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Úvod

Rozhodli ste sa pre automobil ŠKODA, srdečne vám ďakujeme za vašu dôve-
ru.

Opis obsluhy vozidla, dôležité pokyny k bezpečnosti, starostlivosť o vozidlo,
údržba a svojpomoc, ako aj technické údaje vozidla je potrebné vyhľadať v
tomto návode na obsluhu.

Pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu, pretože postup v súlade s tým-
to návodom je predpokladom správneho používania vozidla.

Pri používaní vozidla je neustále potrebné dodržiavať všeobecne záväzné, zá-
konné nariadenia špecifické pre krajinu (napríklad ohľadom prepravy detí, vy-
pnutia airbagu, použitia pneumatík, cestnej premávky atď.).

Vždy venujte pozornosť jazde autom! Ako vodič nesiete plnú zodpovednosť
za bezpečnosť dopravy.

Prajeme vám veľa radosti s vaším vozidlom ŠKODA a vždy šťastnú cestu.

Vaša ŠKODA AUTO
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Ručenie za vecné nedostatky a záruka ŠKODA na nové
vozidlá

Ručenie za vecné nedostatky
Váš partner ŠKODA vám ako predajca ručí za vecné nedostatky na vašom no-
vom vozidle ŠKODA, na ŠKODA originálnych dielcoch a na ŠKODA originálnom
príslušenstve v súlade so zákonnými predpismi a s kúpnou zmluvou.

Záruka ŠKODA na nové vozidlá
Prostredníctvom ručenia za vecné nedostatky vám spoločnosť ŠKODA AUTO
poskytuje záruku ŠKODA na nové vozidlá (ďalej označená iba ako „Záruka
ŠKODA“), za podmienok opísaných ďalej v texte.

V rámci záruky ŠKODA zabezpečuje spoločnosť ŠKODA AUTO nasledujúce
služby.
▶ Bezplatná oprava poškodení z dôvodu nedostatkov, ktoré vznikli na vašom

vozidle v priebehu dvoch rokov od začiatku záruky ŠKODA.
▶ Bezplatná oprava poškodení z dôvodu nedostatkov laku, ktoré vznikli na va-

šom vozidle v priebehu troch rokov od začiatku záruky ŠKODA.
▶ Bezplatná oprava prehrdzavení na karosérii, ktoré vznikli na vašom vozidle v

priebehu dvanástich rokov od začiatku záruky. Za prehrdzavenia karosérie sa
v záruke ŠKODA považujú výhradne prehrdzavenia plechov karosérie z vnú-
tornej strany smerom ku vonkajšej strane.

Začiatkom záruky je deň, kedy partner ŠKODA odovzdal pri predaji prvému ku-
pujúcemu nové vozidlo1). Partner ŠKODA musí tento dátum príslušne zazname-
nať v návode na obsluhu vášho vozidla » Dokumentácia pri odovzdaní vozidla.

Oprava vozidla sa môže realizovať výmenou alebo opravou chybného dielca.
Vymenené dielce sa stávajú majetkom servisného partnera ŠKODA.

Pokračujúce nároky zo záruky ŠKODA neexistujú. Nevzniká predovšetkým ná-
rok na náhradnú dodávku, právo na odstúpenie, nárok na prichystanie náhrad-
ného vozidla po dobu opravy a náhrady škody.

Ak bolo vaše vozidlo ŠKODA zakúpené u partnera ŠKODA v krajine Európske-
ho hospodárskeho priestoru (teda krajiny Európskej únie, Nórsko, Island a Lich-
tenštajnsko) alebo vo Švajčiarsku, potom je potrebné uplatniť nároky vyplýva-
júce zo záruky ŠKODA taktiež u servisného partnera ŠKODA v jednej z týchto
krajín.

Ak bolo vaše vozidlo ŠKODA zakúpené u partnera ŠKODA mimo Európskeho
hospodárskeho priestoru a Švajčiarska, potom je potrebné uplatniť nároky zo
záruky ŠKODA tiež u servisného partnera ŠKODA mimo Európskeho hospodár-
skeho priestoru a Švajčiarska.

Predpokladom pre plnenie zo záruky ŠKODA je, že boli včas a odborne vykona-
né všetky servisné práce podľa zadaní spoločnosti ŠKODA AUTO. Odborné vy-
konanie servisných prác podľa zadaní spoločnosti ŠKODA AUTO sa musí dokla-
dovať pri uplatňovaní nárokov vyplývajúcich zo záruky ŠKODA. V prípade zme-
škanej servisnej prehliadky, resp. v prípade servisnej prehliadky nevykonanej
podľa zadaní spoločnosti ŠKODA AUTO však naďalej trvajú nároky vyplývajúce
zo záruky, ak môžete preukázať, že sa zmeškaná servisná prehliadka, resp. ser-
visná prehliadka nevykonaná podľa zadaní spoločnosti ŠKODA AUTO nestala
príčinou pre poškodenie.

Prirodzené opotrebovanie vášho vozidla je zo záruky ŠKODA vylúčené. Záruka
ŠKODA taktiež nezahŕňa nedostatky na cudzích nadstavbách, na cudzích zabu-
dovaniach a cudzom vybavení, ani nedostatky na vozidle, ktoré boli týmito spô-
sobené. To isté platí pre príslušenstvo, ktoré nebolo namontované a/alebo do-
dané z výroby.

Nároky vyplývajúce zo záruky ďalej zaniknú, ak poškodenie vzniklo kvôli jednej
z nasledujúcich okolností.
▶ Nepovolené používanie, neodborná manipulácia (napr. použitie na motoristic-

kých súťažiach alebo preťaženie), neodborné ošetrovanie a údržba alebo ne-
povolené zmeny na vašom vozidle.

▶ Nedodržiavanie predpisov uvedených v návode na obsluhu, resp. v iných z vý-
roby dodaných návodoch.

▶ Cudzie zavinenie alebo vonkajšie vplyvy (napr. nehoda, krupobitie, záplavy a
pod.). 

1) Z dôvodu požiadaviek všeobecne záväzných, zákonných nariadení platných v
krajine sa môže namiesto dátumu odovzdania vozidla uviesť dátum prvej re-
gistrácie.
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▶ Namontovanie alebo zabudovanie dielcov vozidla, ktorých použitie nebolo
schválené spoločnosťou ŠKODA AUTO, alebo ak bolo vozidlo zmenené spô-
sobom, ktorý nie je povolený spoločnosťou ŠKODA AUTO (napr. tuning).

▶ Ak ste bezodkladne neoznámili škodu v odbornom servise, alebo ak táto ško-
da nebola odstránená odborne.

Preukázanie chýbajúcej príčinnej súvislosti je úlohou zákazníka.

Predloženou zárukou ŠKODA sa neobmedzujú zákonné práva kupujúceho voči
predajcovi vyplývajúce z ručenia za vecné nedostatky vozidla a možné nároky
vyplývajúce zo zákona o zodpovednosti za chyby výrobkov.

Záruka mobility
Záruka mobility sa považuje za pocit istoty pri cestovaní vo vašom vozidle.

Ak by vaše vozidlo niekedy ostalo stáť na ceste v dôsledku neočakávanej poru-
chy, môžeme vám v rámci záruky mobility poskytnúť služby na zaistenie vašej
ďalšej mobility, ku ktorým patria nasledujúce služby: pomoc pri poruche na
mieste poruchy a odtiahnutie k servisnému partnerovi ŠKODA, technická po-
moc na telefóne, resp. uvedenie do prevádzky na mieste.

Ak by sa oprava vášho vozidla nerealizovala v ten istý deň, potom môže servis-
ný partner ŠKODA v prípade potreby sprostredkovať ešte ďalšie dodatočné
služby, ako náhradnú dopravu (autobus, vlak a pod.), prichystanie náhradného
vozidla a pod.

Ohľadom podmienok na poskytnutie záruky mobility pre vaše vozidlo sa, pro-
sím, informujte u vášho partnera ŠKODA. Tento vám taktiež oznámi detailnejšie
obchodné podmienky záruky mobility s ohľadom na vaše vozidlo. V prípade, že
sa na vaše vozidlo nevzťahuje záruka mobility, informujte sa u ľubovoľného ser-
visného partnera ŠKODA ohľadom možnosti dodatočného uzavretia zmluvy.

Voliteľné predĺženie záruky ŠKODA
Ak ste si pri kúpe vášho nového vozidla obstarali predĺženie záruky ŠKODA, po-
tom sa vďaka tomu predĺži dvojročná záruka ŠKODA týkajúca sa bezplatného
vykonania všetkých opráv v rámci záruky na vami zvolenú dobu, resp. po do-
siahnutie zvoleného limitu kilometrického stavu, podľa toho, čo nastane skôr.

Opísaná záruka na lak a záruka na prehrdzavenie ostávajú predĺžením záruky
ŠKODA nedotknuté.

Predĺžená záruka ŠKODA sa nevzťahuje na vonkajšie a vnútorné fólie.

Informácie o detailných podmienkach predĺženej záruky ŠKODA vám poskytne
váš partner ŠKODA.

Upozornenie
Predĺženie záruky ŠKODA je k dispozícii iba v niektorých krajinách.
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Tlačený návod na obsluhu

V tlačenom návode na obsluhu sú obsiahnuté najdôležitejšie informácie týkajú-
ce sa obsluhy vozidla. Návod na obsluhu s ďalšími podrobnými informáciami je
k dispozícii v online verzii na internetových stránkach ŠKODA » Obr. 1 na stra-
ne 8.

Tento návod na obsluhu platí pre všetky varianty karosérie vozidla, ako aj pre
všetky príslušné varianty modelu a tiež pre všetky stupne výbavy.

V tomto návode na obsluhu sú opísané všetky možné varianty výbavy bez to-
ho, aby boli označené ako mimoriadna výbava, variant modelu alebo výbava
špecifická pre určitú krajinu. Preto vo vašom vozidle nie sú k dispozícii všetky
komponenty výbavy, ktoré sú opísané v tomto návode na obsluhu.

Rozsah výbavy vozidla sa vzťahuje na kúpnu zmluvu k vozidlu. Ak máte otázky
týkajúce sa rozsahu výbavy, obráťte sa prípadne na partnera ŠKODA.

Vyobrazenia v tomto návode na obsluhu slúžia iba na ilustráciu. Vyobrazenia sa
môžu v nepodstatných detailoch líšiť od modelu vášho vozidla, tieto sú chápa-
né iba ako všeobecná informácia.

ŠKODA AUTO neustále pracuje na ďalšom vývoji všetkých vozidiel. Z tohto dô-
vodu sú kedykoľvek možné zmeny rozsahu dodávky týkajúce sa formy, výbavy
a techniky. Informácie uvedené v tomto návode na obsluhu zodpovedajú stavu
informácií v čase redakčnej uzávierky.

Z technických údajov, vyobrazení a informácií tohto návodu na obsluhu preto
nie je možné vyvodiť žiadne právne nároky.

Internetové stránky, na ktoré sa odkazuje v tomto návode na obsluhu, odporú-
čame zobraziť v klasickom zobrazení. Pri mobilnom zobrazení internetových
stránok pravdepodobne nebude možné zachovať všetky potrebné informácie.
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Online návod na obsluhu

Obr. 1 
Online návod na obsluhu na in-
ternetových stránkach ŠKODA

Online návod na obsluhu obsahuje niektoré podrobné informácie, ktoré nie sú
uvedené v tlačenej verzii návodu na obsluhu.

Na zobrazenie online návodu na obsluhu je potrebné postupovať takto.

1. Načítajte QR kód » Obr. 1 alebo do internetového prehliadača zadajte na-
sledujúcu adresu.

  http://go.skoda.eu/owners-manuals
  Otvorí sa internetová stránka s prehľadom modelov značky ŠKODA.
2. Zvoľte želaný model - zobrazí sa menu s návodmi.
3. Zvoľte časový úsek výroby a jazyk.
4. Zvoľte jeden z nasledujúcich variant návodu.
  Súbor vo formáte pdf
  Online verzia návodu
  Variant pre mobilné zariadenia - aplikácia My ŠKODA App
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Vysvetlivky

Používané výrazy
- servis, ktorý zabezpečuje odborné vykonávanie servisných

prác pre vozidlá značky ŠKODA. Odborným servisom môže byť partner
ŠKODA, servisný partner ŠKODA, rovnako ako nezávislá dielňa.

- servis, ktorý bol zmluvne autorizovaný spoločno-
sťou ŠKODA AUTO alebo jej predajným partnerom na vykonávanie ser-
visných prác pre vozidlá značky ŠKODA a na predaj ŠKODA originálnych
dielcov.

- podnik, ktorý bol autorizovaný spoločnosťou ŠKODA
AUTO alebo jej predajným partnerom na predaj nových vozidiel značky
ŠKODA a, pokiaľ sa hodí, na vykonávanie ich servisu za použitia ŠKODA
originálnych dielcov a na predaj ŠKODA originálnych dielcov.

Textové pokyny
- krátke stlačenie (napr. tlačidla) v priebehu 1 s
- dlhé stlačenie (napr. tlačidla) na dlhšie ako 1 s

Vysvetlenie symbolov


Odkaz na úvodný modul kapitoly s dôležitými informáciami a bezpeč-
nostnými pokynmi

 Situácie, pri ktorých sa musí vozidlo čo najskôr zastaviť
® Zapísaná ochranná známka tovaru
 Varovné symboly na displeji MAXI DOT
 Zobrazenie textu na segmentovom displeji
→ Označenie ďalšieho kroku obsluhy

POZOR
Texty s týmto symbolom upozorňujú na vážne nebezpečenstvo nehody,
poranenia alebo ohrozenia života.

DÔLEŽITÉ
Texty s týmto symbolom upozorňujú na nebezpečenstvo poškodenia vozidla
alebo možnú nefunkčnosť niektorých systémov.

Upozornenie
Texty s týmto symbolom obsahujú dodatočné informácie.

„Odborný servis“

„Servisný partner ŠKODA“

„Partner ŠKODA“

„Stlačenie“
„Podržanie“
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Štruktúra návodu na obsluhu a ďalšie informácie

Štruktúra návodu na obsluhu
Návod na obsluhu je hierarchicky rozdelený do nasledujúcich oblastí.

■ Odsek (napr. Prevádzkové pokyny) - titul odseku je vždy uvedený na ľavej
strane dole
■ Hlavná kapitola (napr. Kontrola a doplňovanie) - titul hlavnej kapitoly je vž-

dy uvedený na pravej strane dole
■ Kapitola(napr. Motorový olej)
■ Úvod k téme - prehľad modulov v rámci kapitoly, úvodné informácie

k obsahu kapitoly, príp. pokyny platné pre celú kapitolu
■ Modul (napr. Kontrola a doplňovanie)

Vyhľadávanie informácií
Pri vyhľadávaní informácií v návode na obsluhu odporúčame používať zoznam
hesiel na konci návodu na obsluhu.

Smerové označenia v texte
Všetky údaje ako „vľavo“, „vpravo“, „vpredu“, „vzadu“ sa vzťahujú na smer jazdy
vozidla.

Jednotky
Údaje objemu, hmotnosti, rýchlosti a dĺžky sa uvádzajú v metrických jednot-
kách, pokiaľ nie je uvedené inak.

Zobrazenie na displeji
V tomto návode na obsluhu sa pre zobrazenie na displeji prístrojového panelu
používa zobrazenie na displeji MAXI DOT, pokiaľ nie je uvedené inak.

Pomoc v prípade núdze
V prípade poruchy je možné vyhľadať potrebné kontaktné údaje poruchovej
služby na nasledujúcich miestach.

▶ Kontaktné údaje partnera ŠKODA (napr. nálepka na okno)
▶ Infotainment (menu Telefón - poruchová/informačná služba)
▶ Mobilná aplikácia ŠKODA
▶ Internetové stránky ŠKODA
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Použité skratky

Skratka Význam

1/min Otáčky motora za minútu

ABS Protiblokovací systém

ACC Adaptívny tempomat

AG Automatická prevodovka

AGM Typ akumulátora vozidla

ASR Kontrola trakcie

CNG Stlačený zemný plyn

CO2 Oxid uhličitý

COC Vyhlásenie o zhode

DPF Filter pevných častíc

DSG Automatická dvojspojková prevodovka

DSR Aktívna podpora riadenia

EDS Elektronická uzávierka diferenciálu

ECE Európska hospodárska komisia

EPC Kontrola elektroniky motora

ESC Kontrola stabilizácie

ET Hĺbka zálisu disku

EÚ Európska únia

G-TEC Označenie vozidiel na zemný plyn

HBA Brzdový asistent

HHC Asistent rozbehu do kopca

KESSY Bezkľúčové odomykanie, štartovanie a zamykanie

kW Kilowatt, jednotka výkonu motora

LED Typ osvetľovacieho prostriedku

M1
Osobný automobil skonštruovaný výhradne alebo prevažne
na prepravu osôb

MCB Multikolízna brzda

MG Mechanická prevodovka

MPI Benzínový motor s viacbodovým vstrekovaním paliva

Skratka Význam

MSR Regulácia brzdného momentu motora

N1
Skriňový automobil skonštruovaný výhradne alebo prevažne
na prepravu materiálov

Nm Newtonmeter, jednotka krútiaceho momentu motora

PIN osobné identifikačné číslo

Qi
Štandard pre bezdrôtové nabíjanie prostredníctvom elektric-
kej indukcie

TDI CR
Preplňovaný vznetový motor a systém vstrekovania paliva
common-rail

TSA Stabilizácia súpravy

TSI Preplňovaný zážihový motor a priame vstrekovanie

VIN Identifikačné číslo vozidla

W Watt, meracia jednotka výkonu

Wi-Fi Bezdrôtová dátová sieť

XDS Rozšírenie funkcie elektronickej uzávierky diferenciálu
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Bezpečnosť

Pasívna bezpečnosť

Všeobecné pokyny

 Úvod k téme

V tejto časti návodu nájdete dôležité informácie na tému pasívnej bezpečnosti.
Zhrnuli sme tu všetko, čo treba vedieť napríklad o bezpečnostných pásoch, air-
bagoch, bezpečnosti detí a pod.

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti nájdete aj v ďalších častiach
tohto návodu na obsluhu. Návod na obsluhu by sa preto mal neustále nachá-
dzať vo vozidle.

Pred každou jazdou

Pre vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť spolucestujúcich rešpektujte pred kaž-
dou jazdou tieto pokyny.
▶ Skontrolujte funkciu osvetlenia a smerových svetiel.
▶ Skontrolujte funkciu stieračov a stav stieracích líšt. Skontrolujte výšku hladi-

ny v nádržke na vodu do ostrekovačov okien.
▶ Zabezpečte, aby všetky okná poskytovali dobrý výhľad smerom von.
▶ Spätné zrkadlá nastavte tak, aby bol zaručený pohľad smerom dozadu. Zabez-

pečte, aby spätné zrkadlá neboli zakryté.
▶ Prekontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.
▶ Skontrolujte výšku hladiny motorového oleja, brzdovej kvapaliny a chladiacej

kvapaliny.
▶ Bezpečne upevnite vezené kusy batožiny.
▶ Neprekračujte povolené zaťaženie náprav a povolenú celkovú hmotnosť vo-

zidla.
▶ Zatvorte všetky dvere, ako aj veko motorového priestoru a veko batožinové-

ho priestoru.
▶ Zabezpečte, aby sa do oblasti pedálov nemohli dostať žiadne predmety.
▶ Deti chráňte prostredníctvom vhodnej detskej sedačky » Strana 23, Bezpeč-

ná preprava detí.
▶ Zaujmite správnu polohu pri sedení. Vašich spolucestujúcich upozornite na to,

aby urobili to isté » Strana 12, Správna a bezpečná poloha sedadiel.

Bezpečnosť jazdy

Pre bezpečnosť premávky je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny.
▶ Nenechávajte odvádzať svoju pozornosť od diania v doprave (napr. spoluce-

stujúcimi, telefonickými hovormi a pod).
▶ Nikdy nešoférujte, ak je obmedzená vaša schopnosť riadenia (napr. liekmi, al-

koholom, omamnými prostriedkami a pod.).
▶ Dodržiavajte predpisy cestnej premávky a povolenú rýchlosť jazdy.
▶ Rýchlosť jazdy prispôsobte stavu vozovky, dopravnej situácii a poveternost-

ným podmienkam.
▶ Pri dlhých cestách robte pravidelné prestávky (minimálne každé dve hodiny).

Správna a bezpečná poloha sedadiel

 Úvod k téme

Pred jazdou zaujmite správnu polohu sedenia a počas jazdy polohu nemeňte.
Poučte aj spolucestujúcich, aby sa správne posadili a polohu nemenili počas
jazdy.

Pre spolujazdca platia nasledujúce upozornenia, ktorých nedodržanie môže
viesť k ťažkých zraneniam alebo k smrti.
▶ Nenakláňajte sa k prístrojovej doske.
▶ Nohy nevykladajte na prístrojovú dosku.

Pre všetkých cestujúcich platia nasledujúce upozornenia, ktorých nedodržanie
môže viesť k ťažkých zraneniam alebo k smrti.
▶ Neseďte iba na prednej časti sedadla.
▶ Neseďte naklonený do strany.
▶ Nevykláňajte sa z okna.
▶ Končatiny nevystrkujte z okna.
▶ Nohy neklaďte na sedadlo. 
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POZOR
■ Predné sedadlá a všetky opierky hlavy sa musia vždy nastaviť podľa teles-
nej výšky a bezpečnostné pásy musia byť vždy správne zapnuté, aby po-
skytli maximálnu ochranu cestujúcim vo vozidle.
■ Každý cestujúci musí mať správne zapnutý a vedený bezpečnostný pás,
ktorý patrí k jeho sedadlu. Deti musia byť istené vhodnými zádržnými systé-
mami » Strana 23, Bezpečná preprava detí.
■ Počas jazdy nesmú byť operadlá sklopené príliš dozadu, lebo sa tým ob-
medzuje účinnosť bezpečnostných pásov a systému airbagov - hrozí nebez-
pečenstvo poranenia!

POZOR
V dôsledku nesprávnej polohy sedadla sa cestujúci vystavujú životu nebez-
pečným zraneniam.

Správna poloha vodiča pri sedení

Obr. 2 Správna poloha sedenia vodiča / Správne držanie volantu

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 13.

Pre vašu bezpečnosť a pre zníženie nebezpečenstva poranenia v prípade neho-
dy sa musia dodržiavať nasledujúce pokyny.

Sedadlo vodiča by malo byť nastavené v pozdĺžnom smere tak, aby vodič
mohol mierne pokrčenými nohami zošliapnuť pedále na doraz.
Pri vozidlách s kolenným airbagom vodiča nastavte sedadlo vodiča v po-
zdĺžnom smere tak, aby vzdialenosť nôh od prístrojovej dosky v oblasti ko-
lenného airbagu bola minimálne 10 cm » Obr. 2 - B .





Sklon operadla nastavte tak, aby ste mohli mierne pokrčenými rukami do-
siahnuť na najvyšší bod volantu.
Volant nastavte tak, aby bola vzdialenosť medzi volantom a hrudníkom mi-
nimálne 25 cm » Obr. 2 - A .
Opierku hlavy nastavte tak, aby jej horná hrana bola, pokiaľ možno, v jednej
rovine s hornou časťou vašej hlavy (neplatí pre sedadlá s integrovanou
opierkou hlavy) » Obr. 2 - C .
Správne si zapnite bezpečnostný pás » Strana 16, Použitie bezpečnost-
ných pásov.

POZOR
■ Dodržte vzdialenosť od volantu minimálne 25 cm a vzdialenosť nôh od
prístrojovej dosky v oblasti kolenného airbagu minimálne 10 cm. Keď túto
minimálnu vzdialenosť nedodržíte, nemusí systém airbagov splniť svoju
ochrannú funkciu - nebezpečenstvo ohrozenia života!
■ Počas jazdy držte volant pevne obidvoma rukami po stranách za vonkajší
okraj v polohe „9 hodín“ a „3 hodiny“ » Obr. 2. Volant nikdy nedržte v polohe
„12 hodín“ ani iným nevhodným spôsobom (napr. uprostred volantu alebo za
vnútorný okraj volantu). V opačnom prípade by ste si mohli pri aktivácii air-
bagu privodiť ťažké poranenia paží, rúk a hlavy.
■ Postarajte sa o to, aby sa v priestore pre nohy vodiča nenachádzali pred-
mety, pretože tieto by sa mohli počas jazdy dostať do pedálového ústrojen-
stva. Potom by ste neboli schopní zošliapnuť pedál spojky, brzdiť alebo pri-
dať plyn.
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Nastavenie polohy volantu

Obr. 3 Nastavenie polohy volantu

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 13.

Polohu volantu je možné plynulo nastavovať výškovo a pozdĺžne.

› Poistnú páčku pod volantom vychýľte v smere šípky 1  » Obr. 3.
› Volant nastavte do požadovanej polohy. Volant je možné prestavovať v smere

šípky 2 .
› Poistnú páčku potiahnite až na doraz v smere šípky 3 .

POZOR
■ Volant nikdy nenastavujte počas jazdy, ale iba pri stojacom vozidle!
■ Poistnú páčku po nastavovaní vždy zablokujte, aby volant nechcene ne-
zmenil svoju pozíciu - hrozí nebezpečenstvo nehody!

Správna poloha spolujazdca pri sedení

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 13.

Pre bezpečnosť spolujazdca a na zníženie nebezpečenstva poranenia v prípade
nehody sa musia dodržiavať nasledujúce pokyny.

Sedadlo spolujazdca nastavte čo najviac dozadu. Spolujazdec musí dodržia-
vať odstup od prístrojovej dosky minimálne 25 cm, aby mu airbag v prípade
aktivácie poskytol maximálnu možnú ochranu.
Opierku hlavy nastavte tak, aby jej horná hrana bola, pokiaľ možno, v jednej
rovine s hornou časťou vašej hlavy » Obr. 2 na strane 13 - C  (neplatí pre
sedadlá s integrovanou opierkou hlavy).
Správne si zapnite bezpečnostný pás » Strana 16, Použitie bezpečnost-
ných pásov.

