppspelningstidsaxeln stöds inte av vissa ljudkällor.
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Observera
Vissa funktionsknappar för uppspelning är inte tillgängliga.

Mediainställningar

› I menyn Media ska du trycka på funktionsknappen  » bild 11 på sidan 20.

■ Mix/repeat inkl undermapp - Till-/frånslagning av uppspelning inklusive un-
dermapp

■ Bluetooth - Inställningar för Bluetooth®-funktion » Sidan 14
■ Traffic program (TP) - Till-/frånkoppling av trafikradio
■ Aktivera AUX - Aktivering/avaktivering av AUX-ingången
■ Ta bort SD-kortet säkert - Säker borttagning av SD-minneskort
■ Avlägsna USB-enh. säkert. - Säker borttagning av enhet ansluten till UBS-

port

Ljudkällor

 Inledning

I detta kapitel finns information om:

Välja ljudkälla 23
Ljudskällor och filformat som stöds 24
Bluetooth®-spelare 24
SD-minneskort 24
USB-ingång 25
AUX-ingång 26

Beakta i första hand säkerhetsanvisningarna » sidan 4, Viktiga anvisningar.

VARNING
■ Placera aldrig externa ljudkällor i närheten av någon airbag. Lösa föremål
kan träffa en airbag som löser ut och skada de åkande personerna - livsfa-
ra!
■ Placera aldrig en extern ljudkälla på instrumentpanelen. Lösa föremål i
kupén kan vid plötsliga manövrar eller en olycka slungas omkring i fordonet
och orsaka skador på passagerare.

VARNING (fortsättning)
■ Ha inga externa källor i handen eller i knät under färd. Lösa föremål i ku-
pén kan vid plötsliga manövrar eller en olycka slungas omkring i fordonet
och orsaka skador på passagerare.
■ Dra alltid anslutningskabeln till ljudkällan så att kabeln inte stör under
körning.

VIKTIGT
Vi rekommenderar att man inte sparar viktiga data SD-kort, Bluetooth®-spela-
re eller anslutna enheter. ŠKODA-partner tar inget ansvar för skador som kan
uppstå på grund av förlust av elektroniska data som förvaras på sådana medi-
er.

Välja ljudkälla

Bild 14 Välj ljudkälla

Läs och beakta först  och  på sidan 23.

Val av ljudkälla kan göras på följande sätt:
› Genom att man trycker flera gånger på knappen  .
› I huvudmenyn genom att man trycker på funktionsknappen A  » bild 14 - .
› I mapp-/spellistan » bild 12 på sidan 21 resp. i multimediadatabasen » bild 13

på sidan 22 genom en lång tryckning på funktionsknappen  » bild 14 - .

Meny för ljudkälla

SD-kort - isatt SD-minneskort » Sidan 24
USB - ett USB-datamedium eller en USB-enhet » Sidan 25
BT-audio - växlar till en Bluetooth®-spelare » Sidan 24
AUX - enhet ansluten via apparatens AUX-ingång » Sidan 26 
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Genom att trycka på en funktionsknapp med namnet på ljudkällan starar upp-
spelningen av det tillgängliga spåret.

Ljudskällor och filformat som stöds

Läs och beakta först  och  på sidan 23.

Ljudkällor som stöds

SD-minneskort
SD, SDHC, SDXC

USB-enheter USB-minne, HDD (utan speciell mjukvara)

Specifikationer
för USB-enheter

USB 1.x, 2.x och 3 x eller högre med stöd för USB 2.x (has-
tigheten på dataöverföringen motsvarar maximalt hastig-
hetenUSB 2.x)
Hastighetsklass på max. 480 Mb/s

Specifikation för
Bluetooth®-

spelare
Bluetooth-protokoll A2DP och AVRCP (1.0-1.4)

Övriga källor
Bärbara spelare (t.ex. iPod®, iPad®, iPhone®, MTP-spelare i
MSC-läge)

Filformat som stöds

Codec-typ
(Filformat)

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

Windows
Media Audio
8, 9 och 10

Filändelse mp3 wma

Uppspelningslistor m3u; pls; wpl; asx

Filsystem
SD-minneskort

FAT16, VFAT, FAT32, exFAT
USB-minne, HDD

Fil-
egenskaper

Bitrate max. 320 kb/s

Samplingsfrekvens max. 48 kHz

Förutsättningar och begränsningar
För att få en bra uppspelningskvalitet rekommenderar vi att man använda filer
med mindre komprimeringsgrad (t.ex. med en bitrate på minst 160 kb/sek. eller
ännu mer komprimerade MP3-filer).

Filer som skyddas genom DRM-metoden kan inte spelas upp av apparaten.



Apparaten har vid tidpunkten för tryck av denna bruksanvisning testats med
de flesta tillgängliga ljudkällorna på marknaden. Trots detta kan det förekom-
ma att vissa ljudkällor eller filer inte kan läsas av eller spelas upp.

Bluetooth®-spelare

Läs och beakta först  och  på sidan 23.

Apparaten kan spela upp ljudfiler från en ansluten Bluetooth®-spelare.

Bluetooth®-spelaren och apparaten ansluts med hjälp av A2DP- eller AVRCP-
ljudprofilen.

› Följ samma anvisningar som för parkoppling av enheten med en telefon
» Sidan 28.

Om en Apple-apparat är ansluten som Bluetooth®-spelare när en USB-enhet
ansluts, frånskiljs Bluetooth®-spelaren.

Följande informationstext visas på apparatskärmen Apparaten är ansluten via
Bluetooth och USB-anslutning. Detta stöds inte. BT-audio kopplas från.

Observera
■ Vi rekommenderar att maximal ljudvolym ställs in på Bluetooth®-spelaren.
■ Ljudvolymen kan anpassas genom att man justerar apparatens ingångskäns-
lighet för Bluetooth®-spelaren » sidan 13, Ljudinställningar.
■ Vissa manövreringsalternativ via apparaten kanske inte stöds för Blue-
tooth®-spelaren och är beroende av vilken Bluetooth®-spelare som används.

SD-minneskort

Läs och beakta först  och  på sidan 23.

Apparaten kan spela upp ljudfiler från SD-minneskort.

SD-minneskortfacket 9  » bild 1 på sidan 5 sitter under bildskärmen.

Sätta i SD-minneskort
› Skjut in SD-minneskortet i facket med det avfasade hörnet fram och vänt åt

höger, tills det snäpper in i rätt läge.

När SD-minneskortet skjutits in startar uppspelningen automatiskt.

Ta ut SD-minneskort
› Tryck på knappen   → Ta bort SD-kortet säkert. 
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› Tryck på det inskjutna SD-minneskortet. SD-minneskortet hoppar ut i utmat-
ningsläge.

När SD-kortet matats ut startar uppspelningen av den senast spelade ljudkäl-
lan. Om denna källa inte är tillgänglig, växlar apparaten till menyn Radio.

Oläsbart SD-minneskort
Om inga läsbara data finns lagrade på SD-minneskortet sker ingen uppspel-
ning.

På grund av olika kvalitetskrav från korttillverkarna går det inte alltid att ga-
rantera uppspelning från SD-minneskort.

Några resp. alla filer på SD-minneskortet kan inte spelas upp eller så är upp-
spelningen av dem begränsad.

VIKTIGT
■ Använd endast SD-kort av standardstorlek. Om du använder mindre SD-min-
neskort med adapter kan SD-minneskortet falla ur adaptern på grund av vibra-
tioner från fordonet under körning.
■ Vi rekommenderar att SD-minneskort av Klass 4 eller högre används för
högsta möjliga åtkomsthastighet.
■ Förvara alltid SD-minneskort i lämpliga fodral för att skydda dem mot smuts,
damm och andra skador.

USB-ingång

Bild 15 
USB- och AUX-ingångar

Läs och beakta först  och  på sidan 23.

USB-ingången sitter ovanför förvaringsfacket i främre mittkonsolen » bild 15.



I USB-ingången kan en extern enhet anslutas direkt eller med en anslutnings-
kabel från ŠKODA originaltillbehör.

Vissa enheter som är anslutna till USB-ingången kan manövreras via appara-
ten1).

Ansluta USB-enhet
När USB-ljudkällan har anslutits startar uppspelningen automatiskt.

Om en Apple-apparat är ansluten som Bluetooth®-spelare när en USB-enhet
ansluts, frånskiljs Bluetooth®-spelaren » Sidan 24.

Frånskilja USB-enhet
› I menyn Media ska du trycka på funktionsknappen  → Avlägsna USB-enh.

säkert..

Efter USB-ljudkällan kopplats från startar uppspelning av den senast uppspe-
lade ljudkällan. Om denna källa inte är tillgänglig, växlar apparaten till menyn
Radio.

Ladda USB-enhet
Om tändningen är påslagen börjar laddningen automatiskt när USB-enheten
ansluts (gäller för apparater som kan laddas via USB-kontakten).

Laddningen kan ta längre tid jämfört med laddning via det vanliga strömnätet.

Vissa anslutna apparater kan eventuellt inte kännas igen och laddas.

Laddningen av den anslutna apparaten avbryts automatiskt när tändningen
slås från.

VIKTIGT
■ USB-förlängningskablar eller adaptrar kan påverka den anslutna externa en-
hetens funktion negativt.
■ Videouppspelning stöds inte.

Observera
Både vid manövrering och anslutning av en extern apparat ska bruksanvis-
ningen följas.

1) Vissa manövreringsalternativ på externa enheter kanske inte stöds.
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AUX-ingång

Läs och beakta först  och  på sidan 23.

AUX-ingången sitter ovanför förvaringsfacket i främre mittkonsolen » bild 15
på sidan 25.

I AUX-ingången kan en extern enhet anslutas direkt eller med en anslutnings-
kabel från ŠKODA originaltillbehör.

En extern enhet som anslutits till AUX-ingången kan inte manövreras via ap-
paraten.

Ansluta AUX-ljudkälla
För AUX-ingången används en standard 3,5 mm stereokontakt (hörlursjack).
För externa ljudkällor som inte har denna stereokontakt, måste en adapter an-
vändas.

Efter anslutning av en AUX-ljudkälla måste källan väljas manuellt » Sidan 23
för uppspelning från denna källa.

Frånskilja AUX-ljudkälla
Efter frånskiljning av AUX-ljudkällan sker inte automatisk växling till en annan
ljudkälla.

VIKTIGT
■ AUX-ingången får endast användas för ljudenheter!
■ Om en extern enhet som är utrustad med en adapter för extern strömförsörj-
ning är ansluten via AUX-ingången kan det hända att ljudet störs. Detta beror
på kvaliteten på den adapter som används.

Observera
■ Ljudvolymen kan anpassas genom att man justerar apparatens ingångskäns-
lighet för den anslutna AUX-ljudkällan » sidan 13, Ljudinställningar.
■ AUX-ingången kan aktiveras/avaktiveras för val av källa i » sidan 23, Me-
diainställningar.



Telefon

Telefon och kommunikationsutrustning

 Inledning

I detta kapitel finns information om:

Huvudmeny 27
Problem med funktionen Telefon 27
Inställningar 28

Beakta i första hand säkerhetsanvisningarna » sidan 4, Viktiga anvisningar.

Apparaten kan ha en trådlös anslutning med en telefon. Du kan då använda
din telefon via apparaten.

Menyn Telefon kan användas under följande villkor:

Tändningen är påslagen.
Bluetooth®-funktionen på enheten är aktiverad.

VARNING
■ Beakta gällande nationella bestämmelser för användning av mobiltelefo-
ner i fordonet.
■ Användning av mobiltelefoner utan anslutning till en utvändig antenn kan
leda till att styrkan på det elektromagnetiska fältet i kupéutrymmet ökar.
■ Inga delar såsom telefonfästen eller liknande får monteras på kåpan över
airbagmodulen eller i dess omedelbara närhet.
■ Låt aldrig en mobiltelefon ligga kvar i airbagens verkningsområde, på ett
säte, på instrumentpanelen eller på annan plats där den kan slungas iväg
vid en plötslig bromsmanöver, en olycka eller vid en kollision. Förvara den
istället säkert i ett förvaringsfack med lock eller i multimediahållaren » For-
donets instruktionsbok, kapitel Transport och praktisk utrustning.
■ Före lufttransport av fordonet måste Bluetooth®-funktionen kopplas från
av en fackverkstad.

VIKTIGT
■ I områden utan signalmottagning och eventuellt i tunnlar, garage och viaduk-
ter kan telefonsamtal avbrytas och anslutningen med telefonen avbrytas –
inte heller nödsamtal är möjliga!
■ Vi rekommenderar att en fackverkstad utför installation av kommunikations-
utrustning i fordonet. 
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Observera
■ Räckvidden för Bluetooth®-anslutningen mellan telefon och apparat är be-
gränsad till bilens kupéutrymme. Räckvidden är beroende av förhållandena på
platsen, som t.ex. hinder mellan apparaterna, och av störningar från andra ap-
parater. Om mobiltelefonen befinner sig till exempel i en jackficka, kan det leda
till svårigheter med att upprätta anslutning till apparaten eller med dataöver-
föringen.
■ Telefonens funktion är beroende av mobiloperatör och typ av använd tele-
fon. Närmare information finns i bruksanvisningen till mobiltelefonen eller hos
mobiloperatören.