POZOR
■ Dodržte odstup od prístrojovej dosky minimálne 25 cm, v opačnom prípa-
de systém airbagov nedokáže chrániť - nebezpečenstvo ohrozenia života!
■ Počas jazdy majte nohy vždy v priestore, ktorý je určený pre nohy - nikdy
ich nedávajte na prístrojovú dosku, z okien alebo na plochu sedadla! V prípa-
de brzdenia alebo nehody by ste sa tak vystavovali zvýšenému nebezpečen-
stvu poranenia. Pri aktivácii airbagu si nesprávnou polohou sedenia môžete
spôsobiť smrteľné zranenia!

Správna poloha spolucestujúcich pri sedení na zadných sedadlách

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 13.

Pre bezpečnosť spolucestujúcich na zadných sedadlách a na zníženie nebezpe-
čenstva poranenia v prípade nehody sa musia dodržiavať nasledujúce pokyny.

Opierku hlavy nastavte tak, aby jej horná hrana bola, pokiaľ možno, v jednej
priamke s hornou časťou hlavy » Obr. 2 na strane 13 - C .
Správne si zapnite bezpečnostný pás » Strana 16, Použitie bezpečnost-
ných pásov.
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Núdzové volanie

Platí iba pre niektoré krajiny

Obr. 4 
Kontrolné svetlo a núdzové tla-
čidlo

Systém núdzového volania (ďalej len systém) slúži na automatické alebo ma-
nuálne vytvorenie spojenia s číslom núdzového volania.

Systémom disponujú vozidlá so službou Care Connect » Strana 111.

Po vytvorení spojenia sa realizuje komunikácia so spojenou centrálou prostred-
níctvom reproduktorov a mikrofónu, ktoré sú zabudované vo vozidle.

Kontrolné svetlo a núdzové tlačidlo » Obr. 4
Kontrolné svetlo
 - vytvorenie spojenia s číslom núdzového volania

Automatické vytvorenie spojenia
V prípade nehody s aktiváciou airbagov vytvorí systém automaticky spojenie s
číslom núdzového volania.

Pri ľahšej nehode ponúka systém automaticky prostredníctvom displeja systé-
mu Infotainment vytvorenie spojenia s číslom núdzového volania alebo poru-
chovej služby.

Manuálne vytvorenie spojenia
› Tlačidlo B  » Obr. 4 stlačte na dlhšie ako 3 s (vytváranie spojenia je možné

ukončiť opätovným stlačením tlačidla).
› Na vytvorenie spojenia stlačte hlásenie zobrazované na displeji systému In-

fotainment / na displeji prístrojového panelu alebo vyčkajte niekoľko sekúnd,
vytvorenie spojenia sa realizuje automaticky. Kontrolné svetlo A  bliká na ze-
leno.

A

B

Funkcia systému sa zobrazí po zapnutí rozsvietením kontrolného svetla A
» Obr. 4.
▶ Pri funkčnom systéme svieti kontrolné svetlo na zeleno.
▶ Pri poruche funkcie svieti kontrolné svetlo na červeno.

POZOR
■ Pre funkciu systému je nenahraditeľná dostupnosť mobilnej siete - pri ne-
dostupnej mobilnej sieti nie je možné núdzové volanie.
■ Pri poruche systému hrozí nebezpečenstvo, že systém pri nehode neza-
reaguje! Tento sa musí nechať neodkladne skontrolovať v odbornom servi-
se.

Upozornenie
■ Systém pri vytváraní spojenia s číslom núdzového volania odošle do centrály
pre núdzové volania preddefinované údaje o vozidle a cestujúcich k času neho-
dy (napr. identifikačné číslo vozidla, miesto vozidla, počet pripútaných cestujú-
cich, počet aktivovaných airbagov a pod.).
■ Ak sa vozidlo nachádza v oblasti bez funkčnej infraštruktúry systému núdzo-
vého volania, potom sa nerealizuje sprostredkovanie údajov vozidla centrále
pre núdzové volania.
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Bezpečnostné pásy

Použitie bezpečnostných pásov

 Úvod k téme

Správne zapnuté bezpečnostné pásy poskytujú pri nehode dobrú ochranu. Za-
braňujú riziku poranenia a zvyšujú šancu na prežitie pri ťažkej nehode.

Bezpečnostné pásy v značnej miere redukujú pohybovú energiu. Okrem toho
obmedzujú nekontrolované pohyby, ktoré môžu spôsobiť ťažké úrazy.

Pri preprave detí sa musia dodržať nasledujúce pokyny » Strana 23, Bezpečná
preprava detí.

POZOR
■ Pred každou jazdou si zapnite bezpečnostný pás! To platí aj pre ostatných
cestujúcich - hrozí nebezpečenstvo poranenia!
■ Maximálne možný ochranný účinok bezpečnostných pásov sa dosahuje
iba pri správnom nastavení sedadiel » Strana 12, Správna a bezpečná poloha
sedadiel.
■ Operadlá predných sedadiel sa nesmú sklápať príliš dozadu, inak môžu
bezpečnostné pásy stratiť svoj ochranný účinok.

POZOR
Pokyny pre zaobchádzanie s bezpečnostnými pásmi
■ Bezpečnostný pás nesmie byť zaseknutý alebo prekrútený a nesmie sa
odierať o ostré hrany.
■ Dávajte pozor na to, aby sa bezpečnostný pás neprivrel pri zatváraní dverí.

POZOR
Pokyny pre správne použitie bezpečnostných pásov
■ Výšku bezpečnostného pásu nastavte tak, aby ramenná časť pásu prechá-
dzala približne stredom ramena - v žiadnom prípade nie cez krk.
■ Jedným bezpečnostným pásom nesmú byť súčasne pripútané dve osoby
(ani deti).
■ Bezpečnostný pás môže byť zapnutý iba do toho zámku pásu, ktorý patrí
k príslušnému sedadlu. Nesprávne zapnutie pásov znižuje jeho ochranné
vlastnosti a zvyšuje sa riziko poranenia.

POZOR (Pokračovanie)
■ Mnohé vrstvy oblečenia a voľné oblečenie (napr. kabát cez sako) negatív-
ne ovplyvňujú bezpečné sedenie a funkciu bezpečnostných pásov.
■ Nepoužívajte svorky ani iné predmety na nastavenie bezpečnostných pá-
sov (napr. na skrátenie bezpečnostných pásov pri menších osobách).
■ Bezpečnostné pásy na zadných sedadlách môžu spoľahlivo plniť svoju
funkciu iba vtedy, keď je operadlo zadných sedadiel správne zaistené » Stra-
na 78.

POZOR
Pokyny k údržbe bezpečnostných pásov
■ Bezpečnostné pásy sa musia udržiavať v čistote. Znečistenie pásov môže
ovplyvniť činnosť navíjacej automatiky » Strana 266.
■ Bezpečnostné pásy nesmiete demontovať ani inak upravovať. Nepokúšaj-
te sa pásy opravovať svojpomocne.
■ Pravidelne kontrolujte stav bezpečnostných pásov. Keď sa zistia poškode-
nia dielov systému bezpečnostných pásov (napr. bezpečnostného pásu,
spojení pásu, navíjacej automatiky, časti zámku a pod.), musí sa príslušný
bezpečnostný pás neodkladne vymeniť v odbornom servise.
■ Bezpečnostné pásy, ktoré boli namáhané počas nehody, nechajte vymeniť
v odbornom servise. Okrem toho treba prekontrolovať ukotvenia bezpeč-
nostných pásov.

Správne vedenie pásu

Obr. 5 Priebeh ramenného a panvového pásu / Priebeh bezpečnostného
pásu u tehotnej ženy 
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Obr. 6 Nastavenie výšky pásov na predných sedadlách

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 16.

Pre čo najväčšiu ochrannú funkciu pásov má veľký význam ich správne zapnu-
tie.

Ramenná časť pásu musí prebiehať približne stredom ramena (v žiadnom prí-
pade nie cez krk) a dobre dosadať na hornú časť tela » Obr. 5 - .

Panvový pás musí viesť pred panvou (nesmie prebiehať cez brucho) a musí vž-
dy pevne priliehať k telu » Obr. 5 - .

Tehotným ženám musí panvový pás priliehať čo možno najnižšie k panve, aby
pás nevyvíjal tlak na spodnú časť brucha » Obr. 5 - .

Nastavenie výšky pásov na predných sedadlách
› Vodidlo pásu presuňte smerom hore v smere šípky » Obr. 6 - .
› Alebo: poistku stlačte v smere šípok 1  a vodidlo pásu presuňte smerom do-

le v smere šípky 2  » Obr. 6 - .
› Po nastavení skontrolujte krátkym trhnutím za pás, či je vodidlo pásu bezpeč-

ne zaistené.

POZOR
■ Dbajte na správne vedenie bezpečnostných pásov. Chybne vedené bez-
pečnostné pásy môžu aj pri ľahkých nehodách spôsobiť zranenie.
■ Príliš voľne vedený bezpečnostný pás môže spôsobiť zranenie, lebo telo sa
pri nehode pohybuje na základe pohybovej energie ďalej dopredu a až po-
tom je náhle zachytené.
■ Bezpečnostný pás sa nesmie viesť cez pevné alebo ľahko rozbitné pred-
mety (ako sú napr. ceruzky, okuliare, guľôčkové perá, zväzok kľúčov atď.).
Tieto predmety môžu spôsobiť poranenia.

Zapnutie a odopnutie bezpečnostných pásov

Obr. 7 Zapnutie / odopnutie bezpečnostného pásu

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 16.

Pred zapnutím bezpečnostného pásu
› Správne nastavte opierku hlavy (neplatí pre sedadlá s integrovanou opierkou

hlavy).
› Nastavte sedadlo (platí pre predné sedadlá).
› Nastavte výšku pásu (platí pre predné sedadlá).

Zapnutie pásu
› Pomaly pretiahnite pás držaný za jazýček cez hrudník a panvu.
› Jazýček pásu zasuňte do zámku na príslušnom sedadle » Obr. 7 - , kým sa

počuteľne nezaistí.
› Preskúšajte ťahom za pás, či jazýček zapadol do zámku.

Odopnutie pásu
› Chyťte jazýček pásu a stlačte červené tlačidlo v zámku pásu » Obr. 7 - , ja-

zýček pásu vyskočí.
› Pás veďte späť rukou, aby sa bezpečnostný pás nepretočil a aby sa úplne na-

vinul.

POZOR
Zavádzací otvor pre západku zámku pásu nesmie byť upchatý, lebo by sa
potom jazýček bezpečnostného pásu nemusel zaistiť.
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Navíjacie automatiky pásov a napínače pásov

 Úvod k téme

Navíjacie automatiky pásov

Každý bezpečnostný pás je vybavený navíjacou automatikou pásu.

Pri pomalom ťahaní za bezpečnostný pás je zaručená plná voľnosť pohybu pásu.
Pri trhavom ťahu za bezpečnostný pás sa tento blokuje navíjacou automatikou.
Bezpečnostné pásy sa zablokujú aj pri prudkom brzdení, pri zrýchlení, pri jazde
zo svahu a v zákrutách.

POZOR
Ak sa bezpečnostný pás pri trhavom ťahu nezablokuje, okamžite nechajte
skontrolovať samonavíjaciu automatiku v odbornom servise.

Napínače pásov

Napínače pásov na automatických navíjačoch predných bezpečnostných pásov
zvyšujú bezpečnosť pripútaného vodiča a spolujazdca.

Bezpečnostné pásy sa pri náraze s určitou intenzitou napnú prostredníctvom
napínačov pásov, takže sa zabráni neželanému pohybu tela.

Pri ľahkých kolíziách, prevrátení a tiež pri nehodách, pri ktorých nepôsobia prí-
liš veľké sily, nedôjde k aktivácii napínačov.

POZOR
■ Všetky práce na systéme napínačov pásov, ako aj montáž a demontáž sy-
stémových častí počas iných opravárenských prác, smú vykonávať iba od-
borné servisy.
■ Ak boli napínače aktivované, musí sa vymeniť celý systém vrátane pásov.

Upozornenie
■ Napínače pásov sa môžu aktivovať aj pri nezapnutých bezpečnostných pá-
soch.
■ Pri aktivácii napínačov sa uvoľňuje dym. Toto však nepoukazuje na požiar vo
vozidle.

Systém airbagov

Opis systému airbagov

 Úvod k téme

Systém airbagov poskytuje ako doplnok k bezpečnostným pásom dodatočnú
ochranu cestujúcich pri prudkých čelných a bočných kolíziách.

Najlepší ochranný účinok airbagu sa dosahuje iba v súčinnosti so zapnutým
bezpečnostným pásom, airbag nepredstavuje náhradu za bezpečnostné pá-
sy.

Funkčný stav systému airbagov signalizuje kontrolné svetlo  na prístrojovom
paneli » Strana 34.

Opis systému

Obr. 8 Miesta zabudovania airbagov

Miesta zabudovania airbagov » Obr. 8
Predné airbagy
Kolenný airbag vodiča
Bočné airbagy vpredu
Bočné airbagy vzadu
Hlavové airbagy 

A

B

C

D

E
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Predný airbag - pri ponorení do úplne nafúknutého airbagu sa tlmí pohyb vodi-
ča a spolujazdca smerom vpred, čím sa znižuje riziko poranenia hlavy a hornej
časti tela.

Predné airbagy sú označené nápisom  na volante, ako aj na prístrojovej
doske na strane spolujazdca.

Kolenný airbag vodiča - pri ponorení do úplne nafúknutého airbagu sa pohyb
tela smerom dopredu tlmí, čím sa znižuje riziko poranenia dolných končatín.

Kolenný airbag je označený nápisom  na prístrojovej doske na strane vodi-
ča.

Bočné airbagy - pri ponorení do plne nafúknutého airbagu sa tlmí zaťaženie ce-
stujúcich, čím sa znižuje riziko poranenia celej hornej časti tela (hrudník, brucho,
panva) priľahlej k dverám.

Bočné airbagy vpredu sú na predných operadlách označené nápisom .
Bočné airbagy vzadu sú označené nápisom  medzi vstupným priestorom
dverí a zadným operadlom.

Hlavové airbagy - pri ponorení do úplne nafúknutého airbagu sa tlmí pohyb
vodiča a spolujazdca smerom vpred, čím sa znižuje riziko poranenia oblasti hla-
vy a krku.

Hlavové airbagy sú označené nápisom  na obložení B stĺpika.

Systém airbagov pozostáva (podľa výbavy vozidla) z nasledujúcich dielov.
▶ Jednotlivé airbagy.
▶ Kontrolné svetlo  na prístrojovom paneli » Strana 34.
▶ Kľúčový prepínač pre predný airbag spolujazdca » Strana 21.
▶ Kontrolné svetlo predného airbagu spolujazdca na strednom paneli prístrojo-

vej dosky » Strana 21.

Aktivácia airbagu

Obr. 9 Plynom naplnené airbagy

Systém airbagov je funkčný iba pri zapnutom zapaľovaní.

Pri iniciovaní sa airbag naplní plynom a rozpína sa. Nafúknutie airbagu sa reali-
zuje v zlomkoch sekundy.

Pri nafúknutí airbagu sa uvoľňuje dym. Toto však nepoukazuje na požiar vo vo-
zidle.

Podmienky aktivácie
Podmienky aktivácie systému airbagov nie je možné všeobecne určiť. Dôležitá
je tu tvrdosť predmetu, do ktorého vozidlo narazí, uhol nárazu, rýchlosť vozidla
atď.

Pre aktiváciu airbagov je za každej situácie rozhodujúci vznikajúci priebeh spo-
malenia. Ak namerané spomalenie pri náraze nedosiahne určené referenčné
hodnoty, airbagy sa neaktivujú, aj keď v dôsledku nehody môže nastať veľmi
rozsiahla deformácia vozidla.

Pri prudkých čelných nárazoch sa realizuje aktivácia nasledujúcich airbagov.
▶ Predný airbag vodiča.
▶ Predný airbag spolujazdca.
▶ Kolenný airbag vodiča. 

19Systém airbagov



Pri prudkých bočných nárazoch sa realizuje aktivácia nasledujúcich
airbagov na strane nehody.
▶ Bočný airbag vpredu.
▶ Bočný airbag vzadu.
▶ Hlavový airbag.

Pri aktivácii airbagu dôjde k nasledujúcim udalostiam.
▶ Zapnú sa varovné svetlá.
▶ Všetky dvere sa odomknú.
▶ Preruší sa dodávka paliva do motora.
▶ Vnútorné svetlo sa rozsvieti (ak je zapnuté automatické ovládanie vnútorného

svetla - spínač ).

Kedy sa nerealizuje aktivácia airbagov?
Pri ľahkých čelných a bočných nárazoch, zadných nárazoch, prevrátení alebo
preklopení vozidla sa nerealizuje aktivácia airbagov.

Bezpečnostné pokyny

Obr. 10 
Bezpečný odstup od volantu a
od prístrojovej dosky

POZOR
Všeobecné pokyny
■ Maximálne možný ochranný účinok bezpečnostných pásov systému
airbagov je možné dosiahnuť iba v správnej polohe pri sedení » Strana 12.
■ Pri aktivácii vyvíja airbag tak veľké sily, že v prípade nesprávnej polohy se-
dadla alebo nesprávnej polohy tela pri sedení môže dôjsť k ťažkým alebo
smrteľným zraneniam. To platí predovšetkým pre deti, ktoré sa neprepravu-
jú vo vhodných detských sedačkách » Strana 24.
■ V prípade poruchy nechajte systém airbagov okamžite skontrolovať v od-
bornom servise. Inak hrozí, že sa systém airbag pri nehode neaktivuje.

POZOR (Pokračovanie)
■ Po aktivácii airbagu sa musí systém airbagov vymeniť.
■ Povrch volantu, ako aj prístrojovej dosky by sa mal v oblasti predných air-
bagov a kolenného airbagu podľa možnosti čistiť iba pomocou suchých ale-
bo vodou navlhčených handričiek.

POZOR
Pokyny pre predné airbagy
■ Pre vodiča a spolujazdca je dôležité dodržať odstup minimálne 25 cm od
volantu, resp. od prístrojovej dosky » Obr. 10 - A . Keď tento odstup ne-
dodržíte, nedokáže vás systém airbagov ochrániť - nebezpečenstvo ohroze-
nia života! Okrem toho musia byť predné sedadlá a opierky hlavy vždy
v správnej polohe vzhľadom na telesnú výšku.
■ Pri použití detskej sedačky na sedadle spolujazdca, v ktorej sa dieťa pre-
pravuje chrbtom k smeru jazdy, treba bezpodmienečne vypnúť predný air-
bag spolujazdca » Strana 21, Vypnutie airbagov. Ak sa vypnutie nerealizuje,
môže aktivácia predného airbagu spolujazdca dieťaťu spôsobiť vážne až
smrteľné poranenia.
■ V oblasti rozpínania predných airbagov sa pred cestujúcimi na predných
sedadlách nesmú nachádzať žiadne ďalšie osoby, zvieratá ani predmety.
■ Volant ani povrch prístrojovej dosky na strane spolujazdca sa nesmie pole-
piť, zakryť ani iným spôsobom upraviť. V blízkosti miest zabudovania airba-
gov, ako aj v oblasti rozpínania airbagov sa nesmú montovať žiadne diely
(napr. držiaky na poháre, držiaky telefónov a pod.).
■ Na povrch prístrojovej dosky na strane spolujazdca nikdy neodkladajte
predmety.

POZOR
Pokyny pre kolenný airbag
■ Sedadlo vodiča nastavte v pozdĺžnom smere tak, aby vzdialenosť nôh od
prístrojovej dosky v oblasti kolenného airbagu bola minimálne 10 cm
» Obr. 10 - B . Ak by nebolo možné splniť túto podmienku z dôvodu teles-
nej výšky, potom je potrebné vyhľadať odborný servis.
■ Povrch modulu airbagu v spodnej časti prístrojovej dosky pod stĺpikom
riadenia sa nesmie polepiť, zakryť ani inak upraviť. Na kryt modulu airbagu
alebo do jeho bezprostrednej blízkosti sa nesmie nič montovať.
■ Na kľúč zapaľovania neupevňujte objemné a ťažké prívesky (zväzky kľúčov
a pod.). Pri aktivácii kolenného airbagu sa môžu tieto predmety vymrštiť
a spôsobiť poranenia. 
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POZOR
Pokyny pre bočné a hlavové airbagy
■ V oblasti rozpínania bočných a hlavových airbagov sa nesmú nachádzať
žiadne predmety (napr. na slnečných clonách vychýlených k oknám), na
dverách nesmie byť umiestnené príslušenstvo (napr. držiaky pohárov a pod.)
- hrozí nebezpečenstvo poranenia!
■ Na háčiky na šaty vo vozidle vešajte iba ľahký odev, do vreciek odevov ne-
schovávajte ťažké predmety ani predmety s ostrými hranami. Na zavesova-
nie odevov nepoužívajte ramienka na odevy.
■ Systém airbagov pracuje so snímačmi tlaku, ktoré sú umiestnené v pred-
ných dverách. Na dverách ani na čalúnení dverí sa preto nesmú vykonávať
žiadne úpravy (napr. dodatočná inštalácia reproduktorov). Ďalšie informácie
» Strana 260.
■ Na operadlá nesmú pôsobiť príliš veľké sily, ako nárazy, zošliapnutie atď. -
hrozí nebezpečenstvo poškodenia bočného airbagu. Potom by sa mohlo
stať, že sa bočný airbag pri nehode neaktivuje!
■ V žiadnom prípade nesmiete na sedadlo vodiča alebo spolujazdca natia-
hnuť ochranné poťahy, ktoré spoločnosť ŠKODA AUTO výslovne neschváli-
la. Pretože sa airbag rozpína z operadla, bola by pri použití neschválených
poťahov výrazne obmedzená ochranná funkcia bočných airbagov.
■ Poškodenia originálnych poťahov sedadiel na mieste zabudovania boč-
ných airbagov nechajte ihneď odstrániť v odbornom servise.

POZOR
Pokyny pre zaobchádzanie so systémom airbagov
■ Všetky práce na systéme airbagov, ako aj montáž a demontáž častí systé-
mu kvôli iným opravným prácam (napr. demontáž sedadla), sa musia vyko-
návať iba v odborných servisoch. Ďalšie informácie » Strana 260.
■ Na dieloch systému airbagov, na prednom nárazníku ani na karosérii sa ne-
smú vykonávať žiadne zmeny.
■ Nemanipulujte s jednotlivými časťami systému airbagov, pretože by mo-
hlo dôjsť k aktivácii airbagov.

Vypnutie airbagov

 Úvod k téme

Vypnutie airbagov

Predný airbag spolujazdca je možné vypnúť pomocou kľúčového prepínača
» Obr. 11 na strane 21 - .

Odporúčame, aby ste si prípadné iné airbagy nechali vypnúť u servisného part-
nera ŠKODA.

Vypnutie airbagu signalizuje kontrolné svetlo  » Strana 34.

Vypnutie airbagov je určené napríklad pre nasledujúce prípady.
▶ Ak sa musí na sedadle spolujazdca použiť detská sedačka, v ktorej sa dieťa

prepravuje chrbtom k smeru jazdy » Strana 23.
▶ Keď napriek správnemu nastaveniu sedadla vodiča nie je možné dodržať mini-

málnu vzdialenosť 25 cm medzi stredom volantu a hrudníkom.
▶ Keď sú vo vozidle inštalované prídavné ovládacie prvky pre telesne postihnu-

tého vodiča.
▶ Keď sú namontované iné sedadlá (napr. ortopedické sedadlá bez bočných air-

bagov).

POZOR
Ak by bol pri predaji vozidla airbag vypnutý, potom sa o tom musí informo-
vať kupujúci!

Vypnutie predného airbagu spolujazdca

Obr. 11 Kľúčový prepínač pre predný airbag spolujazdca / Kontrolné
svetlo vypnutia predného airbagu spolujazdca 
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Polohy kľúčového prepínača » Obr. 11 - 
Predný airbag spolujazdca je vypnutý - po zapnutí zapaľovania svieti kon-
trolné svetlo   » Obr. 11 - 
Predný airbag spolujazdca je zapnutý - po zapnutí zapaľovania svieti po do-
bu 65 s kontrolné svetlo  

Vypnutie
› Vypnite zapaľovanie.
› Otvorte odkladaciu schránku na strane spolujazdca.
› Na kľúči s rádiovým diaľkovým ovládaním úplne vyklopte časť kľúča so zubmi

» .
› Kľúč opatrne zasuňte až na doraz do drážky v kľúčovom prepínači.
› Pomocou kľúča opatrne otočte drážku kľúčového prepínača do polohy .
› Kľúč vytiahnite z drážky v kľúčovom prepínači » .
› Zatvorte odkladaciu schránku na strane spolujazdca.
› Skontrolujte, či po zapnutí zapaľovania svieti kontrolné svetlo  .

Zapnutie
› Vypnite zapaľovanie.
› Otvorte odkladaciu schránku na strane spolujazdca.
› Na kľúči s rádiovým diaľkovým ovládaním úplne vyklopte časť kľúča so zubmi

» .
› Kľúč opatrne zasuňte až na doraz do drážky v kľúčovom prepínači.
› Pomocou kľúča opatrne otočte drážku kľúčového prepínača do polohy .
› Kľúč vytiahnite z drážky v kľúčovom prepínači » .
› Zatvorte odkladaciu schránku na strane spolujazdca.
› Skontrolujte, či po zapnutí zapaľovania svieti kontrolné svetlo  .

POZOR
■ Kľúč nenechávajte počas jazdy zastrčený v kľúčovom prepínači. Otrasmi
sa môže kľúč v drážke otočiť a zapnúť airbag! Airbag sa potom môže v prí-
pade nehody neočakávane iniciovať - hrozí nebezpečenstvo poranenia alebo
ohrozenia života!
■ Vodič vozidla zodpovedá za to, či je airbag vypnutý alebo zapnutý.
■ Airbag vypínajte iba pri vypnutom zapaľovaní! Ak tento postup nedodržíte,
môžete spôsobiť poruchu systému vypínania airbagu.
■ Ak kontrolné svetlo     bliká, potom sa predný airbag spolujazdca
pri nehode neaktivuje! Systém airbagov nechajte ihneď skontrolovať v od-
bornom servise.





DÔLEŽITÉ
Nedostatočne vyklopená časť kľúča so zubmi môže poškodiť kľúčový prepínač!
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Bezpečná preprava detí

Detská sedačka

 Úvod k téme

Aby sa znížilo nebezpečenstvo poranenia pri nehode, je preprava detí prípustná
výhradne v detských sedačkách!