Huvudmeny

Bild 16 
Telefon: Huvudmeny

Läs och beakta först  och  på sidan 26.

Beskrivning av huvudmeny
Namn på mobiloperatören
Den anslutna telefonens namn/öppnar en lista med upp till 20 tidigare an-
slutna telefoner » Sidan 31
Snabbval för favorittelefonnummer » Sidan 32
Direkt inmatning av ett telefonnummer » Sidan 32
Visa telefonboken » Sidan 34
Visa samtalslistan (om det finns nya missade samtal visas symbolen 
samt antal missade samtal) » Sidan 35
Inställningar i menyn Telefon » Sidan 28

Öppna huvudmenyn
› Tryck på knappen  .

Om en mobiltelefon är ansluten till apparaten visas huvudmenyn Telefon på
bildskärmen » bild 16.



A

B

C









Symboler på bildskärmen

Symbol Betydelse

 Telefonbatteriets laddningsnivåa)

 Signalstyrkan för mobiltelefonanslutningena)

 Aktiv roaming (framför mobiloperatörens namn)a)

 Missade samtal

 Pågående samtal

a) Denna funktion stöds endast av vissa telefoner.

Problem med funktionen Telefon

Läs och beakta först  och  på sidan 26.

Om det finns problem med nätmottagningen eller med Bluetooth®-funktionen
kan något av följande meddelanden visas på displayen:

Meddelande Betydelse

Söker nät...
Telefonen söker efter tillgängliga mo-
biltelefonnät.

Inget nät
Telefonen har ingen anslutning till
mobiltelefonnätet.

Avvisad av nätet.

Mobiloperatören har avvisat anslut-
ningen (t.ex. otillräckligt samtalssal-
do, blockerat SIM-kort, ingen roam-
ing).

Slå på tändningen för att använda
Bluetooth-funktionen.

Slå på tändningen » sidan 29, Villkor
för parkoppling.

Slå på Bluetooth. Slå på Bluetooth®-funktionen.

Anslut en mobiltelefon.
Anslut telefonen till apparaten » si-
dan 28, Koppla ihop mobiltelefon
och apparat.

Telefonen är inte tillgänglig.
Det har uppstått ett problem med
funktionen Telefon, kontakta en
ŠKODA servicepartner. 
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Meddelande Betydelse

Telefonen är inte tillgänglig just nu.
Ett problem med Bluetooth® har upp-
stått i apparaten, kontakta en
ŠKODA-servicepartner.

Okänt nät.

Ett problem med identifieringen av
mobiloperatören har uppstått. Telefo-
nen lämnade ingen information be-
träffande mobiloperatör. Anslut mo-
biltelefonen på nytt och starta om ap-
paraten vid behova).

a) Slå från tändningen under några minuter och dra ur tändningsnyckeln (vid fordon med startknapp ska du
stänga av motorn och öppna förardörren). Apparaten utför då en omstart. Slå på tändningen och anslut
telefonen på nytt. Om problemen kvarstår kontakta en ŠKODA-servicepartner.

Inställningar

Läs och beakta först  och  på sidan 26.

› Tryck på knappen   →  » bild 16 på sidan 27.

■ Välja telefon - sök efter tillgängliga telefoner/lista över anslutna telefoner/
val av telefon
■ Sök - sök efter tillgängliga telefoner

■ Bluetooth - Bluetooth®-inställningar » Sidan 14
■ Användarprofil - inställningar av användarprofilen

■ Hantera favoriter - inställning av funktionsknappar för snabbval av telefon-
kontakter, möjlighet att lägga till och radera kontakter

■ Riktnummer: - till-/frånkoppling av möjligheten att tilldela ett förval till ett
telefonnummer. Vid aktivering av denna funktion visas i en del menyer
knappen för tillägg av riktnummer med symbolen .

■ Ange här - inmatning av riktnummer till ett telefonnummer (om funktionen
Riktnummer: är aktiverad)

■ Sortera enligt: - alternativ för sortering av telefonboken1)

■ Efternamn - sortering efter kontaktens efternamn
■ Förnamn - sortering efter kontaktens förnamn



■ Imp. kontakter - starta uppdatering av telefonboken2) » sidan 34, Ladda
lista

■ Välja ringsignal - val av ringsignal när den anslutna telefonen inte har stöd
för in-band ringing-funktionen3)

■ Glöm inte mobiltelefonen - till-/frånkoppling av påminnelse om ansluten te-
lefon när man slår av tändningen och drar ut tändningsnyckeln (på fordon
med startknapp: när man stänger av motorn och öppnar förardörren)

Koppla ihop mobiltelefon och apparat

 Inledning

I detta kapitel finns information om:

Villkor för parkoppling 29
Anslut apparaten till mobiltelefonen 29
Ansluta mobiltelefonen till apparaten 30
Anslutning med en annan kopplad mobiltelefon 30
Bluetooth®-anslutningsprofiler 31
Radera mobiltelefon ur listan med kopplade apparater 31
Avbryt anslutning 31

Beakta i första hand säkerhetsanvisningarna » sidan 4, Viktiga anvisningar.

Apparaten visas som SKODA_BT_... i den telefon som ska anslutas.

I positionen ... visas de sista fyra tecknen i fordonets identifieringsnummer
(VIN-kod).

Apparatens namn kan ändras » sidan 14, Bluetooth®-inställningar.

VARNING
Under kopplingsprocessen kan apparaten begära att vissa funktioner i tele-
fonen bekräftas. Därför ska du inte genomföra kopplingen medan du kör -
olycksrisk! 

1) Denna funktion stöds endast av vissa telefoner.
2) En del telefoner har inte stöd för laddning av kontakter från SIM-kortet.
3) In-band-ringing-funktionen ger dig möjlighet att använda telefonens ringsignal.
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Observera
■ Maximalt antal parkopplade telefoner är 20. Om detta antal uppnås raderas
den telefon som varit inaktiv längst automatiskt när en ny telefon parkopplas.
■ I vissa länder kan användningen av telefoner med Bluetooth®-funktion vara
begränsad. Närmare information får du hos de lokala myndigheterna.
■ Räckvidden för Bluetooth®-signalen är begränsad till fordonets kupéutrym-
me. Signalen kan begränsas genom andra apparater eller hinder, t.ex. kollin.

Villkor för parkoppling

Läs och beakta först  på sidan 28.

För att ansluta en telefon med apparaten, krävs det att båda apparaterna
kopplas med varandra.

Villkor för korrekt parkoppling.