Pre montáž a použitie detskej sedačky sa musia dodržiavať pokyny uvedené v
tomto návode na obsluhu, ako aj v návode výrobcu detskej sedačky.

Z bezpečnostných dôvodov odporúčame prepravovať deti vždy na zadných se-
dadlách. Deti na sedadle spolujazdca prepravujte iba vo výnimočných prípa-
doch.

Je potrebné používať detské sedačky podľa normy ECE-R 44 Európskej hospo-
dárskej komisie.

Detské sedačky podľa normy ECE-R 44 sú označené neuvoľniteľnou kontrol-
nou značkou: veľké E v kruhu, dole číslo skúšobného protokolu.

POZOR
■ V žiadnom prípade nevozte deti - ani dojčatá! - na lone.
■ Pri opúšťaní vozidla nenechávajte deti vo vozidle nikdy bez dozoru. Tieto
by pravdepodobne v núdzovom prípade neboli schopné sami opustiť vozid-
lo alebo si sami pomôcť. Pri veľmi vysokých alebo veľmi nízkych teplotách
hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života!
■ Dieťa musí byť po celú dobu jazdy vo vozidle zabezpečené! Inak by bolo
dieťa v prípade nehody vrhnuté do priestoru vozidla a mohlo by životu ne-
bezpečne zraniť seba alebo aj iných cestujúcich.
■ Ak sa deti za jazdy predkláňajú alebo nesedia správne, vystavujú sa v prí-
pade nehody zvýšenému riziku poranenia. To platí najmä pre deti, ktoré pre-
pravujete na sedadle spolujazdca, ak sa pri nehode aktivuje systém airba-
gov, môžu sa tieto ťažko poraniť alebo usmrtiť!
■ Bezpodmienečne rešpektujte pokyny výrobcu sedačky na správne zapnu-
tie pásov. Chybne vedené bezpečnostné pásy môžu aj pri ľahkých nehodách
spôsobiť zranenie.
■ Kontrolujte spôsob vedenia pásov vo vozidle. Dbajte predovšetkým na to,
aby pás nebol poškodený vedením cez ostré hrany.

POZOR (Pokračovanie)
■ Pri montáži detskej sedačky na zadné sedadlo sa musí príslušné predné
sedadlo nastaviť tak, aby nedochádzalo ku kontaktu medzi predným sedad-
lom a detskou sedačkou, resp. dieťaťom prepravovaným v detskej sedačke.
■ Pred montážou detskej sedačky smerujúcej dopredu nastavte čo najvyš-
šie príslušnú opierku hlavy.
■ Ak by opierka hlavy aj v najvyššej pozícii zabraňovala montáži detskej se-
dačky, potom sa musí demontovať opierka hlavy » Strana 79. Po vybratí
detskej sedačky opäť namontujte opierku hlavy.

Upozornenie
Odporúčame používať detské sedačky z originálneho príslušenstva ŠKODA.
Tieto detské sedačky boli vyvinuté a vyskúšané na použitie vo vozidlách
ŠKODA. Spĺňajú normu ECE-R 44.

Použitie detskej sedačky na sedadle spolujazdca (variant 1)

Neplatí pre Taiwan

Obr. 12 Nálepka s varovnými pokynmi

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 23.

Na sedadle, ktoré je chránené aktívnym airbagom umiestneným pred se-
dadlom, nikdy nepoužívajte detský zádržný systém smerovaný dozadu. Die-
ťa by sa mohlo ťažko poraniť alebo dokonca usmrtiť. 
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Na to poukazujú aj nálepky, ktoré sa môžu nachádzať na nasledujúcich mie-
stach.
▶ Na slnečnej clone na strane spolujazdca » Obr. 12 - .
▶ Nálepka na B stĺpiku karosérie na strane spolujazdca » Obr. 12 - .

Pri použití detskej sedačky, v ktorej sa dieťa prepravuje na sedadle spolujazdca,
treba dodržať nasledujúce upozornenia.
▶ Pri použití detskej sedačky, v ktorej sa dieťa prepravuje chrbtom ku smeru

jazdy, treba bezpodmienečne vypnúť predný airbag spolujazdca » .
▶ Operadlo spolujazdca nastavte podľa možnosti zvislo tak, aby medzi sedad-

lom spolujazdca a operadlom detskej sedačky existoval stabilný kontakt.
▶ Sedadlo spolujazdca presuňte podľa možnosti dozadu tak, aby neexistoval

kontakt medzi sedadlom spolujazdca a za ním umiestnenou detskou sedač-
kou.

▶ Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca nastavte podľa možnosti čo naj-
vyššie.

▶ Bezpečnostný pás spolujazdca nastavte podľa možnosti čo najvyššie.
▶ U detských sedačiek skupiny 2 a 3 je potrebné dbať na to, aby sa vodidlo pá-

su umiestnené pri opierke hlavy detskej sedačky nachádzalo pred alebo v
rovnakej výške s vodidlom pásu na B stĺpiku na strane spolujazdca. Výšku
bezpečnostného pásu spolujazdca nastavte tak, aby sa pás „nezalamoval“ vo
vodidle pásu. Pri nehode hrozí nebezpečenstvo poranenia v oblasti krku pre-
pravovaného dieťaťa prostredníctvom bezpečnostného pásu!

POZOR
■ Pri zapnutom prednom airbagu spolujazdca nikdy nepoužívajte na sedadle
spolujazdca takú detskú sedačku, v ktorej sa dieťa prepravuje chrbtom
k smeru jazdy. Táto detská sedačka sa nachádza v oblasti rozvinutia predné-
ho airbagu spolujazdca. Airbag môže v tomto prípade dieťa ťažko alebo do-
konca smrteľne zraniť.
■ Hneď ako sa detská sedačka, v ktorej sa dieťa prepravuje chrbtom k sme-
ru jazdy na sedadle spolujazdca nepoužíva, je potrebné opäť zapnúť predný
airbag spolujazdca.

Použitie detskej sedačky na sedadle spolujazdca (variant 2)

Platí pre Taiwan

Obr. 13 
Nálepka s varovnými pokynmi

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 23.

Kojencov, malé deti ani deti neprepravujte na sedadle spolujazdca.

Upozorňuje na to aj nálepka, ktorá sa nachádza na slnečnej clone na strane spo-
lujazdca » Obr. 13.

Bezpečnosť detí a bočný airbag

Obr. 14 
Nesprávne zaistené dieťa v ne-
správnej polohe na sedenie -
ohrozené bočným airbagom /
Správne zaistené dieťa v detskej
sedačke

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 23.

Dieťa sa nesmie nachádzať v oblasti rozpínania bočného airbagu » Obr. 14 -
.

Medzi dieťaťom a oblasťou rozpínania bočného airbagu musí byť k dispozícii
dostatok miesta, aby bočný airbag mohol poskytovať maximálnu ochranu
» Obr. 14 - .
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Začlenenie detských sedačiek do skupín

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 23.

Začlenenie detských sedačiek do skupín podľa normy ECE-R 44.

Skupina Hmotnosť dieťaťa

0 do 10 kg

0+ do 13 kg

Skupina Hmotnosť dieťaťa

1 9-18 kg

2 15-25 kg

3 22-36 kg

Použitie detských sedačiek, ktoré sa upevňujú pomocou bezpečnostného pásu

Pri zapnutom prednom airbagu spolujazdca nikdy nepoužívajte na sedadle spolujazdca takú detskú sedačku, v ktorej sa dieťa prepravuje chrbtom k smeru jazdy.
Táto detská sedačka sa nachádza v oblasti rozvinutia predného airbagu spolujazdca. Airbag môže v tomto prípade dieťa ťažko alebo dokonca smrteľne zraniť.

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 23.

Prehľad použiteľnosti detských sedačiek, ktoré sa upevňujú pomocou bezpečnostného pásu, na príslušných sedadlách podľa normy ECE-R 16.

Skupi-
na

Sedadlo spolujazdca Zadné sedadlá
krajné

Zadné sedadlo
v strede

0
do 10

kg
U U U

0+
do 13

kg
U U U

1
9-18 kg

U U U

2
15-25

kg
U U U

3
22-36

kg
U U U

Kategória detských sedačiek „Universal“ - detská sedačka, ktorá je urče-
ná na upevnenie na sedadle pomocou bezpečnostného pásu.

U

Upevňovacie systémy

 Úvod k téme

Upevňovacie oká systému 

Obr. 15 
Štítky systému 

 predstavuje systém na rýchle a bezpečné upevnenie detskej sedačky.

Medzi operadlom a sedacou časťou krajného zadného sedadla, resp. sedadla
spolujazdca sa nachádzajú dve upevňovacie oká na upevnenie detskej sedačky
systémom . 
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Najskôr odoberte krycie viečka A , aby ste sa dostali k upevňovacím okám
» Obr. 15. Po vybratí detskej sedačky opäť nasaďte krycie viečka.

POZOR
■ Montáž a demontáž detskej sedačky so systémom  sa musí bezpod-
mienečne vykonať podľa priloženého návodu na obsluhu od výrobcu detskej
sedačky.
■ Na upevňovacie oká určené na montáž detskej sedačky so systémom 
nikdy neupevňujte detské sedačky, pásy ani predmety - hrozí nebezpečen-
stvo ohrozenia života!

Upozornenie
■ Detskú sedačku so systémom  je možné namontovať do vozidla pomo-
cou systému  iba vtedy, ak je táto schválená pre tento typ vozidla. Ďalšie
informácie získate u partnera ŠKODA.
■ Detské sedačky so systémom  je možné zakúpiť zo sortimentu ŠKODA
originálneho príslušenstva.

Použitie detských sedačiek so systémom 

Pri zapnutom prednom airbagu spolujazdca nikdy nepoužívajte na sedadle spolujazdca takú detskú sedačku, v ktorej sa dieťa prepravuje chrbtom k smeru jazdy.
Táto detská sedačka sa nachádza v oblasti rozvinutia predného airbagu spolujazdca. Airbag môže v tomto prípade dieťa ťažko alebo dokonca smrteľne zraniť.

Prehľad použiteľnosti detských sedačiek so systémom  na príslušných sedadlách podľa normy ECE-R 16.

Skupina Trieda veľkosti
detskej sedačkya) Sedadlo spolujazdcab) Zadné sedadlo krajné Zadné sedadlo stredné

0
do 10 kg

E X IL-SU X

0+
do 13 kg

E

X IL-SU XD

C

1
9-18 kg

D

X IL-SU
IUF

X
C

B

B1

A

2
15-25 kg

- X IL-SU X

3
22-36 kg

- X IL-SU X

a) Trieda veľkosti je uvedená na štítku umiestnenom na detskej sedačke.
b) Ak je sedadlo spolujazdca vybavené upevňovacími okami pre systém , potom je toto sedadlo vhodné na montáž detskej sedačky  s povolením „Semi-Universal“. 
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IL-SU Sedadlo je vhodné na montáž detskej sedačky  s povolením „Semi-Universal“. Kategória „Semi-Universal“ znamená, že detská sedačka so systé-
mom  je pre vaše vozidlo povolená. Prihliadajte na zoznam vozidiel priložený k detskej sedačke.

IUF Sedadlo je vhodné pre detské sedačky  s povolením „Universal“ a na upevnenie pomocou upevňovacieho pásu systému  .
X Sedadlo nie je vybavené upevňovacími okami pre systém .

Upevňovacie oká systému   

Obr. 16 
Upevňovacie oká systému 


  predstavuje upevňovací systém, ktorý obmedzuje pohyb hornej časti
detskej sedačky.

Upevňovacie oká A  na upevnenie upevňovacieho pásu detskej sedačky pomo-
cou systému   sa nachádzajú na zadnej strane krajných zadných opera-
diel sedadiel » Obr. 16.

Niektoré modely špecifické pre určité krajiny môžu byť vybavené aj upevňova-
cími okami B  na zadnej strane stredného operadla zadných sedadiel » Obr. 16.

POZOR
■ Montáž a demontáž detskej sedačky so systémom   vykonávajte
bezpodmienečne podľa priloženého návodu na obsluhu od výrobcu detskej
sedačky.
■ Detské sedačky so systémom   používajte iba na sedadlách opa-
trených upevňovacími okami.
■ K jednému upevňovaciemu oku upevňujte vždy iba jeden upevňovací pás
detskej sedačky.
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Obr. 17 Príklad interiéru pri vozidle s volantom vľavo
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Ovládanie

Interiér

Prehľad

Elektrické ovládanie okien 58
Ovládanie el. nastaviteľných vonkajších zrkadiel 73
Páčka otvárania dverí 54
Dýzy ovládacích otvorov 108
Držiak na lístky 82
Ovládacia páčka (podľa výbavy):
▶ Smerové a diaľkové svetlo 64
▶ Tempomat 228
▶ Obmedzovač rýchlosti 230
▶ Asistent diaľkových svetiel 66
Volant s klaksónom / s predným airbagom vodiča 18
Tlačidlá na ovládanie informačného systému 41
Prístrojový panel 30
Ovládacia páčka:
▶ Stierače a ostrekovače 71
▶ Informačný systém 41
Infotainment 116
Tlačidlo varovných svetiel 67
Kontrolné svetlo pre predný airbag spolujazdca 21
Vnútorné spätné zrkadlo 73
Odkladacia schránka na strane spolujazdca 86
Predný airbag spolujazdca 18
Externý modul systému Infotainment (v odkladacej schránke
spolujazdca) 118
Kľúčový prepínač vypínania predného airbagu spolujazdca (v od-
kladacej stránke na strane spolujazdca) 21
Elektrické ovládanie okien vo dverách spolujazdca 59
Odkladacia schránka 82
Spínač svetiel 63
Páčka otvárania veka motorového priestoru 273

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Odkladacia schránka 82
Ovládacia páčka na automatickú reguláciu vzdialenosti 234
Poistná páka na nastavenie volantu 14
Podľa výbavy:
▶ Spínacia skrinka 197
▶ Štartovacie tlačidlo 197
Páka ručnej brzdy 200
Podľa výbavy:
▶ Rýchlostná páka (mechanická prevodovka) 201
▶ Voliaca páka (automatická prevodovka) 202
Podľa výbavy:
▶ Zásuvka 12 V 90
▶ Zapaľovač cigariet 91
Lišta s tlačidlami (podľa výbavy):
▶  Centrálne zamykanie 52
▶  ŠTART-STOP 198
▶  Kontrola trakcie ASR 209
▶  Kontrola stabilizácie ESC 208
▶ / Výber jazdného režimu 239
▶  Parkovací asistent 222
▶  Pomoc pri parkovaní 212
▶  Sledovanie tlaku v pneumatikách 248
Odkladacia schránka / box na telefón 83, 83
Vstup USB a AUX 84
Ovládanie pre kúrenie / klimatizáciu 105

Upozornenie
Pri vozidlách s riadením vpravo sa usporiadanie ovládacích prvkov čiastočne
odlišuje od usporiadania zobrazeného na » Obr. 17.

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33
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Prístroje a kontrolné svetlá

Prístrojový panel

 Úvod k téme

Obr. 18 Prístrojový panel

Otáčkomer » Strana 30
▶ s kontrolnými svetlami » Strana 31
Displej » Strana 41
Rýchlomer
▶ s kontrolnými svetlami » Strana 31
Podľa výbavy
▶ Ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny » Strana 30
▶ Ukazovateľ zásoby zemného plynu1)

Lišta s kontrolnými svetlami » Strana 31
Ovládacie tlačidlo:
▶ nastavenie času » Strana 41
▶ Vynulovanie počítadla najazdenej vzdialenosti (trip) » Strana 41
▶ zobrazenie zostávajúceho počtu kilometrov a dní do nasledujúcej servis-

nej prehliadky » Strana 47
Ukazovateľ zásoby benzínu / nafty » Strana 31

1

2

3

4

5

6

7

Jas osvetlenia prístrojov sa prispôsobuje automaticky v závislosti od daných
svetelných pomerov. Ak prevládajú horšie svetelné pomery a nesvietia stretá-
vacie svetlá, zníži sa jas osvetlenia prístrojov, aby sa vodič upozornil na včasné
zapnutie svetiel.

Jas osvetlenia prístrojov je možné nastaviť v systéme Infotainment v menu  /
 →  → Svetlo.

Otáčkomer

Otáčkomer 1  » Obr. 18 na strane 30 ukazuje aktuálne otáčky motora za minú-
tu.

Začiatok červeného rozsahu stupnice otáčkomera označuje najvyššie povolené
otáčky zabehnutého motora zahriateho na prevádzkovú teplotu.

Pred dosiahnutím červenej časti stupnice otáčkomera preraďte na najbližší vyš-
ší rýchlostný stupeň, resp. zvoľte polohu D/S voliacej páky automatickej prevo-
dovky.

Je potrebné prihliadať na odporúčanie rýchlostného stupňa, aby sa dodržali op-
timálne otáčky motora » Strana 42.

DÔLEŽITÉ
Ukazovateľ otáčkomera sa smie dostať na červený rozsah stupnice len na krát-
ku dobu - v opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo poškodenia motora!

Ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny

Obr. 19 
Ukazovateľ teploty chladiacej
kvapaliny

Ukazovateľ » Obr. 19 pracuje iba pri zapnutom zapaľovaní. 

1) Platí pre vozidlá G-TEC.
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Oblasť nízkej teploty - ukazovateľ sa nachádza v oblasti A , motor ešte nedo-
siahol svoju prevádzkovú teplotu. Je potrebné zabrániť vysokým otáčkam mo-
tora a silnému zaťaženiu motora.

Oblasť prevádzkovej teploty - ukazovateľ sa nachádza v oblasti B .

Oblasť vysokej teploty - ukazovateľ sa nachádza v oblasti C , teplota chladia-
cej kvapaliny je príliš vysoká, na prístrojovom paneli sa rozsvieti kontrolné svet-
lo  » Strana 37.

Ukazovateľ zásoby paliva - zemný plyn

Obr. 20 
Ukazovateľ zásoby zemného
plynu

Ukazovateľ » Obr. 20 pracuje iba pri zapnutom zapaľovaní.

Objem palivovej nádrže na zemný plyn je približne 15 kg.

Keď zásoba paliva dosiahne oblasť rezervy, zobrazí sa na displeji symbol , ako
aj výzva na natankovanie zemného plynu.

Upozornenie
Šípka  vedľa symbolu  vnútri ukazovateľa zásoby zemného plynu signalizuje
miesto montáže plniaceho hrdla palivovej nádrže na pravej strane vozidla.

Ukazovateľ zásoby paliva - benzín / nafta

Obr. 21 
Ukazovateľ zásoby paliva - ben-
zín/motorová nafta

Ukazovateľ » Obr. 21 pracuje iba pri zapnutom zapaľovaní.

Objem palivovej nádrže na benzín / naftu je pre vozidlá s predným pohonom
približne 50 litrov, pre vozidlá s pohonom všetkých kolies približne 55 litrov.

Keď táto zásoba paliva dosiahne oblasť rezervy A  » Obr. 21, rozsvieti sa na
prístrojovom paneli kontrolné svetlo  » Strana 36.

POZOR
Pre bezchybnú funkciu systémov vozidla a tým aj pre bezpečnú jazdu musí
byť v nádrži k dispozícii dostatok paliva. Palivovú nádrž nikdy celkom nevy-
prázdňujte - hrozí nebezpečenstvo nehody!

DÔLEŽITÉ
Palivovú nádrž nikdy úplne nevyprázdnite! V dôsledku nepravidelného zásobo-
vania palivom môže dôjsť k chybným zápalom - horí nebezpečenstvo poškode-
nia motora, ako aj výfukového systému.

Upozornenie
Šípka  vedľa symbolu  vnútri ukazovateľa zásoby paliva signalizuje miesto
montáže plniaceho hrdla palivovej nádrže na pravej strane vozidla.

Kontrolné svetlá

 Úvod k téme

Kontrolné svetlá na prístrojovom paneli signalizujú aktuálny stav určitých funk-
cií, resp. porúch. 
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Rozsvietenie niektorých kontrolných svetiel môžu sprevádzať akustické signály
a hlásenia na displeji prístrojového panelu.

Po zapnutí zapaľovania sa na krátku dobu rozsvietia niektoré kontrolné svetlá
na kontrolu funkcie systémov vozidla. Ak sú testované systémy v poriadku,
zhasnú príslušné kontrolné svetlá niekoľko sekúnd po zapnutí zapaľovania ale-
bo po naštartovaní motora.

Kontrolné svetlá sa nachádzajú na nasledujúcich miestach na prístrojovom pa-
neli » Obr. 18 na strane 30.
▶ Otáčkomer 1
▶ Displej 2
▶ Rýchlomer 3
▶ Lišta s kontrolnými svetlami 5

Kontrolné svetlá na displeji
Podľa významu svietia spolu s niektorými kontrolnými svetlami na displeji roz-
svieti aj kontrolné svetlo  (ohrozenie) alebo  (výstraha) na lište s kontrolný-
mi svetlami.

Podľa výbavy vozidla je možné niektoré kontrolné svetlá zobrazovať na displeji
farebne. Napríklad varovné svetlo chladiacej kvapaliny sa môže zobraziť takto.

▶ - segmentový displej / monochromatický („čierno-biely“) displej MAXI
DOT

▶ - farebný displej MAXI DOT

POZOR
■ Nerešpektovanie rozsviecujúcich sa kontrolných svetiel a príslušných hlá-
sení, resp. upozornení na displeji prístrojového panelu môže viesť ku závaž-
ným poraneniam alebo škodám na vozidle.
■ Ak musíte z technických dôvodov zastaviť, odstavte vozidlo v bezpečnej
vzdialenosti od cestnej premávky, vypnite motor a zapnite varovné svetlá
» Strana 67. Výstražný trojuholník umiestnite v predpísanej vzdialenosti.
■ Motorový priestor vozidla je nebezpečnou zónou. Pri práci v motorovom
priestore je potrebné dodržať nasledujúce nasledovné varovné pokyny
» Strana 272.

  Ručná brzda

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 32.

 svieti - ručná brzda je zatiahnutá.

Ak pôjdete so zatiahnutou ručnou brzdou rýchlosťou vyššou ako 5 km/h, zaznie
aj akustický signál.

▶ Uvoľnite páku ručnej brzdy.

  Brzdový systém

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 32.

 svieti - výška hladiny brzdovej kvapaliny príliš nízka.

▶ Zastavte vozidlo, vypnite motor a prekontrolujte výšku hladiny brzdovej kva-
paliny » Strana 277.

POZOR
■ Ak sa rozsvieti kontrolné svetlo  spolu s kontrolným svetlom  » Stra-
na 34,  Protiblokovací brzdový systém (ABS),  nepokračujte v jazde!
Požiadajte o pomoc odborný servis.
■ Porucha na brzdovom systéme, resp. na ABS môže pri brzdení predĺžiť
brzdnú dráhu vozidla - hrozí nebezpečenstvo nehody!

  Varovné svetlo zapnutia bezpečnostných pásov vpredu

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 32.

 svieti - vodič, resp. spolujazdec si nezapol bezpečnostný pás.

Pri rýchlosti nad 30 km/h bliká kontrolné svetlo  a súčasne zaznie akustický
varovný signál.

Keď si vodič, resp. spolujazdec nezapne bezpečnostný pás v priebehu nasledu-
júcich približne 2 minút, varovný signál sa vypne a kontrolné svetlo  svieti tr-
valo.

  Adaptívny tempomat (ACC)

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 32.

 svieti - spomalenie ACC nie je dostatočné.

▶ Stlačte pedál brzdy.

Ďalšie informácie o systéme ACC » Strana 232.
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    Servoriadenie / blokovanie riadenia (systém KESSY)

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 32.

Porucha servoriadenia
 svieti - došlo k úplnému výpadku servoriadenia a vypadol posilňovač riade-
nia (podstatne vyššie vynaloženie sily pri riadení).

 svieti - došlo k čiastočnému výpadku servoriadenia a vynaloženie síl pri ria-
dení môže byť vyššie.

▶ Vypnite zapaľovanie, opätovne naštartujte motor a prejdite krátku trasu.
▶ Keď nezhasne kontrolka , odstavte vozidlo,  nepokračujte v jazde. Požia-

dajte o pomoc odborný servis.
▶ Keď nezhasne kontrolka , je možná ďalšia jazda so zodpovedajúco opatr-

ným spôsobom jazdy. Neodkladne požiadajte o pomoc odborný servis.

Zámok riadenia chybný (systém KESSY)
Ako varovný signál zaznie aj akustická signalizácia.

 bliká




Zaistenie volantu má poruchu. Stop!
PORUCHA RIADENIA STOP

▶ Odstavte vozidlo,  nepokračujte v jazde. Po vypnutí zapaľovania už nie je
možné zamknúť riadenie, aktivovať elektrické spotrebiče (napr. infotain-
ment), opäť zapnúť zapaľovanie a naštartovať motor. Požiadajte o pomoc od-
borný servis.

 bliká




Blokovanie riadenia: Servisné stredisko!
RIADENIE SERVIS

▶ Ďalšia jazda je možná so zodpovedajúco opatrným spôsobom jazdy. Neod-
kladne požiadajte o pomoc odborný servis.

Zámok riadenia nie je odomknutý (systém KESSY)

 bliká




Pohnite volantom!
POHNITE VOLANTOM

▶ Zľahka pohybujte volantom tam a späť, čím sa uľahčí uvoľnenie zámku riade-
nia.

▶ Ak sa riadenie neodomkne, potom je potrebné požiadať o pomoc odborný
servis.

Odpojenie akumulátora vozidla
Po odpojení a opätovnom pripojení akumulátora vozidla sa po zapnutí zapaľo-
vania rozsvieti kontrolné svetlo .

Po prejdení krátkej vzdialenosti musí kontrolné svetlo zhasnúť.

Keď po opätovnom naštartovaní motora a krátkej jazde nezhasne kontrolné
svetlo, vyskytla sa chyba systému.

▶ Ďalšia jazda je možná so zodpovedajúco opatrným spôsobom jazdy. Neod-
kladne požiadajte o pomoc odborný servis.

  Kontrola stabilizácie (ESC) / kontrola trakcie (ASR)

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 32.

Ak je vaše vozidlo vybavené systémom ESC, je systém ASR súčasťou systému
ESC.

 bliká - ESC, resp. ASR práve zasahuje.

 svieti - vyskytla sa porucha ESC alebo ASR.