Tändningen är påslagen.
Bluetooth®-funktionen på apparaten » Sidan 14 och på telefonen är akti-
verad.
Synligheten för enheten är aktiverad » Sidan 14.
Synligheten för telefonen är aktiverad.
Telefonen befinner sig inom Bluetooth®-signalens räckvidd.

Kopplingen kan utföras såväl från apparaten som från telefonen.

Anslut apparaten till mobiltelefonen

Läs och beakta först  på sidan 28.

En telefon är kopplad med apparaten
När tändningen slagits på börjar apparaten att upprätta en anslutning till den
senast anslutna telefonen.

Medan anslutningen upprättas kan det beroende på telefontyp visas följande
meddelande på apparatens bildskärm: ... Vill du upprätta förbindelsen?, samt
en meny med följande funktionsknappar:

› Upprätta - bekräftelse av kopplingen
› Avbryt - avbryt kopplingen















Om ingen anslutning upprättas försöker apparaten att ansluta till tidigare
kopplade telefoner.

Om det inte upprättas någon anslutning den här gången heller ska en telefon-
sökning startas.

Om den telefon som ska anslutas saknar en aktiv anslutning till en annan ap-
parat, sker koppling men ingen anslutning.

Ingen telefon är kopplad med apparaten
När tändningen slagits på visas meddelandet Anslut en mobiltelefon. på appa-
ratens bildskärm samt en meny med följande funktionsknappar:

› Söka telefon - sök efter tillgängliga telefoner med aktiverad Bluetooth®-
funktion och synlighet

› Koppl. apparat. - öppna en lista med kopplade telefoner om en telefon redan
kopplats med apparaten

› - öppna inställningsmenyn » sidan 28, Inställningar

När funktionsknappen Söka telefon aktiveras, uppdateras och visas listan
stegvis, tills sökningen efter funna Bluetooth®-apparater (efter ca 1 min) avslu-
tats.

Välj önskad telefon i listan BT-appar..

Om sökningen misslyckades, kontrollera om alla villkor för lyckad parkoppling
är uppfyllda » sidan 29, Villkor för parkoppling och upprepa hela proceduren.
Aktivera funktionsknappen Sök.

Bekräftelse av kopplingen
Beroende på Bluetooth®-versionen på telefonen ska kopplingen bekräftas på
ett av följande sätt:

› I apparaten eller i telefonen ska du inom 30 sekunder ange den sexsiffriga
PIN-kod som visas på apparatens och telefonens bildskärm 1).

Eller

› Bekräfta begäran om koppling på telefonen.
› I telefonen ska du inom 30 sekunder ange den fyrsiffriga PIN-kod som visas

på apparatens bildskärm2).

Anslutning
Efter lyckad anslutning visas huvudmenyn Telefon » bild 16 på sidan 27. 

1) På apparater med Bluetooth® v2.1 eller högre används det snabba parkopplingsförfarandet (SSP-Secure
Simple Pairing) för koppling av telefonen. I detta fall behöver användaren inte mata in någon pinkod.

2) Inmatning och bekräftelse av PIN-koden är inte möjlig under färd.
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Hos vissa telefoner är en bekräftelse om nerladdning av kontakter i appara-
tens minne nödvändig. Om nerladdningen av kontakter inte bekräftas, sker
ingen nerladdning av kontakter.

Observera
■ Under kopplingsförloppet kan alternativet för att komma ihåg lösenordet för
nästa automatiska anslutning väljas i telefonen1).
■ Om telefonen har stöd för Bluetooth®-profilerna A2DP och AVRCP2) kan man
få förfrågan om man vill ansluta telefonen som Bluetooth®-spelare.

Ansluta mobiltelefonen till apparaten

Läs och beakta först  på sidan 28.

Om kopplingen sker från telefonen måste telefonens bruksanvisning följas.

› Låt telefonen söka efter tillgängliga Bluetooth ®-enheter.
› Välj apparaten i listan över hittade Bluetooth®-enheter3).

Medan anslutningen upprättas visas följande meddelande på apparatens bild-
skärm ... Vill du upprätta förbindelsen?, samt följande funktionsknappar:

› Upprätta - bekräfta kopplingen
› Avbryt - avbryt kopplingen

Beroende på Bluetooth®-versionen på telefonen ska kopplingen bekräftas på
ett av följande sätt:

› I apparaten eller i telefonen ska du inom 30 sekunder ange den sexsiffriga
PIN-kod som visas på apparatens och telefonens bildskärm 4).

Eventuellt ska du i telefonen välja alternativet för automatisk anslutning av te-
lefonen med apparaten.

Eller

› Mata in den 4- till 16-siffriga pinkoden i apparaten.
› I telefonen ska du inom 30 sekunder ange den pinkod som visas på appara-

tens bildskärm5).
› Kvittera begäran om bekräftelse i telefonen vid behov.



Efter lyckad anslutning visas huvudmenyn Telefon » bild 16 på sidan 27.

Om en annan telefon är ansluten till apparaten via HPP-profilen, kopplas en-
dast den nya telefonen. Den ursprungliga telefonen förblir ansluten.

Vid handsfreeanslutning via A2DP- resp. AVRCP2)-profilen ansluts telefonen
automatiskt till apparaten via denna profil som Bluetooth®-spelare » Sidan 24.

Anslutning med en annan kopplad mobiltelefon

Läs och beakta först  på sidan 28.

Om man vill ansluta apparaten med en annan kopplad telefon behöver den ak-
tuella anslutningen inte avbrytas. När en annan telefon ansluts till apparaten
avbryts den aktuella anslutningen automatiskt.

› Tryck i menyn Telefon på funktionsknappen  B  » bild 16 på sidan 27.

En lista med tidigare kopplade telefoner visas.

› Välj den parkopplade telefonen som ska anslutas till apparaten.

Om kopplingsvillkoren » Sidan 29 för den valda telefonen är uppfyllda, visas
följande meddelande på apparatens display ... Ersätta anslutningen med …?,
samt följande funktionsknappar:

› Avbryt - avbryt menyn för telefonbyte
› Ersätt - anslutning till vald telefon

Efter lyckad anslutning visas huvudmenyn Telefon » bild 16 på sidan 27.

Om önskad telefon inte hittades i listan med tidigare kopplade telefoner ska
telefonen kopplas med apparaten » sidan 29, Anslut apparaten till mobiltele-
fonen.



1) Denna funktion stöds endast av vissa telefoner.
2) A2DP och AVRCP är Bluetooth®-profiler som stöder multimediafunktioner.
3) Namnet på apparaten hittar du i Bluetooth®-inställningarna » Sidan 14.
4) På apparater med Bluetooth® v2.1 eller högre används det snabba parkopplingsförfarandet (SSP-Secure

Simple Pairing) för koppling av apparaten. I detta fall behöver användaren inte mata in någon pinkod.
5) Inmatning och bekräftelse av PIN-koden är inte möjlig under färd.

30 Telefon



Bluetooth®-anslutningsprofiler

Läs och beakta först  på sidan 28.

Profiltyper
Apparaten kan kopplas med flera telefoner (eller Bluetooth®-enheter), dock
kan endast en vara aktivt ansluten via profilen HFP1)  och en via ljudprofilen
A2DP resp. AVRCP2).

› Handsfree (HFP)  - Apparater som stöder anslutning via HFP-profil
› Bluetooth-audio (A2DP)  - Apparater som stöder anslutning via ljudprofil

Aktivera/ersätt anslutning
I menyn Telefon ska du trycka på funktionsknappen  → Bluetooth → Kopp-
lade apparater.

En lista med kopplade apparater visas.

Genom att trycka på funktionsknappen med namnet på den anslutna appara-
ten öppnas en meny med profiler som stöds.

Genom att trycka på den vita profilsymbolen i menyn med profiler som stöds
visas meddelandet … Anslutning till … upprättas… på bildskärmen och appara-
ten ansluts via den valda profilen.

Om apparaten redan är ansluten till en annan apparat, visas meddelandet ...
Ersätta anslutningen med …?, samt följande funktionsknappar:

› Ersätt - ersättning av anslutning med den nya apparaten som ska anslutas
› Avbryt - avbryt ersättningsanslutning

Efter bekräftelse sker anslutning med den valda apparaten. Endast den nya
profilen ersätts, övriga profiler förblir anslutna med den ursprungliga appara-
ten.

Snabb omkoppling av HFP-profilanslutningen
Genom att trycka på funktionsknappen  B  » bild 16 på sidan 27 visas en lista
över kopplade apparater.

Efter aktivering av funktionsknappen med namnet på den kopplade apparaten
visas på apparatskärmen meddelandet ... Ersätta anslutningen med …?, samt
följande funktionsknappar:



› Ersätt - ersättning av anslutning via den valda kopplade apparaten (om den-
na är tillgänglig)

› Avbryt - avbryt ersättningsanslutning

Efter bekräftelse sker anslutning till den valda apparaten via HFP-profilen. An-
slutningen via ljudprofilen förblir oförändrad.

Avbryta anslutning
I menyn Telefon ska du trycka på funktionsknappen  → Bluetooth → Kopp-
lade apparater.

En lista med kopplade apparater visas.

Genom att trycka på den gröna symbolen för respektive profil visas meddelan-
det ... Vill du verkligen bryta förbindelsen för profilen?, samt en meny med
följande funktionsknappar:

› Avbryt - Avbryt anslutning
› Avbryt - Avbryt ersättningsanslutning

Radera mobiltelefon ur listan med kopplade apparater

Läs och beakta först  på sidan 28.

› I menyn Telefon ska du trycka på funktionsknappen  → Bluetooth →
Kopplade apparater.

En lista med kopplade apparater och följande funktionsknappar visas:

› Alla - Radera alla telefoner i listan över kopplade apparater
› - Radera önskad telefon

När en av funktionsknapparna valts visas följande funktionsknappar:

› Radera - Bekräfta raderingen
› Avbryt - Avbryt raderingen

Avbryt anslutning

Läs och beakta först  på sidan 28.

Anslutningen mellan telefon och apparat kan avbrytas på något av följande
sätt: 





1) HFP är en Bluetooth®-profil som stöder handsfreesystem.
2) A2DP och AVRCP är Bluetooth®-profiler som stöder multimediafunktioner.
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› Genom att man drar ut tändningsnyckeln (på fordon med startknapp när man
slår från tändningen och öppnar förardörren).

› Genom att koppla från Bluetooth® i apparaten» sidan 14, Bluetooth®-inställ-
ningar.

› Genom att koppla från Bluetooth® i telefonen.
› Genom att avbryta anslutningen i telefonen.
› Genom att ta bort telefonen ur listan över kopplade apparater » sidan 31, Ra-

dera mobiltelefon ur listan med kopplade apparater.
› Genom att slå från Bluetooth®-profilen HFP » sidan 31, Bluetooth®-anslut-

ningsprofiler.
› Genom att slå från den anslutna telefonen.
› Genom att avlägsna telefonen utanför Bluetooth®-signalens räckvidd.

Om en telefon är ansluten till apparaten och apparaten slås från, avbryts inte
anslutningen till telefonen. Anslutningen avbryts först när tändningen slås
från (eller när motorn slås från och förardörren öppnas på fordon med startk-
napp).

Telefonfunktioner

 Inledning

I detta kapitel finns information om:

Knappar för snabbval av ett telefonnummer 32
Direktinmatning av ett telefonnummer 32
Lista med telefonkontakter 34
Samtalslistor 35
Telefonsamtal 35

Beakta i första hand säkerhetsanvisningarna » Sidan 4.

Knappar för snabbval av ett telefonnummer

Genom att trycka på en funktionsknapp för snabbval C  » bild 16 på sidan 27 är
det möjligt att omedelbart välja det tidigare tilldelade telefonnumret.

Fyra funktionsknappar är tillgängliga för snabbval.

Hantering av snabbvalsknappar sker i menyn Telefon → → Användarpro-
fil→ Hantera favoriter.

Tilldela telefonnummer
› Tryck på en ej upptagen funktionsknapp för snabbval C  » bild 16 på si-

dan 27.

Telefonboken öppnas.

› Klicka på önskad telefonkontakt eller ev. telefonnumret.

Det valda telefonnumret tilldelas en funktionsknapp för snabbval.

Välj tilldelat telefonnummer
› Tryck på önskad funktionsknapp för snabbval C  » bild 16 på sidan 27.

Ändra tilldelat telefonnummer
› Håll den upptagna funktionsknappen för snabbval C  » bild 16 på sidan 27

intryckt i ca 2 sekunder.

Telefonboken öppnas.

› Klicka på önskad telefonkontakt eller ev. telefonnumret.

Det valda telefonnumret tilldelas en funktionsknapp för snabbval.

Ta bort telefonnummer
› I menyn Telefon → → Användarprofil→ Hantera favoriter.
› Tryck på respektive funktionsknapp för snabbval.

Genom att bekräfta funktionen Radera tas telefonnumret bort.

Direktinmatning av ett telefonnummer

Bild 17 
Direktinmatning av ett telefon-
nummer

› I menyn Telefon ska du trycka på funktionsknappen  » bild 16 på sidan 27.