▶ Ďalšia jazda je možná so zodpovedajúco opatrným spôsobom jazdy. Neod-
kladne požiadajte o pomoc odborný servis.

Ak sa kontrolné svetlo  rozsvieti po naštartovaní motora, môže byť systém
ASR z technických príčin vypnutý.
▶ Vypnite a opäť zapnite zapaľovanie.

Ak sa kontrolné svetlo  po opätovnom naštartovaní motora nerozsvieti, je sy-
stém ESC alebo ASR opäť plne funkčný.

Odpojenie akumulátora vozidla
Po odpojení a opätovnom pripojení akumulátora vozidla sa po zapnutí zapaľo-
vania rozsvieti kontrolné svetlo .

Po prejdení krátkej vzdialenosti musí kontrolné svetlo zhasnúť.

Keď po krátkej jazde nezhasne kontrolné svetlo, vyskytla sa chyba systému.

▶ Ďalšia jazda je možná so zodpovedajúco opatrným spôsobom jazdy. Neod-
kladne požiadajte o pomoc odborný servis.

Ďalšie informácie o systéme ESC » Strana 208 alebo systéme ASR » Stra-
na 209.
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  Kontrola trakcie (ASR) deaktivovaná

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 32.

 svieti - systém ASR je deaktivovaný.

Upozornenie
Pri vozidlách bez systému ESC sa pri deaktivácii systému ASR nerozsvieti kon-
trolné svetlo  , zobrazí sa iba hlásenie na displeji prístrojovej dosky.

  Protiblokovací brzdový systém (ABS)

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 32.

 svieti - vyskytla sa porucha ABS.

Vozidlo má funkčný iba brzdový systém bez ABS.

▶ Ďalšia jazda je možná so zodpovedajúco opatrným spôsobom jazdy. Neod-
kladne požiadajte o pomoc odborný servis.

POZOR
■ Ak sa rozsvieti kontrolné svetlo  spolu s kontrolným svetlom  » Stra-
na 32,  Brzdový systém,  nepokračujte v jazde! Požiadajte o pomoc od-
borný servis.
■ Porucha na ABS, resp. na brzdovom systéme môže pri brzdení predĺžiť
brzdnú dráhu vozidla - hrozí nebezpečenstvo nehody!

  Koncové hmlové svetlo

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 32.

 svieti - koncové hmlové svetlo je zapnuté.

  Systém kontroly výfukových plynov

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 32.

 svieti - vyskytla sa chyba v systéme kontroly výfukových plynov. Systém
umožňuje jazdu v núdzovej prevádzke - môže dôjsť k pozorovateľnému zníženiu
výkonu motora.

▶ Ďalšia jazda je možná so zodpovedajúco opatrným spôsobom jazdy. Neod-
kladne požiadajte o pomoc odborný servis.

  Žeravenie (vznetový motor)

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 32.

 bliká - v riadení motora sa vyskytla chyba. Systém umožňuje jazdu v núdzo-
vej prevádzke - môže dôjsť k pozorovateľnému zníženiu výkonu motora.

Ak sa kontrolné svetlo  po zapnutí zapaľovania nerozsvieti alebo svieti trvalo,
vyskytla sa porucha žeravenia.

▶ Ďalšia jazda je možná so zodpovedajúco opatrným spôsobom jazdy. Neod-
kladne požiadajte o pomoc odborný servis.

  Kontrola elektroniky motora (zážihový motor)

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 32.

 svieti - v riadení motora sa vyskytla chyba. Systém umožňuje jazdu v núdzo-
vej prevádzke - môže dôjsť k pozorovateľnému zníženiu výkonu motora.

▶ Ďalšia jazda je možná so zodpovedajúco opatrným spôsobom jazdy. Neod-
kladne požiadajte o pomoc odborný servis.

  Bezpečnostné systémy

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 32.

Porucha systému
 svieti - vyskytla sa chyba v systéme airbagov.

Airbag nefunguje.
PORUCHA AIRBAG

▶ Požiadajte o pomoc odborný servis.

Predný airbag spolujazdca bol vypnutý pomocou kľúčového prepínača
 sa po zapnutí zapaľovania rozsvieti na 4 sekundy.

Jeden z airbagov alebo napínač bezpečnostných pásov bol vypnutý
diagnostickým prístrojom
 sa po zapnutí zapaľovania rozsvieti na 4 sekundy a následne bliká ešte
12 sekúnd. 





34 Ovládanie



Deaktivovaný airbag/ napínač pásov.
AIRBAG/ NAPÍNAČ PÁSOV VYP_

Proaktívna ochrana cestujúcich
 svieti a na displeji prístrojového panelu sa zobrazí jedno z nasledujúcich hlá-
sení.

Proaktívna ochrana cestujúcich nie je k dispozícii.
PROAKTÍV_ OCHRANA CESTUJÚC_ NIE JE K DISPOZ_

alebo

Proaktívna ochrana cestujúcich: Funkcia obmedzená.
PROAKTÍV_ OCHRANA CESTUJÚC_ OBMEDZENÁ

Bezpečnostný pás vodiča a tiež spolujazdca sa musia vymeniť.

▶ Požiadajte o pomoc odborný servis.

POZOR
Pri poruche bezpečnostného systému hrozí nebezpečenstvo, že systém pri
nehode nezareaguje. Tento sa musí nechať neodkladne skontrolovať v od-
bornom servise.

  Tlak vzduchu v pneumatikách

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 32.

Zmena tlaku v pneumatikách
 svieti - v jednej z pneumatík došlo k zmene tlaku.

Ako varovný signál zaznie aj akustická signalizácia.

▶ Ihneď znížte rýchlosť a vyvarujte sa prudkých zmien smeru a prudkého brzde-
nia.

▶ Zastavte vozidlo, vypnite zapaľovanie a prekontrolujte pneumatiky a ich plnia-
ci tlak » Strana 282.

▶ V prípade potreby korigujte tlak v pneumatike alebo vymeňte príslušné kole-
so » Strana 287, resp. použite súpravu na opravu pneumatík » Strana 291.

▶ Hodnoty tlaku v pneumatikách uložte v systéme » Strana 248.

Porucha systému
 bliká približne 1 minútu a svieti ďalej - mohla sa vyskytnúť chyba v systéme
sledovania tlaku v pneumatikách.













▶ Zastavte vozidlo, vypnite zapaľovanie a opäť naštartujte motor.

Ak kontrolné svetlo  opäť bliká po naštartovaní motora, vyskytla sa chyba sy-
stému.

▶ Ďalšia jazda je možná so zodpovedajúco opatrným spôsobom jazdy. Neod-
kladne požiadajte o pomoc odborný servis.

Odpojenie akumulátora vozidla
Po odpojení a opätovnom pripojení akumulátora vozidla sa po zapnutí zapaľo-
vania rozsvieti kontrolné svetlo .

Po prejdení krátkej vzdialenosti musí kontrolné svetlo zhasnúť.

Keď po krátkej jazde nezhasne kontrolné svetlo, vyskytla sa chyba systému.

▶ Ďalšia jazda je možná so zodpovedajúco opatrným spôsobom jazdy. Neod-
kladne požiadajte o pomoc odborný servis.

Iné udalosti
Na rozsvietenie kontrolného svetla  môžu existovať aj nasledujúce dôvody.
▶ Vozidlo naložené viac na jednej strane. Zaťaženie rozložte rovnomerne.
▶ Kolesá jednej nápravy (napr. jazda s prívesom, jazda do kopca alebo z kopca)

sú zaťažené viac.
▶ Sú namontované snehové reťaze.
▶ Jedno koleso bolo vymenené.

DÔLEŽITÉ
Za určitých podmienok (napr. športová jazda, zima alebo nespevnené cesty) sa
môže kontrolné svetlo  v prístrojovom paneli rozsvietiť oneskorene alebo vô-
bec.

  Brzdové obloženia

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 32.

 svieti - brzdové obloženia sú opotrebované.

▶ Ďalšia jazda je možná so zodpovedajúco opatrným spôsobom jazdy. Neod-
kladne požiadajte o pomoc odborný servis.
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  Rezerva paliva - benzín / motorová nafta

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 32.

 svieti - zásoba benzínu / nafty v palivovej nádrži dosiahla rezervnú oblasť
(približne 6 litrov).

Ako varovný signál zaznie aj akustická signalizácia.

▶ Natankujte » Strana 268.

Upozornenie
Upozornenie na displeji zhasne vtedy, keď natankujete palivo a prejdete krátku
vzdialenosť.

    Asistent udržiavania jazdného pruhu (Lane Assist)

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 32.

Kontrolné svetlá   signalizujú stav systému Lane Assist.

Ďalšie informácie o systéme Lane Assist » Strana 243.

    Smerové svetlá

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 32.

 bliká - ľavé smerové svetlo je zapnuté.

 bliká - pravé smerové svetlo je zapnuté.

Ak sa vyskytla porucha smerových svetiel, bliká kontrolné svetlo asi dvakrát
rýchlejšie (neplatí pre prevádzku s prívesom).

Ak sú zapnuté varovné svetlá, blikajú všetky smerové svetlá aj obidve kontrol-
né svetlá smerových svetiel.

  Smerové svetlá prívesu

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 32.

 bliká - smerové svetlá prívesu sú zapnuté.

Ak je príves pripojený a kontrolné svetlo  nebliká, vypadlo jedno zo smero-
vých svetiel prívesu.

▶ Prekontrolujte žiarovky prívesu.

  Hmlové svetlomety

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 32.

 svieti - hmlové svetlomety sú zapnuté.

  Tempomat / obmedzovač rýchlosti

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 32.

 svieti - rýchlosť vozidla sa reguluje prostredníctvom tempomatu, resp. adap-
tívneho tempomatu alebo prostredníctvom obmedzovača rýchlosti.

 bliká - rýchlostný limit nastavený prostredníctvom obmedzovača rýchlosti
bol prekročený.

  Brzdový pedál (automatická prevodovka)

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 32.

 svieti - stlačte pedál brzdy.

  Prevádzka na zemný plyn

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 32.

 svieti - vozidlo sa nachádza v prevádzke na zemný plyn.

  Diaľkové svetlo

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 32.

 svieti - diaľkové svetlá, resp. svetelná húkačka sú zapnuté.

  Automatická prevodovka

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 32.

Prevodovka prehriata
Kontrolné svetlo  sa zobrazuje iba na displeji MAXI DOT.

  svieti




Prevodovka prehriata. Môžete pokračovať v jazde.
PREVODOV_ PREHRIATA 
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Prevodovka je prehriata, ďalšia jazda je možná so zodpovedajúco opatrným
spôsobom jazdy.

  svieti




Prevodovka prehriata. Stop! Palub. dokument!
PREVODOV_ PREHRIATA STOP

▶ Nepokračujte v jazde! Zastavte vozidlo a vypnite motor.

Po zhasnutí kontrolného svetla je možné pokračovať v jazde.

▶ Keď kontrolné svetlo nezhasne,  nepokračujte v jazde! Požiadajte o pomoc
odborný servis.

Porucha prevodovky
Kontrolné svetlo  sa zobrazuje iba na displeji MAXI DOT.

  svieti




Porucha prevodovky. Bezpečne zastavte vozidlo!
PORUCHA PREVODOV_ SERVISNÉ STREDISKO

▶ Odstavte vozidlo,  nepokračujte v jazde! Požiadajte o pomoc odborný ser-
vis.

  svieti




Prevod. v núdz. režime. Nie je možný spät. chod.
PORUCHA PREVODOV_ ŽIADNE CÚVANIE

  svieti




Porucha: Prevodov. Rýchlosť sa obmedzí.
PORUCHA PREVODOV_

▶ Ďalšia jazda je možná so zodpovedajúco opatrným spôsobom jazdy. Neod-
kladne požiadajte o pomoc odborný servis.

  Výstražné svetlo zapnutia bezpečnostných pásov vzadu

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 32.

 svieti - nezapnutý bezpečnostný pás na zadnom sedadle.

 svieti - zapnutý bezpečnostný pás na zadnom sedadle.

Keď sa bezpečnostný pás na zadnom sedadle zapne, resp. odopne, rozsvieti sa
na krátku dobu príslušné svetlo a zobrazí aktuálny stav pásu.

  Alternátor

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 32.

 svieti - pri bežiacom motore sa nenabíja akumulátor vozidla.

▶ Pretože sa akumulátor vozidla počas jazdy vybíja, musia sa vypnúť všetky
elektrické spotrebiče, ktoré nie sú bezpodmienečne potrebné (napr. Infotain-
ment).

▶ Ďalšia jazda je možná so zodpovedajúco opatrným spôsobom jazdy. Neod-
kladne požiadajte o pomoc odborný servis.

DÔLEŽITÉ
Ak sa počas jazdy rozsvieti dodatočne k svetlu  aj svetlo ,  nepokračujte
v jazde - hrozí nebezpečenstvo poškodenia motora! Vypnite motor a požiadaj-
te o pomoc odborný servis.

  Chladiaca kvapalina

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 32.

Výška hladiny chladiacej kvapaliny príliš nízka

  svieti




Skontrolujte chladiac. kvapalinu! Palubná dokumentácia!
SKONTROLUJTE CHLADIACU KVAPALINU

▶ Zastavte vozidlo, vypnite motor a nechajte ho vychladnúť.
▶ Skontrolujte výšku hladiny chladiacej kvapaliny » Strana 277.

Ak hladina chladiacej kvapaliny leží v predpísanom rozsahu a kontrolné svetlo
 sa napriek tomu rozsvieti, potom môže byť prítomná porucha funkcie venti-
látora chladiča.

▶ Vypnite zapaľovanie.
▶ Prekontrolujte poistku pre ventilátor chladiča, príp. ju vymeňte.

Ak sú výška hladiny chladiacej kvapaliny, ako aj poistka ventilátora v poriadku a
kontrolné svetlo  sa opätovne rozsvieti,  Nepokračujte v jazde!

▶ Požiadajte o pomoc odborný servis.

Teplota chladiacej kvapaliny príliš vysoká

  svieti




Motor prehriaty. Stop! Palubná dokumentácia!
MOTOR PREHRIATY STOP

▶ Zastavte vozidlo, vypnite motor a nechajte ho vychladnúť.
▶ V jazde opäť pokračujte až po zhasnutí kontrolného svetla .
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  Tlak motorového oleja

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 32.

  bliká - tlak motorového oleja je príliš nízky.

▶ Zastavte vozidlo, vypnite motor a prekontrolujte výšku hladiny motorového
oleja.

▶ Ak bliká kontrolné svetlo  aj v prípade, keď je výška hladiny oleja v poriadku,
nepokračujte v jazde! Motor vozidla nenechávajte v chode ani pri voľnobež-
ných otáčkach.

▶ Požiadajte o pomoc odborný servis.

DÔLEŽITÉ
Ak za daných podmienok nie je možné doplnenie motorového oleja,  nepo-
kračujte v jazde - hrozí nebezpečenstvo poškodenia motora! Vypnite motor a
požiadajte o pomoc odborný servis.

  Hladina motorového oleja

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 32.

Výška hladiny motorového oleja príliš nízka

  svieti




Stav oleja: Doplňte olej!
DOPLŇTE OLEJ

▶ Zastavte vozidlo, vypnite motor a prekontrolujte výšku hladiny motorového
oleja, resp. doplňte motorový olej.

Ak otvoríte veko motorového priestoru na dlhšie ako 30 sekúnd, kontrolné
svetlo zhasne. Ak nebol motorový olej doplnený, kontrolné svetlo sa približne
po 100 km opäť rozsvieti.

Výška hladiny motorového oleja príliš vysoká

  svieti




Znížte stav oleja!
STAV OLEJ PRÍLIŠ VYSOKÝ

▶ Zastavte vozidlo, vypnite motor a prekontrolujte výšku hladiny motorového
oleja.

▶ Pri príliš vysokej výške hladiny oleja je ďalšia jazda možná so zodpovedajúco
opatrným spôsobom jazdy. Neodkladne požiadajte o pomoc odborný servis.

Porucha na snímači výšky hladiny motorového oleja

  svieti




Snímač oleja: Servisné stredisko!
SENZOR OLEJA SERVIS

▶ Ďalšia jazda je možná so zodpovedajúco opatrným spôsobom jazdy. Neod-
kladne požiadajte o pomoc odborný servis.

DÔLEŽITÉ
Ak za daných podmienok nie je možné doplnenie motorového oleja,  nepo-
kračujte v jazde - hrozí nebezpečenstvo poškodenia motora! Vypnite motor a
požiadajte o pomoc odborný servis.

  Výpadok žiarovky

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 32.

  svieti - jedna zo žiaroviek je chybná.

Na displeji sa zobrazí hlásenie týkajúce sa príslušnej žiarovky.

  Filter pevných častíc (vznetový motor)

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 32.

Filter pevných častíc filtruje z výfukových plynov častice sadzí. Častice sadzí sa
zhromažďujú vo filtri pevných častíc a pravidelne sa tu spaľujú.

  svieti - filter je zanesený sadzami.

Aby sa vyčistil filter, treba, ak to umožňujú podmienky premávky » , ísť počas
aspoň 15 minút alebo kým nezhasne kontrolné svetlo  takto.

4. alebo 5. rýchlostný stupeň (automatická prevodovka: poloha D / S).
Rýchlosť jazdy minimálne 70 km/h.
Otáčky motora medzi 1800-2500 1/min.

Ak sa filter úspešne očistí, zhasne kontrolné svetlo .

Ak sa filter nevyčistí úspešne, kontrolné svetlo  nezhasne a kontrolné svetlo
 začne blikať.

▶ Ďalšia jazda je možná so zodpovedajúco opatrným spôsobom jazdy. Neod-
kladne požiadajte o pomoc odborný servis. 
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POZOR
■ Rýchlosť prispôsobte vždy aktuálnemu počasiu, stavu vozovky, krajine a
podmienkam premávky.
■ Filter pevných častíc dosahuje veľmi vysokých teplôt - hrozí nebezpečen-
stvo požiaru a môže dôjsť k ťažkým poraneniam. Preto vozidlo nikdy neza-
stavujte na miestach, na ktorých by sa mohla spodná strana vozidla dostať
do kontaktu s ľahko horľavými materiálmi (napr. so suchou trávou, pora-
stom, lístím, rozliatym palivom a pod.).

DÔLEŽITÉ
■ Pokiaľ kontrolné svetlo  svieti, musíte počítať so zvýšenou spotrebou pali-
va, prípadne so zníženým výkonom motora.
■ Používanie motorovej nafty so zvýšeným obsahom síry môže výrazne skrátiť
životnosť filtra pevných častíc. U partnera ŠKODA zistíte, v ktorých krajinách
sa používa motorová nafta so zvýšeným obsahom síry.

Upozornenie
Odporúčame vám zabrániť neustálym jazdám na krátke vzdialenosti. Podporí sa
tým proces spaľovania častíc sadzí vo filtri pevných častíc.

Výška hladiny vody do ostrekovačov

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 32.

  svieti - výška hladiny vody do ostrekovačov je príliš nízka.

▶ Doplňte kvapalinu do ostrekovačov » Strana 274.

  Asistent diaľkových svetiel

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 32.

 svieti - asistent diaľkových svetiel je zapnutý » Strana 66, Asistent diaľko-
vých svetiel (Light Assist).

    Systém ŠTART-STOP

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 32.

Kontrolné svetlá   signalizujú stav systému ŠTART-STOP » Strana 198.

  Indikácia nízkej teploty

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 32.

 svieti - vonkajšia teplota je nižšia ako +4 °C.

POZOR
Aj pri vonkajšej teplote okolo +4 °C môže byť prítomná poľadovica! Preto sa
iba na základe údaja ukazovateľa vonkajšej teploty úplne nespoliehajte na to,
že na ceste nie je poľadovica.

  Voda v palivovom filtri (vznetový motor)

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 32.

Palivový filter s odlučovačom vody filtruje nečistotu a vodu z paliva.

Ak je v odlučovači príliš veľa vody, zobrazí sa na displeji prístrojového panelu
nasledujúca informácia.

Kontrolné svetlo  sa zobrazuje iba na displeji MAXI DOT.

  svieti




Voda v palivovom filtri. Palubná dokumentácia!
VODA V PALIVOVOM FILTRI

▶ Ďalšia jazda je možná so zodpovedajúco opatrným spôsobom jazdy. Neod-
kladne požiadajte o pomoc odborný servis.

      Adaptívny tempomat (ACC)

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 32.

Kontrolné svetlá    signalizujú stav systému ACC » Strana 232.

  Varovanie upozorňujúce na odstup (Front Assist)

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 32.

Kontrolné svetlo  sa zobrazuje iba na displeji MAXI DOT.

 svieti - bezpečnostný odstup od vozidla idúceho vpredu sa nedosahuje.

Informácie k systému Front Assist » Strana 236.
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  Front Assist

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 32.

  svieti
▶ Systém Front Assist rozpoznal nebezpečenstvo kolízie alebo automaticky ak-

tivoval núdzové brzdenie » Strana 236.
▶ Došlo k automatickej deaktivácii systému Front Assist pri aktivácii ESC Sport

» Strana 208, resp. pri deaktivácii ASR » Strana 209.
▶ Systém Front Assist momentálne nie je k dispozícii » Strana 239.

 s nápisom   svieti - systém Front Assist je deaktivovaný » Strana 239.

  Úsporný režim

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 32.

 svieti - vozidlo sa nachádza v úspornom režime v dôsledku zásahu aktívneho
manažmentu valcov alebo pri neutrálnej polohe automatickej prevodovky.

  Režim OFF ROAD

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 32.

 svieti - podmienky pre zásah režimu OFF ROAD sú splnené » Strana 210,
Režim OFF ROAD.

 bliká - práve sa realizuje zásah asistenta pre jazdu z kopca.

  Adaptívna regulácia podvozku (DCC)

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 32.

Kontrolné svetlo  sa zobrazuje iba na displeji MAXI DOT.

  svieti - vyskytla sa porucha DCC.

▶ Ďalšia jazda je možná so zodpovedajúco opatrným spôsobom jazdy. Neod-
kladne požiadajte o pomoc odborný servis.

  Servis

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 32.

 svieti - upozornenie týkajúce sa potreby vykonania servisnej prehliadky
» Strana 47, Ukazovateľ intervalov servisných prehliadok.
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Informačný systém

Informačný systém vodiča

 Úvod k téme

Displej na prístrojovom paneli

Obr. 22 Typy displejov: MAXI DOT / segmentový displej

Podľa výbavy vozidla sprostredkováva informačný systém prostredníctvom di-
spleja prístrojového panelu nasledujúce informácie » Obr. 22.

Čas / symboly ovládania systému Infotainment hlasom
Zaradený rýchlostný stupeň / odporúčanie rýchlostného stupňa
Polohy voliacej páky automatickej prevodovky
Kontrolné svetlá systému ŠTART-STOP
Zobrazenie svetových strán1)

Rozpoznané dopravné značky
Údaje jazdy (multifunkčný ukazovateľ)
Kontrolné svetlá
Upozorňujúce hlásenia
Výstražná signalizácia otvorených dverí
Eko tipy
Ukazovateľ intervalov servisných prehliadok
Vonkajšia teplota

1

2

3

4

Tempomat/obmedzovač rýchlosti
Celková prejdená vzdialenosť
Prejdená vzdialenosť po vynulovaní pamäte (trip)
Čas
Kontrolné svetlá systému ŠTART-STOP
Zaradený rýchlostný stupeň / odporúčanie rýchlostného stupňa
Polohy voliacej páky automatickej prevodovky
Vonkajšia teplota
Kontrolné svetlá
Údaje jazdy (multifunkčný ukazovateľ)
Celková prejdená vzdialenosť
Prejdená vzdialenosť po vynulovaní pamäte (trip)
Tempomat/obmedzovač rýchlosti
Ukazovateľ intervalov servisných prehliadok
Upozorňujúce hlásenia

Výstražná signalizácia otvorených dverí, veka batožinového priestoru/veka
motorového priestoru
Pri otvorených dverách alebo veku batožinového priestoru/motorového prie-
storu sa na displeji zobrazí grafická varovná indikácia.

Ak sa pri rýchlosti vyššej ako 6 km/h otvoria dvere, zaznie dodatočne akustický
signál.

Vynulovanie počítadla najazdenej vzdialenosti (trip)
› Stlačte tlačidlo C  » Obr. 23 na strane 41.

Nastavenie aktuálneho času

Obr. 23 
Tlačidlo na prístrojovom paneli 

5

6

7

8

9

10

1) Platí pre vozidlá s navigačným systémom zabudovaným z výroby.
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› Zapnite zapaľovanie.
› Podržte stlačené tlačidlo A  » Obr. 23, kým sa na displeji nezobrazí položka

menu Čas.
› Uvoľnite tlačidlo A , systém prejde na nastavenie hodín.
› Opätovne stlačte tlačidlo A  a nastavte hodiny.
› Vyčkajte 4 sekundy, systém prejde na nastavenie minút.
› Opätovne stlačte tlačidlo A  a nastavte minúty.
› Vyčkajte 4 sekundy, systém prejde do východiskového nastavenia.

Čas je možné nastaviť aj v systéme Infotainment v menu  /  →  → Čas a
dátum.

Odporúčanie rýchlostného stupňa

Obr. 24 
Informácia o zaradenom rých-
lostnom stupni / Odporúčanie
rýchlostného stupňa

Zobrazuje sa vhodne zaradený rýchlostný stupeň, resp. odporúčanie rýchlost-
ného stupňa týkajúce sa životnosti motora a hospodárnosti jazdy.

Zobrazenie na displeji » Obr. 24
Optimálne zaradený rýchlostný stupeň
Odporúčanie rýchlostného stupňa (napr.    znamená, že je výhodné pre-
radiť z 3. na 4. rýchlostný stupeň)

Pri vozidlách s automatickou prevodovkou sa zobrazuje odporúčanie rýchlost-
ného stupňa, pokiaľ je zvolený režim na manuálne radenie (Tiptronic).

POZOR
Za výber správneho rýchlostného stupňa v rôznych situáciách počas jazdy
(napr. pri predbiehaní) je vždy zodpovedný vodič.





Stav vozidla

Obr. 25 
Stav vozidla

Pri zapnutom zapaľovaní sú vo vozidle neustále kontrolované určité funkcie
a stavy jednotlivých systémov vozidla. Ak sa v systéme vyskytla porucha, zo-
brazí sa na displeji prístrojového panelu príslušné hlásenie.