En meny för inmatning av telefonnummer visas » bild 17. 
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Meny för inmatning av telefonnummer
Inmatningsrad
Radera tecken på inmatningsraden
Uppringning av inmatat telefonnummer
Inmatning av ett riktnummer1)

Uppringning av ett assistansnummer2)

Uppringning av ett infonummer2)

Funktionsknappen med symbolen  (mailboxval) stöds inte av apparaten.

Mata in telefonnummer
Inmatning av telefonnummer sker genom att funktionsknapparna med numren
trycks in efter varandra.

› Genom att trycka in funktionsknappen  rings telefonnumret upp.
› Genom att trycka på funktionsknappen  rings telefonnumret upp med rikt-

numret.

Mata in senast valda telefonnummer
Om inga siffror för telefonnumret matats in, visas när man trycker på funk-
tionsknappen  resp.  det senast valda numret.

› Genom att trycka in funktionsknappen  rings telefonnumret upp.
› Genom att trycka på funktionsknappen  rings telefonnumret upp med rikt-

numret.

Söka en kontakt i listan
Inmatningsskärmen » bild 17 fungerar samtidigt som alfanumerisk knappsats
när man söker efter kontakter i telefonboken.

Om t.ex. siffrorna 32 matas in visas kontakterna med bokstavsordningen DA,
FA, EB o. dyl.

En lista över kontakter som hittats i katalogen med hjälp av de inmatade bok-
stäverna visas på den högra sidan bredvid den numeriska knappsatsen. Genom
att trycka på funktionsknappen för respektive kontakt startas uppringingen.
Om telefonkontakten innehåller flera telefonnummer visas istället kontaktde-
taljerna.

A











Mata in riktnummer
Inmatning av riktnummer kan göras på ett av följande sätt:
› Genom att trycka på funktionsknappen  (det inmatade telefonnumret med

riktnummer rings upp).
› Genom att mata in tecken eller siffror (t.ex.  eller 00 o.d. infogas ett förvals-

tecken på inmatningsraden A ).

Förvalet kan t.ex. användas för internationella samtal, telefonsamtal med hjälp
av en virtuell mobiloperatör, arbetsplats- och privatsamtal o.d.

Om kontaktnumret innehåller ett riktnummer, infogas genom att trycka på
funktionsknappen  ytterligare ett riktnummer före numret och anslutningen
upprättas. Telefonnumret innehåller nu två riktnummer och inget telefonsam-
tal inleds.

Ringa assistans- och infosamtal
› Genom att trycka på funktionsknappen  rings assistansnumret upp. Kon-

takta assistanstjänsten när du får problem med ditt fordon.
› Genom att trycka in funktionsknappen  rings infonumret upp. Kontakta info-

tjänsten när du behöver information om produkter och tjänster från märket
ŠKODA.

Assistans- och infosamtal är avgiftsfria. Du debiteras endast en vanlig samtals-
taxa enlig villkoren för ditt mobilabonnemang.

Om samtal inte kan upprättas ska du kontakta en ŠKODA servicepartner.

Assistans- och infonumret har redan från fabrik ställts in för respektive land.
Om du vill ändra de inställda numren, kontakta en ŠKODA servicepartner.

1) Funktionsknappen för riktnumret visas endast om förvalsfunktionen är aktiverad » sidan 28, Inställning-
ar.

2) Funktionsknappen finns endast för vissa länder.
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Lista med telefonkontakter

Bild 18 Lista med telefonkontakter/kontaktuppgifter

› I menyn Telefon ska du trycka på funktionsknappen  » bild 16 på sidan 27.

En lista med telefonkontakter  » bild 18 visas.

I apparatens telefonbok finns upp till 2000 lediga minnesplatser för importera-
de telefonkontakter. Varje kontakt kan innehålla upp till 5 telefonnummer.

Listan med telefonkontakter kan även öppnas under pågående samtal.

Välja kontakt
Genom att man trycker på funktionsknappen med en kontakt som visas startas
uppringningen1).

Om en telefonkontakt innehåller flera telefonnummer visas en meny med tele-
fonnumren om man trycker på funktionsknappen för kontakten.

Genom att trycka på funktionsknappen för en kontakt som visas startas upp-
ringningen1).

Kontaktuppgifter
Genom att trycka på funktionsknappen  visas i listan med telefonkontakter 
respektive kontaktuppgifter  » bild 18.

Genom att trycka på funktionsknappen  för kontaktuppgifter, visas ett föns-
ter för redigering av kontaktens telefonnummer före uppringning.

Genom att trycka på funktionsknappen för en kontakt som visas startas upp-
ringningen1).

Söka kontakt
Genom att trycka på funktionsknappen A  » bild 18 Sök öppnas knappsatsen
för kontaktsökning i telefonboken» sidan 8, Alfanumerisk knappsats.

Genom att trycka på funktionsknappen för den sökta kontakt startas uppring-
ingen. 1)Om telefonkontakten innehåller flera telefonnummer visas istället
kontaktdetaljerna.

Ladda lista
Efter den första anslutningen av telefonen till apparaten börjar systemet im-
portera telefonboken från telefonen och från SIM-kortet2) till apparatens min-
ne3). Beroende på antal kontakter kan detta ta några minuter.

Antalet importerade kontakter kan kontrolleras i funktionsknappen » Sidan 28
Imp. kontakter.

Beroende på kontext har siffran för antalet importerade kontakter följande be-
tydelse:
› Under importen - xxxx/yyyy - antalet aktuella importerade kontakter i min-

net/antalet kontakter i telefonen.
› Efter importen - xxxx/2000 - antalet importerade kontakter som minst inne-

håller ett telefonnummer/2000 (högsta möjliga antal importerade kontakter i
minnet).

Om telefonboken som laddats ner från telefonen når 2 000 kontakter avslutas
nedladdningen och meddelandet Kontakterna ej helt importerade. visas. En-
dast de redan laddade kontakterna är tillgängliga.

Om ett fel uppstår medan telefonboken laddas visas följande meddelande på
bildskärmen Importen misslyckades. Försök igen och kontrollera om Blue-
tooth-apparaten … tillåter anslutningar.

Uppdatera lista
Vid varje ytterligare anslutning av telefonen till apparaten sker endast en upp-
datering av listan med telefonkontakter.

Den lista som sparades vid den senaste uppdateringen står till förfogande. Nya
lagrade telefonnummer visas först efter att uppdateringen avslutats.

Uppdateringen kan göras manuellt » sidan 28, Inställningar genom att man
trycker på funktionsknappen Imp. kontakter.

1) Ett telefonsamtal kan inledas om inget annat samtal pågår.
2) En del telefoner har inte stöd för laddning av kontakter från SIM-kortet.
3) På vissa telefoner måste man bekräfta importen av kontakter i apparaten.
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Samtalslistor

Bild 19 Samtalslista

› I menyn Telefon ska du trycka på funktionsknappen  » bild 16 på sidan 27.