Hlásenia sa opakovane zobrazujú, kým nie sú poruchy funkcie odstránené. Po
prvom zobrazení hlásenia sa naďalej zobrazujú kontrolné svetlá  (ohrozenie),
resp.  (výstraha).

Stav vozidla je možné zobraziť v systéme Infotainment v menu   →  → 
→ Stav vozidla.

Na displeji sa zobrazia informácie o stave vozidla alebo funkcia sledovania tlaku
v pneumatikách.

› Pomocou ikon funkcií   zvoľte položku menu Stav vozidla.

Ikony funkcií a zobrazenie na displeji » Obr. 25
A Zobrazenie vozidla (farebne zobrazené oblasti vozidla poukazujú na va-

rovné hlásenia k oblastiam vozidla, po zatlačení na „vozidlo“ sa zobrazia
texty varovných hlásení)

 Žiadne hlásenie / varovné hlásenia k stavu vozidla a ich počet (ak je prí-
tomné iba jedno hlásenie, potom sa zobrazuje iba text varovného hláse-
nia)
 Zobrazenie informácií k stavu systému ŠTART-STOP
  Aktivácia/deaktivácia upozornení týkajúcich sa hlásení systému

ŠTART-STOP na inom zobrazení displeja
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Obsluha informačného systému

Obsluha pomocou ovládacej páčky

Obr. 26 
Tlačidlá na ovládacej páčke

Obsluha multifunkčného ukazovateľa
Stlačenie (hore alebo dole) - výber údajov / nastavenie hodnôt
Stlačenie - zobrazenie/potvrdenie údaja

Obsluha displeja MAXI DOT
Stlačenie (hore alebo dole) - pohyb vo zvolenom menu
Podržanie (hore alebo dole) - zobrazenie hlavného menu
Stlačenie - potvrdenie zvolenej položky menu

Obsluha pomocou multifunkčného volantu

Obr. 27 Tlačidlá/nastavovacie kolieska na multifunkčnom volante

Tlačidlá/nastavovacie kolieska na multifunkčnom volante
Zapnutie/vypnutie ovládania hlasom
Otáčanie - nastavenie hlasitosti
Stlačenie - vypnutie/zapnutie zvuku

A

B

A

B



A

Prechod na ďalšiu skladbu/stanicu
Prechod na predchádzajúcu skladbu/stanicu
Zobrazenie menu asistenčných systémov
Stlačenie - zobrazenie menu Telefón; prijatie/ukončenie hovoru; volanie
zvolenému kontaktu
Podržanie - opakovanie posledného volania; odmietnutie hovoru

Obsluha multifunkčného ukazovateľa
Otáčanie - výber údajov / nastavenie hodnôt
Stlačenie - zobrazenie/potvrdenie údaja

Obsluha displeja MAXI DOT
Podržanie - zobrazenie hlavného menu
Stlačenie - v menu návrat o úroveň vyššie
Otočenie - pohyb vo zvolenom menu
Stlačenie - potvrdenie zvolenej položky menu

Upozornenie
V závislosti od vybavenia nemusia byť k dispozícii všetky funkcie. Na túto sku-
točnosť upozorňuje systém prostredníctvom textového hlásenia na displeji sy-
stému Infotainment.

Údaje jazdy (multifunkčný ukazovateľ)

 Úvod k téme

Zobrazenie údajov jazdy je možné len pri zapnutom zapaľovaní. Po zapnutí za-
paľovania sa zobrazí údaj, ktorý bol zvolený ako posledný pred vypnutím zapa-
ľovania.

Ak sa pri vozidlách s displejom MAXI DOT údaje jazdy nezobrazujú po zapnutí
zapaľovania, je potrebné v hlavnom menu zvoliť položku menu Údaje jazdy a túto
potvrdiť » Strana 46.

Jednotky, ako aj zobrazenie niektorých údajov je možné nastaviť v systéme In-
fotainment v menu  /  →  → Jednotky.

Upozornenie
Nastavenie zobrazení údajov sa uloží v aktívnom používateľskom konte perso-
nalizácie » Strana 48.









B



B
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Prehľad údajov

Prehľad údajov jazdy (podľa výbavy vozidla).

Dojazd - vzdialenosť v km, ktorú je možné prejsť s existujúcim množstvom pali-
va v nádrži a pri rovnakom spôsobe jazdy. Ak sa jazdí úspornejšie, môže sa údaj
zvýšiť. Pri vozidlách G-TEC sa zobrazujú nasledujúce údaje - Celkový dojazd /
Dojazd na zemný plyn / Dojazd na benzín.

Priemerná spotreba paliva - vypočítava sa priebežne od posledného vymaza-
nia pamäte. Po vymazaní pamäte sa počas prvých 100 m jazdy nezobrazuje
žiadny údaj. Pri vozidlách G-TEC sa zobrazí priemerná spotreba práve používa-
ného paliva.

Momentálna spotreba paliva - pri stojacom alebo pomaly jazdiacom vozidle sa
spotreba paliva zobrazuje v l/h (u modelov pre niektoré krajiny sa zobrazuje --,-
km/l). Pri vozidlách G-TEC sa zobrazuje momentálna spotreba aktuálne použí-
vaného paliva (pri stojacom alebo pomaly idúcom vozidle sa počas prevádzky
na zemný plyn zobrazuje spotreba paliva v kg/h).

Teplota oleja - ak je teplota oleja nižšia ako 50 °C alebo ak je v systéme kon-
troly teploty oleja porucha, zobrazia sa namiesto teploty oleja symboly .

Výstraha pri prekročení nastavenej rýchlosti - umožňuje nastavenie rýchlost-
ného limitu, pri prekročení ktorého zaznie akustický varovný signál a na displeji
prístrojového panelu sa zobrazí výstražné hlásenie.

Rozpoznávanie dopravných značiek - zobrazenie dopravných značiek » Stra-
na 245, Rozpoznávanie dopravných značiek.

Aktuálna rýchlosť jazdy - digitálne zobrazenie rýchlosti.

Priemerná rýchlosť - vypočítava sa priebežne od posledného vymazania pamä-
te. Po vymazaní pamäte sa počas prvých 300 m jazdy nezobrazuje žiadny údaj.

Vzdialenosť - najazdená vzdialenosť od vymazania pamäte.

Doba jazdy - doba jazdy od vymazania pamäte.

Komfortné spotrebiče - informácie o celkovej spotrebe komfortných spotre-
bičov v l/h, ako aj zoznam troch spotrebičov (napr. klimatizácia a pod.), ktoré
vykazujú najväčší podiel na spotrebe paliva.

Množstvo na dotankovanie1) - po spotrebovaní cca 10 l paliva z plne natanko-
vanej palivovej nádrže sa na displeji zobrazí množstvo paliva v l, ktoré je možné
bezpečne dotankovať.

Kvalita zemného plynu - zobrazí sa údaj o kvalite zemného plynu v percentách
v rozsahu od 70% do 100%. Čím vyššia je hodnota, o to nižšia je jeho spotreba.

Teplota chladiacej kvapaliny - ak teplota chladiacej kvapaliny leží v rozsahu
70-120 °C, potom je dosiahnutá prevádzková teplota motora. Ak teplota leží
pod 70 °C, je potrebné zabrániť vysokým otáčkam motora, a silnému zaťaženiu
motora. Ak teplota leží nad 120 °C, rozsvieti sa na prístrojovom paneli kontrol-
né svetlo  » Strana 37.

V systéme Infotainment v menu  /  →  → Združený prístroj existuje mož-
nosť zobraziť/skryť položky multifunkčného ukazovateľa na displeji prístrojové-
ho panelu, resp. vynulovať údaje jazdy.

Zobrazenie v systéme Infotainment

Obr. 28 
Údaje jazdy

› V systéme Infotainment v menu  /  zatlačte na ikonu funkcie  → Údaje
jazdy.

Zobrazenie na displeji » Obr. 28
Vzdialenosť
Doba jazdy
Priemerná rýchlosť
Priemerná spotreba paliva
Hodnotenie bodu jazdy (funkcia DriveGreen) 

A

B

C

D

E

1) Platí iba pre niektoré krajiny.
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Grafické zobrazenie zásoby paliva (ak leží predpokladaný dojazd pod 300
km, približuje sa vozidlo pomaly v smere k symbolu)
Približný dojazd1)

Pomocou ikon funkcií   je možné zvoliť jednu z nasledujúcich pamätí.
▶ Od štartu - jednotlivé údaje jazdy
▶ Dlhodobo - dlhodobé údaje jazdy
▶ Od tankovania - údaje po tankovaní paliva

Výstraha pri prekročení nastavenej rýchlosti

Systém ponúka možnosť nastaviť rýchlostný limit, pri prekročení ktorého za-
znie akustický varovný signál a na displeji prístrojového panelu sa zobrazí nasle-
dujúce varovné hlásenie.

Nastavenie rýchlostného limitu pri zastavenom vozidle
› Vyberte a potvrďte položku menu Výstraha pri (), resp.  ().
› Želaný rýchlostný limit nastavujte v krokoch po 5 km/h.
› Potvrďte nastavenú hodnotu alebo počkajte niekoľko sekúnd, nastavenie sa

automaticky uloží.

Nastavenie rýchlostného limitu pri idúcom vozidle
› Vyberte a potvrďte položku menu Výstraha pri (), resp.  ().
› Jazdite požadovanou rýchlosťou.
› Aktuálnu rýchlosť potvrďte ako rýchlostný limit.

Nastavený rýchlostný limit je možné v prípade potreby dodatočne manuálne
prispôsobiť.

Zrušenie rýchlostného limitu
› Vyberte a potvrďte položku menu Výstraha pri (), resp.  ().
› Potvrdením uloženej hodnoty sa zruší rýchlostný limit.

Nastavená hraničná hodnota rýchlosti zostane zachovaná aj po vypnutí a za-
pnutí zapaľovania. Po prerušení jazdy na dlhšie ako 2 hodiny sa nastavený rých-
lostný limit deaktivuje.

F

G

Pamäť

Obr. 29 
Ukazovateľ pamäte: Displej MA-
XI DOT () / Segmentový displej
()

Systém ukladá údaje do troch následne opísaných pamätí, ktoré sa zobrazujú
na displeji na pozícii A  » Obr. 29.

Od štartu () alebo „1“ ()
Do pamäte sa ukladajú údaje jazdy od zapnutia až po vypnutie zapaľovania. Ak
sa v jazde pokračuje do 2 hodín od vypnutia zapaľovania, uložia sa nové hodno-
ty spolu s aktuálnymi informáciami o jazde.

Ak prerušíte jazdu na viac ako 2 hodiny, pamäť sa automaticky vynuluje.

Dlhodobo () alebo „2“ ()
V pamäti sa zhromažďujú údaje o jazdách z ľubovoľného počtu jednotlivých jázd
až do uplynutia doby jazdy 99 hodín a 59 minút alebo najazdenia vzdialenosti
9 999 km.

Ak sa jedna z uvedených hodnôt prekročí, zobrazenie sa automaticky opäť vy-
nuluje.

Od tankovania () alebo „3“ ()
Do pamäte sa ukladajú údaje jazdy od posledného tankovania paliva.

Pri nasledujúcom tankovaní paliva sa pamäť automaticky vymaže.

› Na výber pamäte opakovane potvrďte zvolený údaj a zvoľte želanú pamäť.
› Na vymazanie pamäte zvoleného údaja podržte stlačené tlačidlo na potvrde-

nie údaja.

Nasledujúce údaje jazdy sa ukladajú do pamätí.
▶ Priemerná spotreba paliva.
▶ Najazdená vzdialenosť. 

1) U vozidiel s pohonom na CNG sa približný dojazd na benzín a na CNG zobrazuje samostatne.
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▶ Priemerná rýchlosť.
▶ Čas jazdy.

Upozornenie
Odpojením akumulátora vozidla sa vymažú všetky hodnoty pamäte.

Displej MAXI DOT

 Úvod k téme

Na displeji MAXI DOT (ďalej len displej) sa zobrazujú údaje zo systému Infotain-
ment, z multifunkčného ukazovateľa, z asistenčných systémov a pod.

Menu s údajmi je možné obsluhovať a zobrazovať pomocou tlačidiel na ovláda-
cej páčke, resp. na multifunkčnom volante » Strana 43.

Body hlavného menu (podľa výbavy vozidla)
■ Údaje jazdy » Strana 43
■ Asistenti » Strana 46
■ Navigácia » Strana 46
■ Audio » Strana 46
■ Telefón » Strana 46;
■ Vozidlo » Strana 42
■ Časomiera » Strana 47

Upozornenie
■ Ak sa na displeji zobrazujú varovné hlásenia, musia sa tieto najskôr potvrdiť,
aby sa vyvolalo hlavné menu.
■ Jazyk displeja je možné nastaviť v systéme Infotainment » Strana 126, Nasta-
venia jazyka systému Infotainment, resp. » Strana 135, Nastavenia jazyka sy-
stému Infotainment.

Položka Navigácia

V položke menu Navigácia sa realizuje zobrazenie nasledujúcich údajov.

▶ Odporúčania pre jazdu
▶ Kompas
▶ Posledné ciele

Položka menu Audio

V položke menu Audio sa realizuje zobrazenie nasledujúcich údajov.

Rádio
▶ Aktuálne prehrávaná stanica (názov/frekvencia).
▶ Zvolený frekvenčný rozsah (napr. FM), príp. s číslom tlačidla stanice (napr.

FM 3), ak je stanica uložená v zozname staníc.
▶ Zoznam dostupných staníc (ak je možné prijímať viac ako 5 staníc).
▶ TP - dopravné hlásenia.

Médiá
▶ Názov prehrávanej skladby, príp. ďalšie informácie o skladbe (napr. interpret,

názov albumu), ak sú tieto informácie uložené na audio zdroji ako takzvaný
ID3 tag.

Položka menu Telefón

V položke menu Telefón sa realizuje zobrazenie zoznamu volaní s nasledujúcimi
symbolmi.

Prichádzajúce volanie
Odchádzajúce volanie
Zmeškané volanie

Symboly na displeji
Stav nabitia batérie telefónu1)

Intenzita signálu1)

Telefón je spojený s prístrojom
Neprijaté volania (ak je prítomných viacero neprijatých volaní, zobrazuje sa
vedľa symbolu počet neprijatých volaní)
Mikrofón vypnutý

Položka menu Asistenti

V položke menu Asistenti je možné aktivovať/deaktivovať nasledujúce systémy.

▶ Front Assist
▶ Asistent udržiavania vozidla v pruhu (Lane Assist) 

















1) Túto funkciu podporujú iba niektoré mobilné telefóny.
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▶ Asistent vyparkovania
▶ Asistent na sledovanie mŕtveho uhla

Položka menu Časomiera (stopky)

Funkcia Časomiera ponúka možnosť merať čas okruhu, napríklad pri jazde na
pretekárskej dráhe. Nameraný čas sa zobrazuje na displeji.

Namerané hodnoty sa zobrazujú v minútach, sekundách a desatinách sekundy.

K dispozícii sú nasledujúce funkcie.
■ Spustenie - ručne spustenie merania času alebo pokračovanie v prerušenom

meraní
■ Od štartu - spustenie merania času automaticky pri rozjazde
■ Štatistika - vyhodnotenie a vynulovanie nameraných časov

Meranie času
▶ Na manuálne spustenie merania zvoľte položku Časomiera - Spustenie.
▶ Na automatické spustenie merania zvoľte položku Časomiera - Od štartu. Mera-

nie času začne automaticky pri spustení.
▶ Na spustenie merania nasledujúceho okruhu počas merania času zvoľte polo-

žku Nový okruh.

V priebehu merania času sa na displeji zobrazia údaje o najrýchlejšom čase a
poslednom čase okruhu.

Meranie medzičasu
▶ Počas merania času zvoľte položku Medzičas. Na displeji sa po dobu približne 5

sekúnd zobrazuje údaj o medzičase.

Medzičas sa môže merať opakovane počas jedného kola.

Prerušenie merania
▶ Počas merania času zvoľte položku Stop.

Meranie času sa preruší, k dispozícii sú nasledujúce funkcie.
■ Pokračovať - pokračovať v meraní aktuálneho času okruhu
■ Nový okruh - spustiť meranie nasledovného času okruhu
■ Okruh preruš.- zrušenie merania času (zrušený čas okruhu sa neuloží)
■ Ukončiť - ukončenie merania času (zrušený čas okruhu sa uloží)

Vyhodnotenie nameraných časov
▶ Zvoľte položku menu Časomiera - Štatistika.

Zobrazia sa nasledujúce údaje.
▶ Najrýchlejšia: - najrýchlejšie zajazdený okruh
▶ Najpomalší: - najpomalšie zajazdený okruh
▶ Priemer:- priemerný čas na okruh
▶ Celkový čas: - súčet zajazdených časov okruhov

Vynulovanie nameraných časov
▶ Zvoľte položku menu Časomiera - Štatistika - Nastaviť späť.

POZOR
■ V prvom rade venujte pozornosť jazde autom! Ako vodič nesiete plnú zod-
povednosť za prevádzku vozidla.
■ Systém Časomiera používajte len do takej miery, že v akejkoľvek dopravnej
situácii máte vozidlo úplne pod kontrolou.

Upozornenie
■ Systém umožňuje meranie až 11 časov okruhov.
■ Meranie jednotlivých časov na okruh sa ukončí po 99 hod., 59 min. a 59 s. Po-
tom, čo sa dosiahne tento čas, automaticky sa spustí meranie nového času na
okruh.
■ Namerané časy sa nemôžu vynulovať jednotlivo.
■ Ak sa namerané časy nevynulujú, potom zostanú uložené aj po vypnutí zapa-
ľovania.

Ukazovateľ intervalov servisných prehliadok

 Úvod k téme

Ukazovateľ intervalov servisných prehliadok informuje o kilometroch, resp.
dňoch až do nasledujúcej servisnej prehliadky.

Informácie týkajúce sa servisných intervalov » Strana 261.
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Zobrazenie zostávajúceho počtu kilometrov a dní do servisnej
prehliadky

Obr. 30 
Tlačidlo na prístrojovom paneli

› Zapnite zapaľovanie.
› Podržte stlačené tlačidlo A  » Obr. 30, kým sa na displeji nezobrazí položka

menu Servis.
› Uvoľnite tlačidlo A .

Na displeji sa na 4 sekundy zobrazí symbol  a hlásenia týkajúce sa kilometrov,
resp. dní do nasledujúceho termínu servisnej prehliadky.

Údaje týkajúce sa zostávajúcich kilometrov, resp. dní do nasledujúceho termínu
servisnej prehliadky je možné zobraziť aj v systéme Infotainment v menu  /
 →  → Servis.

Servisné hlásenia

Hlásenia pred dosiahnutím servisného termínu
Pred dosiahnutím servisného termínu sa na displeji po zapnutí zapaľovania zo-
brazí symbol  a tiež hlásenie o počte najazdených kilometrov alebo dní do na-
sledujúcej servisnej prehliadky.

Hlásenia pri dosiahnutí servisného termínu
Hneď ako sa dosiahne servisný interval, objaví sa na displeji po zapnutí zapaľo-
vania symbol , ako aj hlásenie.

Vynulovanie ukazovateľa intervalov servisných prehliadok

Vynulovanie ukazovateľa odporúčame nechať vykonať v odbornom servise.

Vynulovanie ukazovateľa intervalov servisných prehliadok neodporúčame vy-
konávať svojpomocne. Inak by mohlo dôjsť k chybnému nastaveniu ukazovate-
ľa intervalov servisných prehliadok a tým k eventuálnym poruchám na vozidle.

Variabilný servisný interval
Pri vozidlách s variabilným servisným intervalom sa po vynulovaní ukazovateľa
servisu s výmenou oleja v odbornom servise zobrazia hodnoty nového servis-
ného intervalu, ktoré sa vypočítajú podľa predchádzajúcich prevádzkových
podmienok vozidla.

Tieto hodnoty sa potom naďalej priebežne prispôsobujú podľa aktuálnych pre-
vádzkových podmienok vozidla.

Personalizácia

 Úvod k téme

Vďaka personalizácii má viacero vodičov možnosť, použiť vozidlo s individuálne
nastavenými systémovými funkciami pomocou používateľského konta, ku kto-
rému je pridelený príslušný kľúč od vozidla.

POZOR
Všetky nastavenia vykonávajte pri stojacom vozidle - v opačnom prípade
hrozí nebezpečenstvo nehody!

Spôsob funkcie

Obr. 31 
Prepnutie na iné používateľské konto

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 48.

Po odomknutí vozidla a otvorení dverí vodiča sa všetky personalizované funk-
cie nastavia podľa používateľského konta, ku ktorému je pridelený kľúč, pomo-
cou ktorého sa realizovalo odomknutie.

Každá zmena personalizovaných funkcií sa automaticky uloží v aktívnom použí-
vateľskom konte. 
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V rámci personalizácie sú k dispozícii tri štandardné používateľské kontá, ako aj
konto Hosť.

Prepnutie na iné používateľské konto
Prepnutie na iné používateľské konto je možné realizovať na displeji prístrojo-
vého panelu » Obr. 31 v priebehu 10 s po zapnutí zapaľovania.

Zmenu konta je možné realizovať neskôr v systéme Infotainment v menu  /
 →  → Stav vozidla →  (ak by sa najskôr zobrazila Kontrola tlaku v pneu, potom
vykonajte prepnutie pomocou šípky  alebo  na Stav vozidla).

Keď sa zvolí konto, na ktorom nie sú nastavené všetky systémom požadované
body, môže sa na displeji Infotainmentu automaticky zobraziť asistent konfigu-
rácie » Strana 122.

Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča (ďalej len sedadlo)
Nastavenie polohy sedadla sa realizuje v nasledujúcich prípadoch.
▶ Po odomknutí vozidla a otvorení dverí vodiča.
▶ Po prepnutí na iné používateľské konto a pri rýchlosti do 5 km/h.

Nastavenie sedadla je možné ukončiť takto.
▶ Zatlačením na ikonu funkcie Prerušiť na displeji Infotainmentu.
▶ Stlačením ľubovoľného tlačidla na sedadle » Strana 76.

Upozornenie
Vozidlá s funkciou personalizácie sa z výroby dodávajú s troma kľúčmi od vo-
zidla.

Prehľad vlastných personalizovaných funkcií

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 48.

▶ Jazdný režim - naposledy zvolený režim, nastavenie režimu Individual.
▶ Nastavenie elektricky nastaviteľného sedadla vodiča.
▶ Nastavenie vonkajších zrkadiel.
▶ Asistenčné systémy - asistent udržiavania vozidla v pruhu (Lane Assist), po-

moc pri parkovaní (ParkPilot).
▶ Svetlo - osvetlenie interiéru, komfortné blikanie, COMING HOME / LEAVING

HOME.
▶ Climatronic - teplota v jednotlivých oblastiach, otáčky ventilátora, recirkulá-

cia vzduchu.
▶ Nastavenia systému Infotainment - jas obrazovky, usporiadanie klávesnice.
▶ Rádio - nastavenia zvuku, triedenie staníc.

▶ Médiá - náhodné prehrávanie/opakovanie skladby, zvolený video formát.
▶ Ovládanie hlasom - akustické signály.
▶ Navigácia - domáca adresa, alternatívne trasy, odporúčaná trasa, pripomenu-

tie nedostatku paliva.

Upozornenie
Rozsah personalizovaných funkcií je závislý od typu systému Infotainment.

Nastavenie personalizácie

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 48.

› V systéme Infotainment v menu  /  zatlačte na ikonu funkcie  → Perso-
nalizácia.

Zobrazia sa nasledujúce položky menu.

Personalizácia
Aktívne - aktivácia/deaktivácia personalizácie

Výber používateľského konta
Zoznam používateľských kont s voliteľnou možnosťou správy používateľských
kont, ako s možnosťou prepnutia na iné konto.

■  - Správa používateľských kont s nasledujúcimi voliteľnými možnosťami:
■ Premenovať používateľské konto - premenovanie používateľského konta (neplatí

pre konto Hosť)
■ Nastavenia kopírovať do iného konta - kopírovanie nastavení aktívneho používa-

teľského konta do iného používateľského konta
■ Používateľské konto nastaviť späť - obnovenie výrobných nastavení používateľ-

ského konta

Nastavenie
■ Priradenie kľúča: - voliteľné možnosti na priradenie kľúča od vozidla používateľ-

skému kontu:
■ Manuálne - rozpoznaný kľúč od vozidla sa musí manuálne priradiť aktívnemu

používateľskému kontu
■ Automaticky - rozpoznaný kľúč od vozidla sa pri prepnutí na iné konto auto-

maticky priradí aktívnemu používateľskému kontu 
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■ Priradiť kľúč aktuálnemu používateľskému kontu - manuálne priradenie rozpoznaného
kľúča od vozidla aktívnemu používateľskému kontu - nasledujte pokyny na di-
spleji systému Infotainment

■ Všetko vrátiť na pôvodné nastavenia - obnovenie personalizácie, ako aj používateľ-
ských kont na výrobné nastavenia

Odomykanie a zamykanie

Odomknutie a zamknutie

 Úvod k téme

Vozidlo je vybavené systémom centrálneho zamykania, ktorý umožňuje súčas-
ne odomknúť/zamknúť všetky dvere, kryt palivovej nádrže a veko batožinové-
ho priestoru.

Odomknutie dverí je možné nastaviť individuálne » Strana 53.

Odomknutie vozidla signalizuje dvojité bliknutie smerových svetiel.

Ak vozidlo odomknete a počas nasledujúcich 45 sekúnd neotvoríte žiadne dve-
re ani veko batožinového priestoru, vozidlo sa opäť automaticky zamkne.

Zamknutie vozidla signalizuje jedno bliknutie smerových svetiel.

Ak sú dvere vodiča otvorené, nie je možné vozidlo uzamknúť.

Ak zostanú po uzamknutí vozidla otvorené dvere alebo veko batožinového
priestoru, bliknú smerové svetlá až po ich zatvorení.

POZOR
■ Pri opúšťaní vozidla nenechávajte kľúče nikdy vo vozidle. Neoprávnené
osoby (napr. deti) by napríklad mohli uzamknúť vozidlo, zapnúť zapaľovanie
alebo naštartovať motor - hrozí nebezpečenstvo poranenia a nehody!
■ Pri opustení vozidla nikdy neponechajte osoby, ktoré nie sú úplne samo-
statné, napr. deti, bez dozoru vo vozidle. Tieto osoby by pravdepodobne ne-
boli schopné sami opustiť vozidlo alebo si sami pomôcť. Pri veľmi vysokých
alebo veľmi nízkych teplotách hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života!

DÔLEŽITÉ
■ Každý kľúč obsahuje elektronické časti; preto sa musí chrániť pred vlhkom
a silnými otrasmi.
■ Stieracie lišty udržiavajte v čistote. Nečistoty (textilné vlákna, prach a pod.)
negatívne ovplyvňujú funkciu vložiek zámkov, spínacej skrinky a pod.
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Odomknutie/zamknutie pomocou kľúča prostredníctvom vložky
zámku

Obr. 32 
Ľavá strana vozidla: Polohy kľú-
ča pri odomykaní/zamykaní

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 50.

Odomknutie/zamknutie vozidla kľúčom » Obr. 32
Odomknutie vozidla
Uzamknutie vozidla

DÔLEŽITÉ
Ak je cylindrická vložka opatrená krycím viečkom, musí sa na odomknutie/za-
mknutie vozidla pomocou kľúča najskôr demontovať krycie viečko » Stra-
na 297.

Odomknutie/zamknutie kľúčom s rádiovým diaľkovým ovládaním

Obr. 33 
Kľúč s vyklopiteľnou časťou kľú-
ča so zubmi

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 50.

Opis kľúča » Obr. 33
Tlačidlo odomknutia
Tlačidlo zamknutia









Podľa výbavy:
▶ Odomknutie veka batožinového priestoru (stlačením)/odistenie a čia-

stočné otvorenie (podržaním) (vozidlá s manuálnym ovládaním veka)
▶ Otvorenie veka batožinového priestoru/zastavenie pohybu veka batoži-

nového priestoru (vozidlá s elektrickým ovládaním veka)
Tlačidlo poistky vyklopenia/sklopenia časti kľúča so zubmi
Kontrolné svetlo pre stav batérie - ak po stlačení niektorého tlačidla na
kľúči neblikne červené kontrolné svetlo, je batéria vybitá

Odomknutie/zamknutie veka batožinového priestoru - vozidlá s manuálnym
ovládaním veka
Stlačením tlačidla  sa veko odomkne.

Podržaním stlačeného tlačidla  sa veko odomkne a odistí (čiastočne otvore-
né).

Ak sa veko odomkne alebo odistí pomocou tlačidla , potom sa veko po za-
tvorení automaticky uzamkne. Je možné nastaviť čas, po uplynutí ktorého sa
veko zamkne » Strana 56.

DÔLEŽITÉ
■ Funkciu diaľkového ovládania môže negatívne ovplyvňovať prelínanie signálu
vysielačov nachádzajúcich sa v blízkosti.
■ Účinný dosah kľúča s rádiovým diaľkovým ovládaním je približne 30 m. Ak
centrálne zamykanie reaguje na diaľkové ovládanie iba vo vzdialenosti menšej
ako 3 m, musí sa vymeniť batéria » Strana 296.



A

B
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Odomknutie/zamknutie - KESSY

Obr. 34 Odomknutie vozidla / zamknutie vozidla

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 50.

Systém KESSY (Keyless Entry Start Exit System) umožňuje odomknutie/za-
mknutie vozidla bez aktívneho použitia kľúča.

› Chyťte kľučku dverí, aby ste vozidlo odomkli » Obr. 34 - .
› Prstom sa dotknite snímača na kľučke dverí, aby ste vozidlo zamkli » Obr. 34

- .

Pri odomykaní/zamykaní sa musí kľúč nachádzať maximálne vo vzdialenosti pri-
bližne 1,5 m od kľučky predných dverí.

Informácie k zamknutiu
Pri vozidlách s automatickou prevodovkou sa pred odomykaním musí voliaca
páka presunúť do polohy P.

Vozidlo nie je možné zamknúť zvonku, ak nie je vypnuté zapaľovanie.

Po zamknutí vozidla nie je možné toto v rámci nasledujúcich 2 sekúnd odbloko-
vať chytením za kľučku dverí. Tým je možné prekontrolovať, či je vozidlo za-
mknuté.

Ochrana proti nechcenému uzamknutiu kľúča vo vozidle
Ak sa jedny z dverí zatvoria až po zamknutí vozidla a ak kľúč, ktorým bolo vo-
zidlo zamknuté, ostane v priestore vozidla, vozidlo sa automaticky odomkne.
Po automatickom odomknutí sa realizuje štvorité bliknutie smerových svetiel.
Ak v priebehu 45 sekúnd neotvoríte žiadne dvere, vozidlo sa opäť automaticky
uzamkne.

Ak sa veko batožinového priestoru zatvorí až po zamknutí vozidla a ak kľúč,
ktorým bolo vozidlo zamknuté, ostane v priestore vozidla, veko sa automaticky
odomkne (čiastočne otvorené). Po opätovnom odistení sa realizuje štvorité
bliknutie smerových svetiel. Veko batožinového priestoru ostáva odistené
(čiastočne otvorené), ostatné dvere ostávajú zamknuté.

DÔLEŽITÉ
Niektoré typy rukavíc môžu obmedzovať funkciu odomknutia/zamknutia po-
mocou snímačov v kľučke dverí.

Zamknutie/odomknutie vozidla pomocou tlačidla centrálneho
zamykania

Obr. 35 
Spínač centrálneho zamykania

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 50.

Podmienky pre zamknutie/odomknutie pomocou tlačidla centrálneho zamyka-
nia.

Vozidlo nie je zamknuté zvonku.
Nie sú otvorené žiadne dvere.

› Na zamknutie/odomknutie stlačte tlačidlo  » Obr. 35.

Zamknutie sa signalizuje rozsvietením symbolu  v tlačidle.

Po zamknutí platí toto.
▶ Nie je možné otvorenie dverí a veka batožinového priestoru zvonku.
▶ Dvere je možné odomknúť a otvoriť jednorazovým potiahnutím za páčku

otvárania príslušných dverí.

POZOR
Zvnútra zamknuté dvere sťažujú prístup záchranárom ku cestujúcich vo vo-
zidle v prípade núdze - hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života!
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Bezpečnostná poistka

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 50.

Bezpečnostná poistka zabraňuje otvoreniu dverí zvnútra a tiež ovládaniu okien.
Tým sa sťažuje možný pokus o vlámanie do vozidla.

Zapnutie
Bezpečnostná poistka sa pri zamknutí vozidla zamkne zvonku.

Na túto funkciu sa upozorňuje po vypnutí zapaľovania nasledujúcim hlásením
na displeji prístrojového panelu.

Dbajte na uzamykanie SAFE! Palub. dokument!
DBAJTE NA SAFELOCK

Indikácia zapnutia
Pri zapnutej bezpečnostnej poistke bliká kontrolné svetlo vo dverách vodiča 2
sekundy v rýchlom slede, potom toto začne blikať rovnomerne v dlhých inter-
valoch.

Vypnutie
▶ Dvojnásobným uzamknutím v priebehu 2 sekúnd.
▶ alebo: Deaktiváciou stráženia vnútorného priestoru a ochrany proti odtiahnu-

tiu vozidla » Strana 55.

Kontrolné svetlo vo dverách vodiča bliká najskôr 2 sekundy rýchlo, potom
zhasne a po približne 30 sekundách začne blikať pravidelne v dlhších interva-
loch.

Ak je vozidlo zamknuté a bezpečnostná poistka je vypnutá, je možné dvere
zvnútra jednotlivo otvoriť jednorazovým zatiahnutím za páčku otvárania dverí.

Bezpečnostná poistka sa opäť zapne pri zamknutí vozidla.

POZOR
Ak je vozidlo zamknuté so zapnutou bezpečnostnou poistkou, nesmú vo vo-
zidle zostať žiadne osoby, pretože sa nedajú zvnútra odomknúť dvere ani
otvoriť okná. Zamknuté dvere sťažujú prístup záchranárom k cestujúcim vo
vozidle v prípade núdze - hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života!





Individuálne nastavenia

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 50.

Nasledujúce funkcie centrálneho zamykania je možné individuálne nastaviť v
systéme Infotainment v menu  /  →  → Otvoriť a zatvoriť.

Všetky dvere
Funkcia umožňuje odomknutie všetkých dverí, veka batožinového priestoru a
krytu palivovej nádrže.

Jednotlivé dvere
Funkcia umožňuje odomknutie iba dverí vodiča a krytu palivovej nádrže pomo-
cou rádiového diaľkového ovládania. KESSY umožňuje odomknutie jednotli-
vých dverí, v blízkosti ktorých sa nachádza kľúč, a tiež odomknutie krytu palivo-
vej nádrže. Ostatné dvere a veko batožinového priestoru sa odomknú až po
opätovnom otvorení, resp. po dotyku kľučky dverí.

Dvere na jednej strane vozidla
Funkcia umožňuje odomknúť oboje dvere na strane vodiča a tiež kryt palivovej
nádrže pomocou rádiového diaľkového ovládania. KESSY umožňuje odomknu-
tie obidvoch dverí, v blízkosti ktorých sa nachádza kľúč, a tiež odomknutie kry-
tu palivovej nádrže. Ostatné dvere a veko batožinového priestoru sa odomknú
až po opätovnom otvorení, resp. po dotyku kľučky dverí.

Automatické zamykanie a odomykanie
Funkcia umožňuje zamknutie všetkých dverí , ako aj veka batožinového prie-
storu od rýchlosti 15 km/h. Otvorenie dverí a veka batožinového priestoru
zvonku nie je možné.

Opätovné odomknutie dverí, ako aj veka batožinového priestoru sa realizuje pri
vytiahnutí kľúča zapaľovania alebo pri otvorení dverí zvnútra (podľa individuál-
neho nastavenia centrálneho blokovania).
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Otvorenie/zatvorenie dverí

Obr. 36 Kľučka dverí/páčka otvárania dverí

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 50.

› Na otvorenie zvonku odomknite vozidlo a potiahnite za kľučku dverí A  v
smere šípky » Obr. 36.

› Na otvorenie zvnútra potiahnite za páčku otvárania dverí B  a dvere od seba
odtlačte.

› Na zatvorenie zvnútra chyťte rukoväť na priťahovanie C  a zatvorte dvere.

POZOR
■ Dvere musia byť správne zatvorené, v opačnom prípade by sa mohli počas
jazdy otvoriť - hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života!
■ Dvere otvárajte a zatvárajte až vtedy, keď sa nikto nenachádza v priestore
otvárania/zatvárania - hrozí nebezpečenstvo poranenia!
■ Nikdy nejazdite s otvorenými dverami – hrozí nebezpečenstvo ohrozenia
života!
■ Otvorené dvere sa môžu pri silnom vetre alebo v stúpaní samočinne za-
tvoriť - hrozí nebezpečenstvo poranenia!

Detská poistka

Obr. 37 Zadné dvere: zapnutie / vypnutie detskej poistky

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 50.

Detská poistka znemožňuje otvorenie zadných dverí zvnútra. Dvere je možné
otvoriť iba zvonku.

Detská poistka s manuálnym ovládaním
› Na zapnutie otočte poistku pomocou kľúča od vozidla do pozície  » Obr. 37.
› Na vypnutie otočte poistku pomocou kľúča od vozidla do pozície .

Poruchy funkcie

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 50.

Synchronizácia diaľkového ovládania
Keď sa tlačidlá kľúča s rádiovým diaľkovým ovládaním stlačili viackrát mimo do-
sahu zariadenia alebo sa vymenila batéria v kľúči s rádiovým diaľkovým ovláda-
ním a vozidlo nie je možné odomknúť pomocou diaľkového ovládania, musí sa
kľúč synchronizovať.

› Stlačte ľubovoľné tlačidlo na kľúči s rádiovým diaľkovým ovládaním.
› Do 1 minúty od stlačenia tlačidla je potrebné odomknúť dvere kľúčom pomo-

cou vložky zámku.

Porucha centrálneho zamykania
Ak kontrolné svetlo vo dverách vodiča bliká najprv 2 sekundy rýchlo, potom
svieti neprerušovane 30 sekúnd a následne začne blikať pomaly, je potrebné
vyhľadať pomoc odborného servisu. 
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Pri poruche centrálneho zamykania je možné dvere vodiča, resp. veko batoži-
nového priestoru núdzovo zamknúť, resp. núdzovo odomknúť » Strana 297.

Porucha systému KESSY
Pri poruche systému KESSY sa na displeji prístrojového panelu zobrazí prísluš-
né chybové hlásenie.

Nízke napätie batérie kľúča
Ak je napätie v batérii kľúča príliš nízke, zobrazí sa na displeji prístrojového pa-
nelu hlásenie týkajúce sa potrebnej výmeny batérie. Vymeňte batériu » Stra-
na 296.

Varovné zariadenie proti odcudzeniu

 Úvod k téme

Pri pokuse o vniknutie do vozidla a o jeho odcudzenie aktivuje varovné zariade-
nie zvukové a svetelné signály (ďalej označené iba alarm).

Varovné zariadenie proti odcudzeniu sa automaticky aktivuje približne 30 sek-
únd po zamknutí vozidla. Po odomknutí sa toto automaticky deaktivuje.

DÔLEŽITÉ
Aby bola zaručená plná funkčnosť varovného zariadenia, je potrebné pred opu-
stením vozidla skontrolovať, či sú zatvorené všetky dvere a okná, vrátane po-
suvného a výklopného strešného okna.

Upozornenie
Varovné zariadenie proti odcudzeniu disponuje vlastným zdrojom napájania na-
pätím, ktorého životnosť je 5 rokov. Na zaručenie funkčnosti varovného zaria-
denia odporúčame nechať toto zariadenie prekontrolovať po uplynutí tejto do-
by v odbornom servise.

Spustenie alarmu

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 55.

Alarm sa spustí, keď na vozidle s aktivovaným varovným zariadením proti od-
cudzeniu dôjde k jednej z následne uvedených neoprávnených činností.
▶ Otvorenie veka motorového priestoru.
▶ Otvorenie veka batožinového priestoru.
▶ Otvorenie dverí.

▶ Manipulácia zámku zapaľovania.
▶ Odtiahnutie vozidla.
▶ Pohyb vo vozidle.
▶ Náhly a výrazný úbytok napätia palubnej siete.
▶ Odpojenie prívesu.

Spustenie alarmu sa realizuje aj vtedy, keď sa dvere vodiča odomknú a otvoria
prostredníctvom vložky zámku.

Alarm sa vypne tým, že sa stlačí tlačidlo  na kľúči alebo sa zapne zapaľovanie.

Stráženie vnútorného priestoru a ochrana proti odtiahnutiu vozidla

Obr. 38 
Tlačidlo stráženia vnútorného
priestoru a ochrany proti odtiah-
nutiu vozidla

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 55.

Stráženie vnútorného priestoru aktivuje alarm, hneď ako sa zaznamená pohyb
vo vnútri vozidla.

Ochrana proti odtiahnutiu vozidla aktivuje alarm, hneď ako sa zaznamená na-
kláňanie sa zamknutého vozidla.

Obidva systémy sa musia deaktivovať, ak by mohlo nastať spustenie alarmu
v dôsledku pohybov (napr. osobami alebo zvieratami) vo vnútri vozidla, ak sa
má vozidlo prepravovať (napr. vlakom alebo loďou) alebo odtiahnuť.

Deaktivácia
› Vypnite zapaľovanie a otvorte dvere vodiča.
› Stlačte tlačidlo  na stredovom stĺpiku na strane vodiča » Obr. 38, v tlačidle

sa rozsvieti symbol .
› Do 30 sekúnd uzamknite vozidlo.

Deaktiváciou obidvoch systémov sa vypne bezpečnostná poistka. 
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DÔLEŽITÉ
Otvorená schránka na okuliare znižuje účinnosť stráženia vnútorného priestoru.
Pre zaistenie plnej funkčnosti stráženia vnútorného priestoru je potrebné
schránku pred uzamknutím vozidla vždy zatvoriť.

Veko batožinového priestoru s manuálnym ovládaním

 Úvod k téme

POZOR
■ Nikdy nejazdite s úplne otvoreným ani pootvoreným vekom batožinového
priestoru, lebo by sa do vozidla mohli dostať výfukové plyny - hrozí nebez-
pečenstvo otravy!
■ Presvedčte sa, či je po zatvorení veka zámok skutočne zaistený. Veko by
sa inak mohlo počas jazdy náhle otvoriť, aj keď bolo zamknuté - hrozí nebez-
pečenstvo nehody!
■ Dbajte na to, aby ste si pri zatváraní veka batožinového priestoru sa neza-
cvikli žiadne časti tela - hrozí nebezpečenstvo poranenia!
■ Pri zatvorení veka batožinového priestoru netlačte na zadné sklo, toto by
mohlo prasknúť - hrozí nebezpečenstvo poranenia!

Otvorenie/zatvorenie veka batožinového priestoru

Obr. 39 Otvorenie/zatvorenie veka batožinového priestoru

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 56.

› Na otvorenie stlačte tlačidlo A  v smere šípky 1  » Obr. 39.
› Veko nadvihnite v smere šípky 2 .

› Na zatvorenie chyťte uchytenie B  a potiahnite ho v smere šípky 3 .

Upozornenie
Tlačidlo A  » Obr. 39 sa pri rozbehnutí, resp. od rýchlosti vyššej ako 5 km/h
deaktivuje. Po zastavení a otvorení dverí sa tlačidlo opäť aktivuje.

Nastavenie oneskoreného uzamknutia veka batožinového priestoru

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 56.

Ak sa veko batožinového priestoru odomkne pomocou tlačidla  na kľúči, po-
tom sa veko po zatvorení automaticky uzamkne.

Časový úsek, po uplynutí ktorého sa automaticky zamkne veko batožinového
priestoru po zatvorení, je možné nastaviť v odbornom servise.

DÔLEŽITÉ
Skôr ako sa veko batožinového priestoru automaticky zamkne, hrozí nechcené
vniknutie do vozidla.

Elektrické veko batožinového priestoru

 Úvod k téme

Veko batožinového priestoru (ďalej len veko) je možné ovládať elektricky a v
núdzovom prípade manuálne » Strana 58.

POZOR
■ Presvedčte sa, či je po zatvorení veka zámok skutočne zaistený. V opač-
nom prípade by sa mohlo veko otvoriť počas jazdy - hrozí nebezpečenstvo
nehody!
■ Nikdy nejazdite s úplne otvoreným ani pootvoreným vekom, lebo by sa do
vozidla mohli dostať výfukové plyny - hrozí nebezpečenstvo otravy!
■ Veko otvárajte a zatvárajte až vtedy, keď sa nikto nenachádza v priestore
otvárania/zatvárania - hrozí nebezpečenstvo poranenia!
■ Dbajte na to, aby ste si pri zatváraní veka neprivreli časti tela - hrozí ne-
bezpečenstvo poranenia!
■ Pri otváraní veka batožinového priestoru je potrebné dávať pozor na to,
aby sa žiadne osoby nenachádzali v oblasti otvárania veka - hrozí nebezpe-
čenstvo poranenia! 
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DÔLEŽITÉ
Počas procesu elektrického zatvárania sa veko nepokúšajte manuálne zatvoriť
- hrozí nebezpečenstvo poškodenia systému elektrického ovládania veka.

DÔLEŽITÉ
■ Skontrolujte, či sa v oblasti otvárania/zatvárania veka nenachádzajú predme-
ty, ktoré by mohli zabrániť pohybu (napr. náklad na strešnom nosiči alebo na
prívese atď.) - hrozí nebezpečenstvo poškodenia veka!
■ Ak je veko zaťažené (napr. vysokou vrstvou snehu), môže sa otváranie veka
zastaviť. Odstráňte sneh, aby sa opäť sprevádzkovalo elektrické ovládanie.
■ Ak sa veko zavrie samočinne (napr. pod záťažou snehom), zaznie neprerušo-
vaný signálny tón.
■ Pred odpojením akumulátora je veko vždy potrebné uzatvoriť.

Opis obsluhy

Obr. 40 Ovládanie veka

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 56.

Možnosti na otvorenie veka
▶ Stlačením držadla A  » Obr. 40.
▶ Stlačením a podržaním tlačidla C .
▶ Stlačením a podržaním tlačidla D  na kľúči.

Možnosti na zatvorenie veka
▶ Stlačením tlačidla B  » Obr. 40.
▶ Stlačením držadla A .

Možnosti na zastavenie pohybu veka
▶ Stlačením tlačidla B  » Obr. 40.
▶ Stlačením tlačidla C .
▶ Stlačením a podržaním tlačidla D  na kľúči.
▶ Stlačením držadla A .

Akustická signalizácia
Pri otváraní veka pomocou tlačidla C  alebo D  zaznejú akustické signály.

Upozornenie
Pri prudkom nastupovaní do vozidla počas otvárania/zatvárania veka môže
dôjsť k trhnutiu celého vozidla, a tým k prerušeniu pohybu veka.

Nastavenie najvyššej polohy veka

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 56.

Najvrchnejšiu polohu veka je možné nastaviť (napr. pri obmedzenom priestore
na otvorenie veka z dôvodu výšky garáže alebo na komfortnú obsluhu podľa
výšky osoby).

Zmena hornej polohy veka
› Veko zastavte v želanej pozícii.
› Tlačidlo B  » Obr. 40 na strane 57 držte stlačené dovtedy, kým nezaznie aku-

stický signál.

Nastavenie najvrchnejšej polohy veka
› Veko opatrne manuálne nadvihnite až na doraz.
› Tlačidlo B  » Obr. 40 na strane 57 držte stlačené dovtedy, kým nezaznie aku-

stický signál. 
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Upozornenie
Najvyššia poloha, do ktorej sa veko automaticky otvorí, je vždy nižšia ako maxi-
málna horná poloha dosiahnuteľná manuálnym otvorením veka.

Poruchy funkcie

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 56.

Príklady porúch funkcie
Opis poruchy Možné riešenia

Veko nie je možné otvoriť Odomknutie veka » Strana 298

Veko nereaguje na signál
otvorenia

Odstránenie eventuálnej prekážky (napr. sneh),
opätovné otvorenie veka » Strana 57
 
Stlačenie úchytu A  » Obr. 40 na strane 57 a
potiahnutie veka smerom hore

Veko zostane v najvrchnejšej
polohe

Manuálne zatvorenie veka
Veko je otvorené a akumulá-
tor vozidla bol odpojený

Manuálne zatvorenie
Veko pomaly zatvárajte, počas dotláčania veka do zámku zatlačte na stred hra-
ny nad logom ŠKODA.

Ovládanie okien

 Úvod k téme

Okná je možné ovládať mechanicky pomocou kľuky umiestnenej na príslušnom
obložení dverí.

Existuje možnosť elektricky ovládať všetky okná z miesta vodiča, a prostred-
níctvom príslušného tlačidla aj okno vo dverách spolujazdca a v zadných dve-
rách.

POZOR
■ Okná zatvárajte vždy opatrne a kontrolovane. Inak by ste mohli sebe alebo
cestujúcim spôsobiť výrazné poranenia stlačením.
■ Systém je vybavený obmedzením sily » Strana 59. Pri prekážke (napr. pri
pricviknutí časti tela) sa posuv okna zastaví a okno sa vráti o niekoľko centi-
metrov naspäť. Okná je aj napriek tomu potrebné zatvárať opatrne - hrozí
nebezpečenstvo poranenia!

DÔLEŽITÉ
■ Okná udržiavajte čisté (bez ľadu a pod.), aby sa zaručila správna funkcia me-
chanického, ako aj elektrického ovládania okien.
■ Pred odpojením akumulátora je vždy potrebné uzatvoriť elektricky ovládané
okná.

Upozornenie
Ak sú otvorené okná, môže do vozidla prenikať prach a iné nečistoty a pri urči-
tých rýchlostiach môže vznikať hluk vetra.

Mechanické ovládanie okien

Obr. 41 Ovládanie okien: vľavo/vpravo

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 58.

› Na otvorenie otáčajte kľuku v smere šípky A  » Obr. 41.
› Na zatvorenie otáčajte kľuku v smere šípky B .
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Elektrické ovládanie okien

Obr. 42 
Spínače ovládania okien

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 58.

Všetky okná je možné ovládať zo sedadla vodiča. Okno vo dverách spolujazdca
a okná v zadných dverách sa ovládajú aj prostredníctvom spínača v príslušných
dverách.

Spínače ovládania okien » Obr. 42
Dvere vľavo vpredu
Dvere vpravo vpredu
Dvere vzadu vľavo
Dvere vzadu vpravo
Deaktivácia/aktivácia spínačov v zadných dverách (deaktivácia môže byť
výhodná napríklad vtedy, keď sa na zadných sedadlách prepravujú deti)

Otvorenie/zatvorenie okna
› Na otvorenie ľahko zatlačte príslušný spínač a podržte ho stlačený, kým okno

nedosiahne požadovanú pozíciu.
› alebo: Spínač zatlačte až na doraz, okno sa automaticky úplne otvorí. Po opä-

tovnom stlačení spínača sa okno zastaví.
› Na zatvorenie zľahka potiahnite hornú hranu príslušného spínača a držte ju

dovtedy, kým okno nedosiahne požadovanú pozíciu.
› alebo: Spínač krátko potiahnite až na doraz, okno sa automaticky úplne za-

tvorí. Po opätovnom potiahnutí spínača sa okno zastaví.

Deaktivácia/aktivácia spínačov v zadných dverách
› Na deaktiváciu/aktiváciu spínačov v zadných dverách stlačte tlačidlo E . Ak

sú spínače deaktivované, svieti kontrolné svetlo  v tlačidle E .

A

B

C

D

E

Upozornenie
■ Po vypnutí zapaľovania je možné okná otvárať a zatvárať ešte približne 10 mi-
nút.
■ Po otvorení dverí vodiča alebo spolujazdca je možné ovládanie okien iba pro-
stredníctvom spínača A  » Obr. 42 tým, že sa tento podrží zatlačený, resp. sa
potiahne na cca 2 sekundy.

Otvorenie/zatvorenie okien vo dverách spolujazdca a v zadných
dverách

Obr. 43 
Spínač elektrického ovládania
okien

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 58.

Vo dverách spolujazdca a v zadných dverách sa nachádza spínač pre príslušné
okno.

› Na otvorenie spínač ľahko zatlačte dole a podržte ho stlačený, kým okno ne-
dosiahne požadovanú pozíciu.