En samtalslista visas.

Beskrivning av funktionsknapparna
Öppna samtalslista
› Alla - Lista med alla samtal (max. 120 samtal)
› Missade - Lista med missade samtal (max. 40 samtal)
› Slagna - Lista med slagna nummer (max. 40 samtal)
› Mottagn. - Lista med mottagna samtal (max. 40 samtal)
Uppringning av den valda telefonkontakten resp. telefonnumret
Visning av kontaktuppgifter » Sidan 34

Efter varje avslutat telefonsamtal sker en uppdatering av samtalslistan samti-
digt som information laddas ner från telefonen. På vissa telefoner stöds inte
överföringen av tidsrelaterad information för telefonsamtalet. Samtalslistan
överensstämmer då inte med verkligheten.

Telefonsamtal

Utgående samtal
Under uppringning visas numret eller namnet på kontakten på bildskärmen.
Följande funktion kan väljas:

Avsluta uppringning

Inkommande samtal
När det ringer visas numret eller namnet på kontakten på bildskärmen. Följan-
de funktioner kan väljas:

A

B





Ta emot inkommande samtal
Tysta ner ringsignal
Återställ ringsignal
Avvisa inkommande samtal

Pågående samtal
Under samtalet visas telefonnummer eller kontaktnamn och tiden som samta-
let pågått. Följande funktioner kan väljas beroende på sammanhanget:

Koppla om samtal till telefonen (privatsamtal)
Koppla om samtal till apparaten
Stäng av mikrofonen
Slå på mikrofonen
Avsluta samtal

Under pågående samtal är det möjligt att genom att trycka på funktionsknap-
pen  sända knappsignalen (DTMF), och vid behov sända kontakten via knapp-
signalen genom att trycka på funktionsknappen Kont. som DTMF. Efter akti-
vering öppnas en lista med tillgängliga kontakter.
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Fordonssystem

Fordonsinställningar

 Inledning

I detta kapitel finns information om:

Fordonsdata 36
ESC- och ASR-system 37
Däck 37
Assistanssystem 37
Parkera och backa 37
Ljus 38
Vindrutetorkare 38
Öppna och stäng 38
Kombiinstrument (multifunktionsvisning) 38
Tids-, datum- och enhetsinställningar 39
Service 39
Återställ till fabriksinställningar 39

Beakta i första hand säkerhetsanvisningarna » sidan 4, Viktiga anvisningar.

Inställningarna på fordonssystemen kan endast genomföras när tändningen är
påslagen.

Observera
■ De enskilda systemen beskrivs i » Fordonets bruksanvisning.
■ Om funktionerna för några system har avaktiverats, aktiveras de av säker-
hetsskäl automatiskt åter när man slagit av och på tändningen, exempelvis de-
lar av ESC-systemet.

Fordonsdata

Bild 20 Köruppgifter/fordonsstatus

Bild 21 
Däcktrycksvarnare - visningsex-
empel: kontrollera trycket i däck-
et fram till vänster

Öppna huvudmenyn
› Tryck på knappen   → .

Visning av fordonsuppgifter » bild 20
Körsträcka
Körtid
Genomsnittshastighet
Genomsnittlig bränsleförbrukning
Ungefärlig räckvidd
Visning av räckvidd (om räckvidden är under 300 km närmar sig fordonet
långsamt symbolen ()
Visning av fordon (färgmarkerade fordonsområden hänvisar till varnings-
meddelanden för dessa fordonsområden, när man klickar på fordonet visas
varningstexterna)

■ Kördata - visning av kördata 
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På bildskärmen kan ett av tre kördataminnen visas » bild 20.

■ Från start - trippdata
■ Långtids - långtidskördata
■ Sedan tankning - data sedan tankning

Växling kan ske mellan olika kördataminnen med hjälp av funktionsknapparna
 .

■ Bilstatus - visning av information om fordonsstatus » bild 20 eller däcktryck-
sövervakning
■ Bilstatus - visning av information om fordonsstatus

■  - inget meddelande/  Meddelanden - varningsmeddelande om for-
donstillståndet, antalet meddelanden (finns endast ett meddelande, kom-
mer endast en varningsmeddelandetext visas)

■ Start-st. - visning av information om status för START-STOPP-syste-
met

■ Däcktrycksvarnare - funktionen däcktrycksövervakning » bild 21
■ SET - starta ny kalibrering

Växling kan ske mellan olika kördataminnen med hjälp av funktionsknapparna
 .

Observera
Efter aktivering av knappen   visas den senaste vyn i menyn .

ESC- och ASR-system

› Tryck på knappen   →  → ESC-system.

■ Aktiverat - inkoppling av alla komponenter i ESC-systemet
■ ASR av - avstängning av ASR-systemet

Däck

› Tryck på knappen   →  → Däck.

■ Däcktrycksvarnare - system för däcktrycksövervakning
■ SET - starta ny kalibrering

■ Vinterdäck - inställning av hastighetsbegränsning för vinterdäck
■ Hastighetsvarning - aktivering/avaktivering av hastighetsvarning för vin-

terdäck
■ Varning vid - inställning av hastighet för varningen

Assistanssystem

› Tryck på knappen   →  → Förarstödsystem.

■ Front Assist - inställning av assistenten för övervakning av avståndet till
framförvarande fordon
■ Aktiv - aktivering/avaktivering av assistent
■ Förvarning - aktivering/avaktivering av förvarning
■ Visa avståndsvarning - aktivering/avaktivering av avståndsvarningsindi-

kering
■ Trötthetsvarning - aktivering/avaktivering av trötthetsvarning

Parkera och backa

Bild 22 
Bildskärmsvisning av den optis-
ka parkeringshjälpen

Parkeringshjälp - Funktionsknappar och hindervarning » bild 22
Bildskärmsvisning av den optiska parkeringshjälpen

Till-/frånkoppling av akustisk parkeringshjälp
Informationsvisning: Kontrollera körvägen!
ett hinder i körfältet som hittills varit utanför kollisionsområdet represen-
teras av det gula segmentet
ett i kollisionsområdet upptäckt hinder representeras av det röda seg-
ment Kör inte vidare mot hindret!
ett område utan upptäckta hinder visas som genomskinligt segment
ett i avkänningsområdet upptäckt hinder utanför kollisionsområdet repre-
senteras av det vita segmentet
ett systemfel har uppstått (ingen hindervisning sker)

› Tryck på knappen   →  → Parkera och backa. 
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■ ParkPilot - inställning av parkeringsassistent
■ Aktiv - aktivering/avaktivering av parkeringshjälp
■ Automatisk aktivering - aktivering/avaktivering av förminskad indikering

av parkeringsassistenten (vid framåtkörning)
■ Volym fram - inställning av ljudvolymen på ljudsignalerna för registrering av

hinder
■ Tonhöjd fram - inställning av tonhöjden på ljudsignalerna för registrering

av hinder fram
■ Volym bak - inställning av ljudvolymen på ljudsignalerna för registrering av

hinder bak
■ Tonhöjd bak - inställning av tonhöjden på ljudsignalerna för registrering av

hinder bak
■ Sänkn. entertain. - ljudvolymsänkning av högtalartonen (Ljud)

Ljus

› Tryck på knappen   →  → Ljus.