› alebo: Spínač krátko zatlačte dole, okno sa automaticky úplne otvorí. Po opä-
tovnom stlačení spínača sa okno zastaví.

› Na zatvorenie zatlačte spínač ľahko hore a držte ho stlačený dovtedy, kým
okno nedosiahne požadovanú pozíciu.

› alebo: Spínač krátko zatlačte hore, okno sa automaticky úplne zatvorí. Po
opätovnom stlačení spínača sa okno zastaví.

Poistka proti pricviknutiu

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 58.

Elektricky ovládané okná sú vybavené poistkou proti pricviknutiu.

Ak nejaká prekážka bráni zatvoreniu, posuv skla sa zastaví a sklo sa vráti o nie-
koľko cm naspäť. 
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Ak nejaká prekážka počas nasledujúcich 10 sekúnd opäť zabráni zatvoreniu, po-
suv skla sa opäť zastaví a sklo sa vráti o niekoľko cm naspäť.

Ak sa do 10 sekúnd po tomto druhom vrátení skla pokúsite okno opäť zatvoriť
a prekážka ešte nebola odstránená, proces zatvárania sa iba zastaví. V tomto
čase nie je možné okná zatvoriť automaticky. Obmedzenie sily je ale funkčné.

Ochrana proti pricviknutiu je nefunkčná až vtedy, keď sa v priebehu ďalších
10 sekúnd opäť pokúsite zatvoriť okno - okno sa teraz zatvára plnou silou!

Ak počkáte dlhšie ako 10 sekúnd, potom sa opäť zapne poistka proti pricviknu-
tiu.

Komfortné ovládanie okien

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 58.

Komfortná obsluha okien poskytuje možnosť otvoriť/zatvoriť všetky okná na
jedenkrát (resp. iba okno vo dverách vodiča). Funkciu komfortnej obsluhy je
možné individuálne nastaviť v systéme Infotainment v menu  /  →  →
Otvoriť a zatvoriť.

Otvorenie
› Podržte stlačené tlačidlo  na kľúči.
› alebo: Vypnite zapaľovanie, otvorte dvere vodiča a tlačidlo A  podržte až na

doraz v polohe otvárania » Obr. 42 na strane 59.
› alebo: Kľúč vo vložke zámku dverí vodiča podržte v odomykacej polohe, kým

sa neotvoria všetky elektricky ovládané okná.

Zatvorenie
› Podržte stlačené tlačidlo  na kľúči.
› alebo: Vypnite zapaľovanie, otvorte dvere vodiča a tlačidlo A  podržte až na

doraz v polohe zatvárania » Obr. 42 na strane 59.
› alebo: Kľúč vo vložke zámku dverí vodiča podržte v zamykacej polohe, kým sa

nezatvoria všetky elektricky ovládané okná.
› Pri systéme KESSY podržte prsty na snímači na vonkajšej strane kľučky pred-

ných dverí » Obr. 34 na strane 52.

Predpokladom pre správnu funkciu komfortného ovládania okien je funkčné
automatické otváranie/zatváranie všetkých okien.

Komfortné otváranie/zatváranie okien pomocou kľúča v zámku dverí vodiča je
možné použiť iba v priebehu 45 sekúnd po uzamknutí vozidla.

Uvoľnením príslušného tlačidla sa zastaví pohyb okien v dverách.

Poruchy funkcie

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 58.

Pri opakovanom otváraní a zatváraní okna sa môže mechanizmus ovládania ok-
na prehriať a dočasne zablokovať. Hneď ako sa mechanizmus ovládania ochladí,
je možné okno opäť ovládať.

Po odpojení akumulátora vozidla sa môže automatické otvorenie/zatvorenie
okien deaktivovať. V tomto prípade je systém potrebné aktivovať takto.

Okno vo dverách vodiča
› Zapnite zapaľovanie.
› Potiahnite za hornú hranu príslušného spínača a zatvorte okno.
› Uvoľnite spínač.
› Príslušný spínač opätovne potiahnite smerom hore a podržte 1 sekundu.

Okná v ostatných dverách
› Zapnite zapaľovanie.
› Príslušný spínač zatlačte hore a zatvorte okno.
› Uvoľnite spínač.
› Príslušný spínač opätovne zatlačte hore a podržte 1 sekundu.

Panoramatické posuvné a výklopné strešné okno

 Úvod k téme

Panoramatické posuvné a výklopné strešné okno (ďalej len posuvné a výklopné
strešné okno) je možné ovládať iba pri zapnutom zapaľovaní a pri vonkajšej te-
plote vyššej ako -20 °C.

Po vypnutí zapaľovania sa môže posuvné a výklopné strešné okno ovládať ešte
približne 10 minút. Po otvorení dverí vodiča alebo dverí spolujazdca už nie je
možné posuvné a výklopné strešné okno ďalej ovládať.

POZOR
Pri obsluhe posuvného a výklopného strešného okna postupujte opatrne,
aby ste zabránili poraneniam stlačením - hrozí nebezpečenstvo poranenia! 
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DÔLEŽITÉ
■ Ak otvárate posuvné a výklopné strešné okno v zimnom období, musíte z ne-
ho odstrániť prípadný ľad a sneh, aby sa predišlo poškodeniu ovládacieho me-
chanizmu.
■ Posuvné a výklopné strešné okno je vždy potrebné uzatvoriť pred odpojením
akumulátora.

Ovládanie

Obr. 44 Ovládanie posuvného/výklopného strešného okna

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 60.

Ovládanie posuvného/výklopného strešného okna » Obr. 44
Úplné otvorenie
Otvorenie do tichej polohy
Čiastočné otvorenie
Úplné zatvorenie
Vyklopenie (prepínač v polohe )
Posun do východiskovej polohy (prepínač v polohe )

Po prvom otočení spínača do polohy  (odpružená poloha) sa posuvné a vý-
klopné strešné okno zastaví v polohe, v ktorej je nízka intenzita hluku vetra. Po
opätovnom otočení spínača do polohy  sa posuvné a výklopné strešné okno
otvorí až na doraz.

Poistka proti pricviknutiu

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 60.

Strešné okno je vybavené ochranou proti pricviknutiu.





A



1

2

Ak nejaká prekážka zastaví proces zatvárania a posuv skla sa zastaví, sklo sa
vráti o niekoľko centimetrov naspäť.

POZOR
Keď sa posuvné a výklopné strešné okno zatvára tým, že sa spínač ťahá v
smere šípky 2  » Obr. 44 na strane 61 a procesu zatvorenia sa zabráni v dô-
sledku prekážky, potom sa pri treťom pokuse o zatvorenie uvedie mimo
funkciu poistka proti pricviknutiu (keď sa nedosahuje časový úsek 5 sekúnd
medzi jednotlivými pokusmi o zatvorenie). Posuvné a výklopné strešné ok-
no sa zatvorí s plnou silou - hrozí nebezpečenstvo poranenia.

Komfortné ovládanie posuvného a výklopného strešného okna

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 60.

Komfortné ovládanie umožňuje vyklopiť, príp. zatvoriť posuvné a výklopné
strešné okno pomocou kľúča alebo pri systéme KESSY prostredníctvom sní-
mača v kľučke predných dverí.

› Na vyklopenie podržte stlačené tlačidlo  na kľúči.
› alebo: Kľúč vo vložke zámku dverí vodiča podržte v odomykacej polohe.
› Na zatvorenie podržte stlačené tlačidlo  na kľúči (pri systéme KESSY pod-

ržte prst na snímači na vonkajšej strane kľučky predných dverí).
› alebo: Kľúč vo vložke zámku dverí vodiča podržte v zamykacej polohe.

Prerušením zamykania sa preruší proces zatvárania.

Aktivácia ovládania posuvného a výklopného strešného okna

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 60.

Ak je ovládanie posuvného a výklopného strešného okna mimo funkciu (napr.
po odpojení a pripojení akumulátora), potom je potrebné ovládanie aktivovať.

› Zapnite zapaľovanie a spínač nastavte do polohy  » Obr. 44 na strane 61.
› Spínač potiahnite za vybranie smerom nadol a dopredu a držte ho.

Po približne 10 sekundách sa posuvné a výklopné strešné okno otvorí a opäť
zatvorí.

› Uvoľnite spínač.
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Posuvná slnečná clona s manuálnym ovládaním

Obr. 45 
Obsluha posuvnej slnečnej clony

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 60.

› Na otvorenie potiahnite za úchyt v smere šípky A  » Obr. 45.
› Na zatvorenie potiahnite za úchyt v smere šípky B .

Posuvná slnečná clona s elektrickým ovládaním

Obr. 46 
Tlačidlo na ovládanie posuvnej
slnečnej clony

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 60.

Ovládanie posuvnej slnečnej clony » Obr. 46
Otvorenie - stlačením (opätovné stlačenie - zastavenie pohybu clony)
Zatvorenie - stlačením (opätovné stlačenie - zastavenie pohybu clony)

Posuvnú slnečnú clonu je možné ovládať tým, že sa podrží stlačené príslušné
tlačidlo (spustenie pohybu clony) a v želanej pozícii clony sa toto uvoľní.





Aktivácia ovládania posuvnej slnečnej clony

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 60.

Ak je ovládanie posuvnej slnečnej clony mimo funkciu (napr. po odpojení a pri-
pojení akumulátora), potom je potrebné ovládanie aktivovať.

› Zapnite zapaľovanie a spínač nastavte do polohy  » Obr. 46 na strane 62.
› Stlačte tlačidlo  a podržte ho stlačené.

Po približne 10 sekundách je možné posuvnú slnečnú clonu otvoriť a opäť za-
tvoriť.

› Uvoľnite spínač.
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Svetlá a viditeľnosť

Svetlá

 Úvod k téme

Svetlá pracujú iba pri zapnutom zapaľovaní, pokiaľ nie je uvedené inak.

POZOR
Automatické zapínanie svetiel  slúži iba ako asistent, to nezbavuje vodi-
ča povinnosti svetlá kontrolovať a prípadne ich ručne prispôsobiť daným
svetelným podmienkam.

Upozornenie
Svetlomety sa môžu vo vnútri dočasne orosiť. Pri zapnutom svetle je plocha
výstupu svetla po krátkej dobe opäť bez orosenia.

Ovládanie funkcie svetiel

Obr. 47 
Spínač svetiel

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 63.

Na zapnutie/vypnutie funkcie svetla je možné spínač A  » Obr. 47 otočiť do
jednej z nasledujúcich polôh (v závislosti od výbavy).

Vypnutie všetkých svetiel (okrem denného svietenia)
Automatické zapnutie/vypnutie svetla » Strana 65





Zapnutie obrysových svetiel / obojstranných parkovacích svetiel » Stra-
na 68
Zapnutie stretávacích svetiel

Regulácia sklonu halogénových svetlometov
› Dosah svetlometov je možné nastaviť v systéme Infotainment v menu  / 

→  → Svetlo.

Podľa stavu zaťaženia vozidla nastavte na displeji dosah svietenia halogénových
svetlometov do nasledujúcich základných polôh.

Predné sedadlá vozidla sú obsadené, batožinový priestor je prázdny
Vozidlo je plne obsadené, batožinový priestor je prázdny
Vozidlo je plne obsadené, batožinový priestor je naložený
Sedadlo vodiča je obsadené, batožinový priestor je naložený

Podľa stavu zaťaženia vozidla sa môžu nastaviť aj polohy , , .

Predné LED svetlomety nedisponujú manuálnou reguláciou sklonu svetlome-
tov. Po zapnutí zapaľovania sa tieto automaticky prispôsobia stavu zaťaženia a
jazdnému stavu vozidla.

POZOR
Reguláciu sklonu svetlometov nastavujte vždy tak, aby boli splnené nasle-
dujúce podmienky - v opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo nehody.
■ Vozidlo neoslňuje iných účastníkov premávky, predovšetkým protiidúce
vozidlá.
■ Dosah svetla je dostatočný pre bezpečnú jazdu.

Upozornenie
■ Keď sa pri zapnutých stretávacích svetlách vypne zapaľovanie, potom sa stre-
távacie svetlá automaticky vypnú1) a svietia obrysové svetlá. Obrysové svetlá
sa vypnú po vytiahnutí kľúča zapaľovania, pri vozidlách so systémom KESSY po
otvorení dverí vodiča.
■ Ak nastane porucha na spínači svetiel, automaticky sa rozsvietia stretávacie
svetlá.













1) Neplatí pre polohu , pokiaľ sú splnené podmienky pre funkciu COMING HOME » Strana 67.
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Denné svietenie (DAY LIGHT)

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 63.

Denné svietenie sa stará o osvetlenie prednej, resp. aj zadnej časti vozidla (platí
iba pre niektoré krajiny).

Svetlo sa zapne automaticky, keď sú splnené nasledujúce podmienky.
Spínač svetiel sa nachádza v polohe  alebo .
Zapaľovanie je zapnuté.
Funkcia je aktivovaná.

Deaktivácia/aktivácia
Funkciu je možné aktivovať/deaktivovať v systéme Infotainment v menu  /
 →  → Svetlo.

POZOR
Pri zlej viditeľnosti zapnite stretávacie svetlá.

Upozornenie
Svetlá sa môžu za určitých okolností zapnúť automaticky, aj keď je spínač sve-
tiel v polohe .

Upozornenie
Nastavenie (aktivácia/deaktivácia) denného svietenia okien sa uloží (v závislosti
od typu systému Infotainment) v aktívnom používateľskom konte personalizá-
cie » Strana 48.

Smerové a diaľkové svetlá

Obr. 48 
Ovládacia páčka: páčka smero-
vých a diaľkových svetiel







 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 63.

Polohy ovládacej páčky » Obr. 48
Zapnutie smerových svetiel vpravo
Zapnutie smerových svetiel vľavo
Zapnutie diaľkových svetiel (odpružená poloha)
Vypnutie diaľkových svetiel / zapnutie svetelnej húkačky (odpružená polo-

ha)

Diaľkové svetlá je možné zapnúť iba pri zapnutých stretávacích svetlách.

Svetelnú húkačku možno zapnúť aj pri vypnutom zapaľovaní.

Smerové svetlá sa vypnú automaticky v závislosti od natočenia volantu po od-
bočovaní.

Pomocou ovládacej páčky je možné zapnúť/vypnúť asistenta diaľkových sve-
tiel » Strana 66.

Komfortné blikanie
Keď sa ovládacia páčka zatlačí ľahko smerom hore alebo dole, potom sa realizu-
je trojité bliknutie príslušných smerových svetiel.

Ak sa počas komfortného blikania zatlačí ovládacia páčka do opačnej polohy,
potom sa ukončí blikanie v pôvodnom smere.

Komfortné blikanie je možné aktivovať/deaktivovať v systéme Infotainment v
menu  /  →  → Svetlo.

POZOR
Diaľkové svetlá, resp. svetelnú húkačku zapínajte iba vtedy, keď nimi neosl-
ňujete ostatných účastníkov cestnej premávky.

Upozornenie
Nastavenie (aktivácia/deaktivácia) komfortného ovládania okien sa uloží (v zá-
vislosti od typu systému Infotainment) v aktívnom používateľskom konte per-
sonalizácie » Strana 48.
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Automatické zapínanie svetiel

Obr. 49 
Spínač svetiel: poloha AUTO

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 63.

Ak sa spínač svetiel nachádza v polohe  » Obr. 49, potom sa v závislosti od
výbavy realizuje automatické zapnutie/vypnutie svetla podľa daných svetel-
ných, resp. poveternostných podmienok (dážď).

Ak sa spínač svetiel nachádza v polohe , svieti nápis  vedľa spínača sve-
tiel. Ak sa svetlá zapnú automaticky, rozsvieti sa aj symbol  vedľa spínača
svetiel.

Automatické jazdné svetlá za dažďa (ďalej len funkcia)
Stretávacie svetlá sa aktivujú automaticky, keď sú splnené nasledujúce pod-
mienky.

Funkcia je aktivovaná.
Spínač svetiel sa nachádza v polohe .
Stierače vpredu sú zapnuté dlhšie ako 30 sekúnd.

Svetlo sa vypne automaticky približne 4 minúty po vypnutí stieračov.

Nastavenie, aktivácia/deaktivácia
Nasledujúce funkcie je možné nastaviť, resp. aktivovať/deaktivovať v systéme
Infotainment v menu  /  →  → Svetlo.
▶ Nastavenie citlivosti snímača na stanovenie svetelných pomerov na automa-

tické riadenie jazdných svetiel
▶ Automatické jazdné svetlá za dažďa

DÔLEŽITÉ
Horšie svetelné pomery sa vyhodnocujú snímačom umiestneným pod predným
sklom v držiaku vnútorného spätného zrkadla. Snímač nezakrývajte - funkcia
systému sa môže obmedziť.







Upozornenie
Nastavenie (aktivácia/deaktivácia) automatického riadenia jazdných svetiel za
dažďa sa uloží (v závislosti od typu systému Infotainment) v aktívnom používa-
teľskom konte personalizácie » Strana 48.

Predné LED svetlomety

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 63.

Predné LED svetlomety (ďalej len systém) sa na základe údajov jazdy automa-
ticky starajú o najlepší možný svetelný kužeľ pred vozidlom.

Systém pracuje automaticky v nasledujúcich režimoch: mestský, mimomest-
ský, diaľnica a hmla.

O osvetlenie vozovky v oblasti zákrut sa stará statické natáčacie svetlo pred-
ného svetlometu.

Systém pracuje dovtedy, pokiaľ je spínač svetiel v polohe .

POZOR
Pri poruche systému sa svetlomety automaticky sklopia do núdzovej polo-
hy, ktorá zamedzí možnému oslneniu protiidúcich vozidiel. Tým sa skráti
svetelný kužeľ pred vozidlom. Požiadajte o pomoc odborný servis.
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Asistent diaľkových svetiel (Light Assist)

Obr. 50 Priehľadné okienko snímača asistenta diaľkových svetiel / Za-
pnutie/vypnutie systému

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 63.

Asistent diaľkových svetiel (ďalej len systém) zapína/vypína diaľkové svetlá au-
tomaticky podľa aktuálnych podmienok premávky (iné vozidlá) a podmienok
okolia (napr. jazda cez osvetlenú obec).

Zapnutie/vypnutie diaľkového svetla sa riadi prostredníctvom snímača
» Obr. 50.

Aktivácia/deaktivácia systému sa realizuje v systéme Infotainment v menu
 /  →  → Svetlo → Light Assist.

Podmienky pre fungovanie systému
Systém je aktivovaný.
Spínač svetiel sa nachádza v polohe .
Rýchlosť vozidla je vyššia ako 60 km/h (pre niektoré krajiny vyššia ako 40
km/h).
Predné sklo je v oblasti snímača čisté.

Zapnutie/vypnutie
› Na zapnutie systému zatlačte ovládaciu páčku do odpruženej polohy A

» Obr. 50, na displeji prístrojového panelu sa rozsvieti kontrolné svetlo .
› Na vypnutie automaticky zapnutého diaľkového svetla zatlačte páčku do od-

pruženej polohy B  » Obr. 50, kontrolné svetlo  zhasne.
› Na manuálne zapnutie diaľkového svetla zatlačte páčku do odpruženej polo-

hy A  » Obr. 50, kontrolné svetlo  zhasne.

Diaľkové svetlá sa automaticky vypnú, keď rýchlosť klesne pod 30 km/h.









Ak sa vyskytla porucha systému, zobrazí sa na displeji prístrojového panelu na-
sledujúce chybové hlásenie. Požiadajte o pomoc odborný servis.

POZOR
Systém slúži iba na podporu, vodič sa tým nezbavuje povinnosti manuálne
prispôsobovať diaľkové, resp. stretávacie svetlá podľa existujúcich podmie-
nok okolia (napr. pri nevýhodných svetelných a poveternostných pomeroch,
pri prechádzaní popri nedostatočne osvetlených účastníkoch premávky,
príp. keď je zorné pole snímača obmedzené prekážkou).

DÔLEŽITÉ
Snímač nezakrývajte - funkcia systému sa môže obmedziť.

Upozornenie
Nastavenie asistenta diaľkových svetiel sa uloží (v závislosti od typu systému
Infotainment) v aktívnom používateľskom konte personalizácie » Strana 48.

Hmlové svetlomety/koncové hmlové svetlo

Obr. 51 
Spínač svetiel - zapnutie hmlo-
vých svetlometov/koncového
hmlového svetla

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 63.

Zapnutie hmlových svetlometov/koncového hmlového svetla je možné za
nasledujúcich podmienok.

Spínač svetiel sa nachádza v polohe ,  alebo  » Obr. 51.

› Na zapnutie hmlových svetlometov potiahnite spínač svetiel do polohy 1 ,
na prístrojovom paneli sa rozsvieti kontrolné svetlo .

› Na zapnutie koncového hmlového svetla potiahnite spínač svetiel do polohy
2 , na prístrojovom paneli sa rozsvieti kontrolné svetlo .

Ak vozidlo nie je vybavené hmlovými svetlometmi, zapína sa koncové hmlové
svetlo tým, že sa spínač svetiel vytiahne do jedinej možnej polohy. 
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Vypnutie hmlových svetlometov/koncového hmlového svetla sa vykonáva v
opačnom poradí.

Upozornenie
Počas jazdy s príslušenstvom pripojeným do zásuvky pre príves (napr. príves,
nosič bicyklov) sa osvetľuje iba príslušenstvo prostredníctvom koncového
hmlového svetla. Ťažné zariadenie musí byť zabudované z výroby, resp. sa musí
namontovať z originálneho príslušenstva ŠKODA.

Hmlové svetlomety s funkciou CORNER

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 63.

Funkcia CORNER automaticky zapne hmlový svetlomet na príslušnej strane
vozidla (napr. pri odbočovaní), ak sú splnené nasledujúce podmienky.

Je zapnuté smerové svetlo, resp. predné kolesá sú silno natočené do stra-
ny1).
Rýchlosť vozidla leží pod 40 km/h.
Sú zapnuté stretávacie svetlá.
Nie sú zapnuté hmlové svetlomety.

Pri zaradení spätného rýchlostného stupňa sa zapnú obidva hmlové svetlomety.

COMING HOME / LEAVING HOME

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 63.

Funkcia COMING HOME sa stará o to, aby sa osvetľovalo okolie vozidla po vy-
pnutí zapaľovania a otvorení dverí vodiča.

Funkcia LEAVING HOME sa stará o to, aby sa osvetľovalo okolie vozidla po
odomknutí vozidla pomocou rádiového diaľkového ovládania.

Funkcia zapne svetlo iba vtedy, pokiaľ existujú horšie svetelné pomery a spínač
svetiel sa nachádza v polohe .

Obidve funkcie je možné v systéme Infotainment v menu  /  →  → Svetlo
aktivovať/deaktivovať a nastaviť.









DÔLEŽITÉ
■ Horšie svetelné pomery sa vyhodnocujú snímačom umiestneným pod pred-
ným sklom v držiaku vnútorného spätného zrkadla. Snímač nezakrývajte - funk-
cia systému sa môže obmedziť.
■ Ak je táto funkcia neustále aktivovaná, potom sa silno zaťažuje akumulátor.

Upozornenie
Nastavenie obidvoch funkcií sa uloží (v závislosti od typu systému Infotain-
ment) v aktívnom používateľskom konte personalizácie » Strana 48.

Varovné svetlá

Obr. 52 
Tlačidlo varovných svetiel

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 63.

› Na zapnutie/vypnutie stlačte tlačidlo  » Obr. 52.

Pri zapnutí blikajú všetky smerové svetlá, ako aj kontrolné svetlo  v tlačidle
súčasne s kontrolnými svetlami   v prístrojovom paneli.

Varovné svetlá je možné zapnúť aj pri vypnutom zapaľovaní.

Pri aktivácii airbagov sa automaticky zapnú varovné svetlá.

Automatické zapnutie varovných svetiel sa môže realizovať pri prudkom
brzdnom manévri. Po opätovnom rozjazde vozidla alebo po zrýchlení sa varov-
né svetlá automaticky vypnú.

Ak sa pri zapnutých varovných svetlách zapnú smerové svetlá (napr. pri odbo-
čovaní), potom sa varovné svetlá dočasne vypnú a blikajú iba smerové svetlá na
príslušnej strane vozidla.

1) Pri konflikte obidvoch spínacích variant (napr. ak sú predné kolesá natočené doľava a je zapnuté pravé sme-
rové svetlo), má vyššiu prioritu smerové svetlo.
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Parkovacie svetlá

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 63.

Parkovacie svetlá sú určené na osvetlenie zaparkovaného vozidla.

Zapnutie jednostranného parkovacieho svetla 
› Vypnite zapaľovanie.
› Ovládaciu páčku zatlačte až na doraz do polohy  alebo  » Obr. 48 na stra-

ne 64.

Obrysové svetlo na príslušnej strane vozidla sa zapne.

Zapnutie obojstranných parkovacích svetiel 
› Zapnite zapaľovanie a spínač svetiel otočte do polohy  » Strana 63, obryso-

vé svetlo sa zapne.
› Vypnite zapaľovanie a uzamknite vozidlo.

Po vytiahnutí kľúča zapaľovania a otvorení dverí vodiča zaznie akustický varov-
ný signál. Po niekoľkých sekundách alebo po zatvorení dverí vodiča sa zruší
akustický varovný signál.

DÔLEŽITÉ
■ Zapnutím parkovacieho svetla sa veľmi zaťažuje akumulátor.
■ Parkovacie svetlo sa môže automaticky vypnúť z dôvodu príliš nízkeho stavu
nabitia akumulátora. Ak sa obojstranné parkovacie svetlo zapne pri vypnutom
zapaľovaní, potom sa nerealizuje automatické vypnutie parkovacích svetiel!

Osvetlenie priestoru nastupovania

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 63.

Osvetlenie sa nachádza na dolnej hrane vonkajších spätných zrkadiel a osvetľu-
je priestor predných dverí pre nastupovanie.

Osvetlenie sa zapne po odomknutí alebo pri otvorení dverí na strane vodiča (v
závislosti od daných svetelných pomerov).

Osvetlenie sa vypne v priebehu 30 sekúnd po zatvorení predných dverí alebo
po zapnutí zapaľovania.

Jazda v zahraničí

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 63.

Pri jazde v krajinách s opačným systémom premávky (ľavostranná/pravostran-
ná premávka) môžu vaše svetlomety oslňovať protiidúce vozidlá. Preto je po-
trebné vykonať prispôsobenie halogénových svetlometov v odbornom servise.