■ Punktbelysning - inställning av kupébelysning
■ Instrumentbelysning - inställning av ljusstyrkan för instrument-/knappbe-

lysningen
■ Ljusassistent - inställning av ytterbelysning

■ Inkopplingstid:- inställning av ljussensorns känslighet för förändring av det
omgivande ljusets intensitet
■ Tidig - hög känslighet
■ Medel - medelhög känslighet
■ Sen - låg känslighet

■ Autom. halvljus vid regn - aktivering/avaktivering av automatisk styrning
av färdbelysning vid regn

■ Varselljus - aktivering/avaktivering av varselljus
■ Komfortblinkers - aktivering/avaktivering av komfortblinkers

■ "Coming/Leaving home" - inställning av funktionen COMING HOME/LEAVING
HOME
■ "Coming home-funkt." - inställning av belysningstid efter det att man läm-

nat fordonet (0-30 sekunder, 0 - funktionen är avaktiverad)
■ "Leaving home-funkt" - inställning av belysningstid efter det att man låst

upp fordonet (0-30 sekunder, 0 - funktionen är avaktiverad)

Vindrutetorkare

› Tryck på knappen   →  → Speglar och torkare.

■ Vindrutetorkare - inställning av vindrutetorkare
■ Autom. torkning (regn) - aktivering/avaktivering av automatisk torkning

med vindrutetorkarna vid regn
■ Autom. bakrutetorkare - aktivering/avaktivering av automatisk bakrutetor-

kare

Öppna och stäng

› Tryck på knappen   →  → Öppna och stänga.

■ Centrallås - inställning av öppning och stängning av dörrarna
■ Dörrupplåsning: - inställning av dörrupplåsning

■ Alla - alla dörrar
■ En dörr - förardörr eller vid fordon med KESSY-system förar- eller passa-

gerardörr
■ Bilsida - dörrarna på förarsidan eller på fordon med KESSY-system dörrar-

na på förar- eller passagerarsidan
■ Automatisk låsning - aktivera/avaktivera automatisk låsning vid start
■ Akustisk kvittering - aktivera/avaktivera ljudsignal vid låsning/upplåsning

av fordon med stöldlarm

Kombiinstrument (multifunktionsvisning)

› Tryck på knappen   →  → Kombiinstrument.

I denna meny kan visningen av menypunkterna för multifunktionsdisplayen i
kombiinstrumentets display visas/döljas och kördata återställas.

■ Momentan förbrukning - aktivera/avaktivera visning av momentan bränsle-
förbrukning

■ Ø-förbrukning - aktivera/avaktivera visning av genomsnittlig bränsleförbruk-
ning

■ Eco-tips - aktivera/avaktivera meddelandet med tips för bränslesparande
körning

■ Körtid - aktivera/avaktivera visning av körtid
■ Körsträcka - aktivera/avaktivera visning av körsträcka
■ Ø-hastighet - aktivera/avaktivera visning av genomsnittshastighet
■ Digital hastighetsmätare - aktivera/avaktivera visning av aktuell hastighet
■ Hastighetsvarning - aktivering/avaktivering av hastighetsvarning
■ Oljetemperatur - aktivering/avaktivering av visning av oljetemperatur
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■ Återställa data Från start - återställning av trippmätarminnet på apparatens
bildskärm och displayen i kombiinstrumentet

■ Återställa data Långtids - återställning av långtidsminnet på apparatens
bildskärm och displayen i kombiinstrumentet

Tids-, datum- och enhetsinställningar

› Tryck på knappen   → Tid och datum.

Beskrivning av tids- och datuminställningar » Sidan 14.

› Tryck på knappen   → Enheter.

Beskrivning av enhetsinställningar » Sidan 14.

Service

› Tryck på knappen   →  → Service.

■ VIN: ... - visning av fordonets identifieringsnummer
■ Inspektion: --- eller --- - antal km/dagar fram till nästa servicetillfälle
■ Oljebytesservice: --- eller --- - antal km/dagar fram till nästa motoroljebyte

Återställ till fabriksinställningar

› Tryck på knappen   →  → Fabriksinställningar.

I denna meny kan menypunkterna för inställning av fordonssystemen återstäl-
las till fabriksinställningarna.

■ Alla inställningar
■ Alla inställningar - återställning av alla menypunkter

■ Enskilda inställningar
■ Förarstödsystem - återställning av menyn Förarstödsystem
■ Parkera och backa - återställning av menypunkterna Parkera och backa
■ Ljus - återställning av menyn Ljus
■ Speglar och torkare - återställning av menyn Speglar och torkare
■ Öppna och stänga - återställning av menyn Öppna och stänga
■ Kombiinstrument - återställning av menyn Kombiinstrument

Om en tidigare menypunkt väljs ställer systemet frågan om inställningarna
verkligen ska återställas.

■ Avbryt - tillbaka till överordnad meny
■ Återställ - återställ inställningarna
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ŠKODA AUTO a.s. strävar ständigt efter att vidareutveckla alla typer och mo-
deller. Vi ber om överseende med att det kan ske kontinuerliga förändringar av
leveransomfattningen vad gäller form, utrustning och teknik. Uppgifterna om
utseende, effekt, mått, vikt, normer och funktioner för fordonet överensstäm-
mer med det tillstånd som gällde vid tidpunkten då uppgifterna sammanställ-
des. Viss utrustning sätts eventuellt in senare eller erbjuds endast för speciella
marknader (information kan fås hos din lokala ŠKODA-partner). Inga anspråk
kan grundas på uppgifter, bilder och beskrivningar i denna bruksanvisning.

Eftertryck, kopiering, översättning eller annan användning, även i utdrag, till-
åts ej utan skriftligt tillstånd från ŠKODA AUTO a.s.

Alla rättigheter förbehålls uttryckligen ŠKODA AUTO a.s. enligt upphovsrätts-
lagstiftningen.

Med reservation för ändringar.

Utgiven av: ŠKODA AUTO a.s.

© ŠKODA AUTO a.s. 2014
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