Nastavenie predných LED svetlometov je možné realizovať zapnutím cestov-
ného režimu v systéme Infotainment v menu  /  →  → Svetlo. V tomto
režime sa nerealizuje automatické prispôsobenie svetelného kužeľa pred vozid-
lom.

Vnútorné svetlá

 Úvod k téme

Vnútorné svetlá sú funkčné aj pri vypnutom zapaľovaní. Pri vypnutom zapaľova-
ní sa automatické vypnutie svetiel realizuje približne po 10 minútach.

Vnútorné svetlo vpredu

Obr. 53 Obsluha vnútorného svetla vpredu: Variant 1 / Variant 2

Polohy kolískového spínača A  » Obr. 53
Zapnutie
Automatické ovládanie (stredná poloha)
Vypnutie

Pri variante 2 nie je pre strednú polohu (automatické ovládanie) k dispozícii
žiadny symbol. 







68 Ovládanie



Zapnutie/vypnutie (stlačením príslušného spínača B ) » Obr. 53
Svetlo na čítanie vľavo
Svetlo na čítanie vpravo

Automatické ovládanie - poloha 
Svetlo sa zapne, keď nastane jedna z nasledujúcich udalostí.
▶ Vozidlo sa odomkne.
▶ Otvoria sa jedny z dverí.
▶ Vytiahne sa kľúčik zo zapaľovania.

Svetlo sa vypne, keď nastane jedna z nasledujúcich udalostí.
▶ Vozidlo sa zamkne.
▶ Zapne sa zapaľovanie.
▶ Približne 30 sekúnd po zatvorení všetkých dverí.

Vnútorné svetlo vzadu

Obr. 54 Vnútorné svetlo vzadu: variant 1 / variant 2

Obr. 55 
Vnútorné svetlo vzadu: variant 3





Svetlo vzadu (variant 1 a 2) sa automaticky zapína/vypína spolu so svetlom
vpredu. Pri vypnutom vnútornom svetle vpredu je možné vnútorné svetlo vza-
du zapnúť/vypnúť podľa potreby.

Variant 1 a 2 (stlačením spínača) » Obr. 54
 Zapnutie/vypnutie vnútorného svetla vzadu
 Zapnutie/vypnutie svetla na čítanie vzadu vľavo
 Zapnutie/vypnutie svetla na čítanie vzadu vpravo

Variant 3 - (pohybom rozptyľovacím sklom D ) » Obr. 55
Zapnutie vnútorného svetla vzadu
Automatické ovládanie1)

Vypnutie vnútorného svetla vzadu

Osvetlenie interiéru

Obr. 56 
Nastavenie osvetlenia interiéru

Osvetlenie interiéru farebne osvetľuje bočné obloženia dverí a na bielo priestor
na nohy.

Zapnutie osvetlenia sa realizuje automaticky po otvorení dverí, vypnutie sa
realizuje automaticky po zamknutí vozidla alebo 30 sekúnd po zatvorení dverí
pri vypnutom zapaľovaní.

Osvetlenie interiéru je možné nastaviť v systéme Infotainment v menu  / 
→  → Osvetlenie vnútorného priestoru.

Opis ikon funkcií » Obr. 56
Zapnutie/vypnutie osvetlenia interiéru
Aktivácia nastavenia jasu pre všetky oblasti súčasne
Aktivácia nastavenia jasu pre oblasť dverí 

A

B

C







A

B

C

1) V tejto polohe sa automaticky zapne/vypne svetlo vzadu spolu so svetlom vpredu.
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Aktivácia nastavenia jasu pre oblasť pre nohy
Výber medzi možnosťami farieb / nastavením jasu
Ikony funkcií na výber farby osvetlenia / nastavenia jasu

Na zobrazenie B , C  a D  zatlačte na ikonu funkcie .

Upozornenie
Nastavenie osvetlenia interiéru sa uloží (v závislosti od typu systému Infotain-
ment) v aktívnom používateľskom konte personalizácie » Strana 48.

Viditeľnosť

 Úvod k téme

POZOR
Na slnečné clony sa nesmú upevňovať žiadne predmety, ktoré môžu obme-
dziť výhľad alebo ohroziť cestujúcich vo vozidle pri náhlom brzdení alebo pri
náraze vozidla.

Vyhrievanie predného a zadného skla

Obr. 57 Tlačidlá pre vyhrievanie predného a zadného skla: Climatronic /
manuálna klimatizácia

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 70.

Vyhrievanie slúži na rýchle rozmrazovanie, resp. prevetranie predného/zadného
skla.

Vyhrievanie pracuje iba pri bežiacom motore.

D

E

F

Tlačidlá pre vyhrievanie (podľa výbavy vozidla) » Obr. 57
Zapnutie/vypnutie vyhrievania zadného skla
Zapnutie/vypnutie vyhrievania predného skla

Ak je vyhrievanie zapnuté, svieti v tlačidle, resp. pod tlačidlom kontrolné svetlo.

Po 10 minútach sa vyhrievanie automaticky vypne.

Ak sa pri zapnutom vyhrievaní vypne motor a v priebehu 10 minút sa znova na-
štartuje, potom sa pokračuje vo vyhrievaní.

Upozornenie
■ Ak sa zníži napätie v palubnej sieti, vyhrievanie sa automaticky vypne » Stra-
na 278, Automatické vypnutie spotrebičov - ochrana proti vybitiu akumulátora
vozidla.
■ Ak vo vnútri tlačidla, resp. pod tlačidlom bliká indikátor, potom sa nerealizuje
kúrenie kvôli vybitému akumulátoru.
■ Ak Climatronic rozpozná, že by mohlo byť zahmlené predné sklo, vyhrievanie
predného skla sa automaticky zapne. Táto funkcia sa môže aktivovať/deaktivo-
vať na ovládacom paneli Climatronicu v menu   → .

Slnečné clony vpredu

Obr. 58 Sklopenie clony / vyklopenie clony / kozmetické zrkadielko a
držiak parkovacích lístkov

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 70.

Obsluha a opis slnečnej clony » Obr. 58
Vychýlenie clony k prednému oknu
Vychýlenie clony k dverám 





1

2
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Kozmetické zrkadielko s krytom (kryt je možné presunúť v smere šípky za
účelom otvorenia)
Držiak parkovacích lístkov

Posuvná slnečná clona

Obr. 59 Slnečná clona

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 70.

Posuvná slnečná clona je umiestnená v telese na kryte batožinového priestoru.

› Na zatienenie vytiahnite clonu za úchyt A  v smere šípky 1  a zaveste ju do
magnetického držiaka B  v smere šípky 2  » Obr. 59.

› Na zvinutie chyťte clonu za úchyt A  a vyberte ju z držiakov B  proti smeru
šípky 2  » Obr. 59. Clonu držte tak, aby sa mohla navíjať pomaly a bez poško-
denia.

Stierače a ostrekovače

 Úvod k téme

Stierače a ostrekovače pracujú iba pri zapnutom zapaľovaní a zatvorenej kapo-
te motorového priestoru, resp. zatvorenom veku batožinového priestoru.

POZOR
Pri nízkych teplotách použite ostrekovače až potom, keď sa predné sklo zo-
hreje. Kvapalina do ostrekovačov by mohla zamrznúť na skle a obmedziť vý-
hľad smerom dopredu.

A

B

DÔLEŽITÉ
■ Ak sú stierače v pokojovej polohe, nedajú sa odklopiť od predného skla. Pred
odklopením stieračov od okna sa tieto musia prestaviť do servisnej polohy
» Strana 299.
■ Pri nízkych teplotách a v zime prekontrolujte pred zapnutím zapaľovania, či
nie sú stieracie lišty primrznuté. Ak by ste primrznuté stierače zapli, môžu sa
tým poškodiť nielen stieracie lišty, ale aj motorček stieračov.
■ Primrznuté stieracie lišty opatrne uvoľnite zo skla a zbavte ich snehu a ľadu.
■ So stieracími lištami zaobchádzajte opatrne - hrozí nebezpečenstvo poškode-
nia predného skla ramienkami stieračov.
■ Pri odklopených predných ramienkach stieračov nezapínajte zapaľovanie -
hrozí nebezpečenstvo poškodenia veka motorového priestoru ramienkami
stierača.
■ Pri prekážke na prednom skle sa stierače snažia túto prekážku päťkrát preko-
nať. Stierače potom ostanú stáť, aby sa zabránilo ich poškodeniu. Stierače opä-
tovne zapnite až po odstránení prekážky.

Upozornenie
■ Po každom treťom vypnutí zapaľovania dôjde ku zmene pokojovej polohy
predných stieračov. To pôsobí proti predčasnej únave líšt stieračov.
■ Dýzy ostrekovačov čelného skla sa vyhrievajú pri bežiacom motore a pri von-
kajšej teplote nižšej ako +10 °C.

Stierače a ostrekovače predného skla

Obr. 60 
Ovládanie stieračov a ostreko-
vačov vpredu

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 71.

Páčku je možné presunúť do nasledujúcich polôh » Obr. 60
Rýchle stieranie
Pomalé stieranie 
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Podľa výbavy:
▶ Intervalové stieranie skla
▶ Automatické stieranie za dažďa
Stieranie a ostrekovanie vypnuté
Krátke zotretie skla (odpružená poloha)
 Nastavenie intervalu stierania pre polohu  - nastavením spínača v
smere šípky stierajú stierače častejšie
Ostreknutie a stieranie skla (odpružená poloha)

 Ostreknutie a stieranie skla
Po uvoľnení ovládacej páčky vykonajú stierače ešte 2 až 3 zotrenia.

Pri rýchlosti vozidla nad 2 km/h nastane po 5 sekundách od posledného zotre-
nia ešte jedno zotrenie zvyšných kvapiek. Túto funkciu je možné aktivo-
vať/deaktivovať v odbornom servise.

Automatické stieranie za dažďa je možné v systéme Infotainment v menu  /
 →  → Zrkadlá a stierače aktivovať/deaktivovať.

POZOR
Automatické stieranie pri daždi slúži len ako podpora. Nezbavuje vodiča po-
vinnosti manuálne nastaviť funkciu stieračov podľa podmienok viditeľnosti.

Upozornenie
■ Keď sa stieranie realizuje bez prerušenia, líši sa rýchlosť stierania v závislosti
od rýchlosti vozidla.
■ Nastavenie (aktivácia/deaktivácia) automatického stierania za dažďa sa uloží
(v závislosti od typu systému Infotainment) v aktívnom používateľskom konte
personalizácie » Strana 48.

Zadný stierač a ostrekovač / čistiace zariadenie cúvacej kamery

Obr. 61 
Ovládanie stieračov a ostreko-
vačov







A



 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 71.

Páčku je možné presunúť do nasledujúcich polôh » Obr. 61
Ostreknutie a stieranie skla (odpružená poloha) - po uvoľnení ovládacej
páčky vykoná stierač ešte 2 až 3 zotrenia
Ostreknutie cúvacej kamery (odpružená poloha)
Stieranie
Stieranie a ostrekovanie vypnuté

Automatické stieranie zadného skla
Keď sa stieranie predného skla realizuje bez prerušenia, potom sa realizuje pra-
videlné automatické intervalové stieranie zadného skla.

Túto funkciu je možné aktivovať/deaktivovať v systéme Infotainment v menu
 /  →  → Zrkadlá a stierače.

Upozornenie
■ Po zaradení spätného rýchlostného stupňa dôjde pri zapnutých predných
stieračoch automaticky k zotreniu zadného skla.
■ Nastavenie (aktivácia/deaktivácia) automatického stierania zadného skla za
dažďa sa uloží (v závislosti od typu systému Infotainment) v aktívnom používa-
teľskom konte personalizácie » Strana 48.

Ostrekovače svetlometov

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 71.

K čisteniu svetlometov dochádza za nasledujúcich podmienok.
Zapaľovanie je zapnuté.
Sú zapnuté stretávacie svetlá.
Vonkajšia teplota sa nachádza v rozmedzí -12 °C až +39 °C.

Svetlomety sa vždy očistia aj pri prvom a po každom desiatom ostreknutí čel-
ného skla. Nastavenie intervalu ostrekovania je možné nechať prispôsobiť v od-
bornej prevádzke (maximálne po každom dvadsiatom ostreknutí predného sk-
la).

Na zabezpečenie správnej funkcie zariadenia aj v zime sa toto musí pravidelne
zbavovať snehu a ľadu (napr. pomocou spreja na rozmrazovanie).
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Spätné zrkadlo

 Úvod k téme

POZOR
Vonkajšie zrkadlá rozširujú zorné pole, objekty ale zobrazujú menšie a ďalej
vzdialené. Ak je to možné, používajte na stanovenie vzdialenosti vozidiel idú-
cich za vami vnútorné spätné zrkadlo.

POZOR
■ Zrkadlá s automatickým stmavením obsahujú elektrolyt, ktorý môže unik-
núť pri rozbitom skle zrkadla - elektrolyt môže podráždiť pokožku, oči a dý-
chacie orgány.
■ Pri kontakte očí a pokožky s elektrolytom ihneď preplachujte príslušné
miesto po dobu minimálne niekoľko minút veľkým množstvom vody. V prí-
pade potreby vyhľadajte medicínsku pomoc.

Stmavenie vnútorného spätného zrkadla

Obr. 62 Vnútorné spätné zrkadlo: s manuálnym stmievaním / s automa-
tickým stmievaním

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 73.

Spätné zrkadlo s manuálnym stmavením » Obr. 62
Základná poloha zrkadla (nestmavená)
Stmavenie zrkadla

Zrkadlo s automatickým stmavením
Stmavenie zrkadla » Obr. 62 sa riadi automaticky po štarte motora.

1

2

Pri zapnutí vnútorného osvetlenia alebo pri zaradení spätného rýchlostného
stupňa sa zrkadlo prepne vždy naspäť do normálneho nastavenia (nestmavené).

POZOR
■ Externé prístroje (napr. navigačný systém) neupevňujte do blízkosti
zrkadla s automatickým stmavením. Osvetlený displej externého prístroja
môže viesť k obmedzeniu funkcie vnútorného spätného zrkadla s automa-
tickým stmavením - hrozí nebezpečenstvo nehody.
■ Automatické stmavenie zrkadla funguje bez problémov len v prípade, že
nie je obmedzovaný dopad svetla na snímače (napr. prostredníctvom zadnej
slnečnej clony). Snímače sa nachádzajú na prednej a zadnej strane zrkadla.

Vonkajšie zrkadlá

Obr. 63 
Obsluha vonkajších spätných
zrkadiel

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 73.

Vonkajšie zrkadlá môžu disponovať (podľa výbavy vozidla) manuálnou alebo
elektrickou funkciou priklopenia, automatickým stmavením a pamäťovou funk-
ciou.

Ovládacie koliesko sa môže presunúť do nasledujúcich polôh (podľa výbavy
vozidla)

Nastavenie ľavej plochy zrkadla
Vypnutie ovládania spätných zrkadiel
Nastavenie pravej plochy zrkadla
Vyhrievanie zrkadiel (pracuje iba pri bežiacom motore)
Elektrické priklopenie zrkadiel (na spätné odklopenie otočte ovládacie ko-
liesko do druhej polohy) » 

Nastavenie plochy zrkadla
› Ovládacím kolieskom pohybujte v smere šípok » Obr. 63. 
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Ak by nastavovanie zrkadiel niekedy vypadlo, môžete plochy zrkadiel nastaviť
rukou opatrným zatlačením na ich okraj.

Synchrónne nastavenie plôch zrkadiel
Táto funkcia umožňuje súčasné nastavenie obidvoch plôch zrkadiel. Funkciu je
možné aktivovať/deaktivovať v systéme Infotainment v menu  /  →  →
Zrkadlá a stierače.

› Ovládacie koliesko na ovládanie spätných zrkadiel otočte do polohy pre na-
stavenie spätného zrkadla vodiča.

› Plochy zrkadiel nastavte do želanej polohy.

Manuálne priklopiteľné spätné zrkadlo
Zrkadlo je možné manuálne priklopiť v smere k bočnému oknu. Ak chcete spät-
né zrkadlo prestaviť do východiskovej polohy, musí sa toto odklopiť od bočné-
ho okna až po zreteľné zaistenie.

Automatické priklopenie/odklopenie obidvoch zrkadiel
Vonkajšie spätné zrkadlá sa po zamknutí vozidla sklopia do parkovacej polohy.
Po odomknutí vozidla sa realizuje vyklopenie zrkadiel späť do polohy pre jazdu
» .

Túto funkciu je možné aktivovať/deaktivovať v systéme Infotainment v menu
 /  →  → Zrkadlá a stierače.

Spätné zrkadlo s automatickým stmavením
Stmavenie vonkajších spätných zrkadiel sa riadi spolu s automatickým stmave-
ním vnútorného spätného zrkadla » Strana 73.

Pamäťová funkcia pre zrkadlá (vozidlá s elektricky nastaviteľným sedadlom
vodiča)
Existuje možnosť uložiť aktuálne nastavenie plôch vonkajších spätných zrkadiel
pri ukladaní pozície sedadla vodiča » Strana 76, Pamäťová funkcia elektricky
prestaviteľného sedadla, resp. » Strana 76, Pamäťová funkcia kľúča s rádiovým
diaľkovým ovládaním.

Sklopenie povrchu zrkadla na strane spolujazdca (vozidlá s elektricky
prestaviteľným sedadlom vodiča)
Plocha zrkadla spolujazdca sa sklopí do uloženej pozície, aby sa zlepšil výhľad na
obrubník pri cúvaní.

Podmienky funkcie
Funkcia je aktivovaná v systéme Infotainment v menu  /  →  → Zrkad-
lá a stierače.
Nastavenie plochy zrkadla bolo predtým uložené » Strana 76, Pamäťová
funkcia elektricky prestaviteľného sedadla, resp. » Strana 76, Pamäťová
funkcia kľúča s rádiovým diaľkovým ovládaním.
Je zaradený spätný rýchlostný stupeň.
Ovládacie koliesko na ovládanie zrkadiel sa nachádza v pozícii pre nastave-
nie spätného zrkadla na strane spolujazdca.

Plocha zrkadla sa opäť vráti do pôvodnej polohy po prestavení ovládacieho ko-
lieska do inej polohy alebo ak rýchlosť vozidla prekročí 15 km/h.

POZOR
Nedotýkajte sa vonkajších spätných zrkadiel, ak je zapnuté vyhrievanie von-
kajších spätných zrkadiel - hrozí nebezpečenstvo popálenia.

DÔLEŽITÉ
■ Elektricky priklopiteľné vonkajšie zrkadlá nikdy nepriklápajte/nevyklápajte ru-
kou - hrozí nebezpečenstvo poškodenia zrkadla!
■ Ak je spätné zrkadlo vychýlené v dôsledku vonkajších vplyvov (napr. nárazom
pri manévrovaní), potom zrkadlo najskôr priklopte pomocou ovládacieho kolie-
ska a vyčkajte na hlasný zvuk zaklapnutia.

Upozornenie
Nastavenie funkcie zrkadiel v systéme Infotainment sa uloží (v závislosti od ty-
pu systému Infotainment) v aktívnom používateľskom konte personalizácie
» Strana 48.
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Sedadlá a opierky hlavy

Predné sedadlá

 Úvod k téme

POZOR
■ Sedadlo vodiča nastavujte iba pri zastavenom vozidle - v opačnom prípade
hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Pri nastavovaní sedadla dávajte pozor! Nepozorným alebo nekontrolova-
ným nastavovaním môžete spôsobiť pomliaždeniny.

Manuálne nastavenie

Obr. 64 
Ovládacie prvky nastavenia se-
dadla

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 75.

Sedadlá je možné nastaviť tým, že sa príslušný ovládací prvok potiahne, zatlačí
alebo otočí v smere šípky » Obr. 64.

Nastavenie sedadla v pozdĺžnom smere (po uvoľnení ovládacej páčky sa
musí počuteľne zaistiť blokovanie)
Nastavenie výšky sedadla1)

Nastavenie sklonu operadla (pri nastavení sa musí odľahčiť operadlo, to
znamená, že sa nesmiete opierať)
Nastavenie miery klenutia bedrovej opierky

A

B

C

D

Upozornenie
V nastavovacom mechanizme pre sklon operadla môže po určitej dobe pre-
vádzky vzniknúť vôľa.

Elektrické nastavenie

Obr. 65 Ovládacie prvky nastavenia sedadla

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 75.

Sedadlá je možné nastaviť tým, že sa príslušný ovládací prvok zatlačí v smere
šípky alebo v oblasti šípok » Obr. 65.

Nastavenie sedacej časti
▶ 1 - presunutie v pozdĺžnom smere
▶ 2 - zmena sklonu
▶ 3 - zmena výšky
Nastavenie operadla
▶ 4 - zmena sklonu
Nastavenie bedrovej opierky
▶ 5 - presunutie klenutia
▶ 6 - zmena miery klenutia

POZOR
Elektrické nastavenie predného sedadla je funkčné aj pri vypnutom zapaľo-
vaní. Pri opustení vozidla nikdy neponechajte vo vozidle osoby, ktoré nie sú
úplne samostatné (napr. deti) - hrozí nebezpečenstvo poranenia! 

A

B

C

1) Platí iba pre niektoré krajiny.
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Upozornenie
■ Ak je uhol sklonu operadiel oproti sedacej ploche väčší ako približne 110°, po-
tom nie je z bezpečnostných dôvodov možné uložiť toto nastavenie v pamäti
elektricky nastaviteľného sedadla, ani v pamäti kľúča s rádiovým diaľkovým
ovládaním.
■ Pri vozidlách s personalizáciou sa nastavenie sedadla vodiča uloží v aktívnom
používateľskom konte personalizácie » Strana 48.

Pamäťová funkcia elektricky prestaviteľného sedadla

Obr. 66 
Tlačidlo SET a pamäťové tlačidlá

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 75.

Na pamäťové tlačidlá B  na sedadle vodiča je možné uložiť vždy jedno nastave-
nie pozície sedadla vodiča a vonkajšieho spätného zrkadla » Obr. 66.

Uloženie nastavení sedadla vodiča a vonkajších spätných zrkadiel pre jazdu
dopredu
› Zapnite zapaľovanie, nastavte sedadlo a prípadne aj vonkajšie spätné zrkadlá.
› Stlačte tlačidlo  A  » Obr. 66 a následne v priebehu 10 sekúnd súčasne

stlačte želané pamäťové tlačidlo B . Uloženie sa potvrdí akustickým signá-
lom.

Uloženie nastavenia spätného zrkadla na strane spolujazdca pre cúvanie
Funkciu zníženia skla spätného zrkadla na strane spolujazdca pri cúvaní je mož-
né aktivovať v systéme Infotainment v menu  /  →  → Zrkadlá a stierače.

› Zapnite zapaľovanie a stlačte želané pamäťové tlačidlo B  » Obr. 66.
› Ovládacie koliesko na ovládanie vonkajších spätných zrkadiel otočte do polo-

hy pre nastavenie spätného zrkadla na strane spolujazdca » Strana 73.
› Zaraďte spiatočku.
› Spätné zrkadlo na strane spolujazdca nastavte do želanej polohy.

› Vyraďte spätný rýchlostný stupeň. Nastavená poloha spätného zrkadla sa ulo-
ží do pamäte.

Vyvolanie uloženého nastavenia
› Pri vypnutom zapaľovaní a otvorených dverách vodiča stlačte želané pamäťo-

vé tlačidlo B .
› V ostatných prípadoch (napr. pri zapnutom zapaľovaní alebo pri zatvorených

dverách vodiča) podržte tlačidlo stlačené.

Zastavenie prebiehajúceho nastavenia
› Stlačte ľubovoľné tlačidlo na sedadle vodiča alebo tlačidlo  na kľúči s rádio-

vým diaľkovým ovládaním.

Upozornenie
Po každom novom uložení nastavení sedadla a vonkajších spätných zrkadiel pre
jazdu dopredu sa musí opätovne uložiť aj nastavenie vonkajšieho spätného
zrkadla spolujazdca pre jazdu smerom dozadu.

Pamäťová funkcia kľúča s rádiovým diaľkovým ovládaním

Platí pre vozidlá, ktoré nedisponujú funkciou personalizácie.

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 75.

Pred každým zamknutím vozidla sa uložia nastavenia sedadla vodiča a vonkaj-
ších spätných zrkadiel a tieto sa priradia kľúču, pomocou ktorého sa vozidlo za-
mklo.

Po následnom odomknutí vozidla tým istým kľúčom a po otvorení dverí vodiča
sa sedadlo vodiča a vonkajšie spätné zrkadlá prestavia do polohy priradenej v
pamäti tohto kľúča.

Túto funkciu je možné v systéme Infotainment v menu  /  →  → Sedadlá
aktivovať/deaktivovať.

Uloženie nastavenia spätného zrkadla na strane spolujazdca pre cúvanie
Funkciu zníženia skla spätného zrkadla na strane spolujazdca pri cúvaní je mož-
né aktivovať v systéme Infotainment v menu  /  →  → Zrkadlá a stierače.

› Vozidlo odomknite pomocou kľúča s rádiovým diaľkovým ovládaním a zapnite
zapaľovanie.

› Ovládacie koliesko na ovládanie vonkajších spätných zrkadiel otočte do polo-
hy pre nastavenie spätného zrkadla na strane spolujazdca » Strana 73.

› Zaraďte spiatočku. 
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› Spätné zrkadlo na strane spolujazdca nastavte do želanej polohy.
› Vyraďte spätný rýchlostný stupeň. Nastavená pozícia vonkajšieho zrkadla sa

uloží v pamäti tohto kľúča s rádiovým diaľkovým ovládaním.

Zastavenie prebiehajúceho nastavenia
› Stlačte ľubovoľné tlačidlo na sedadle vodiča alebo tlačidlo  na kľúči s rádio-

vým diaľkovým ovládaním.

Sklopné operadlo sedadla spolujazdca

Obr. 67 
Sklopenie operadla sedadla spo-
lujazdca

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 75.

Operadlo sedadla spolujazdca je možné (podľa výbavy vozidla) preklopiť dopre-
du do vodorovnej polohy.

› Na preklopenie dopredu potiahnite za páčku v smere šípky 1  a operadlo
sklopte dopredu v smere šípky 2  » Obr. 67. Blokovanie sa musí počuteľne
zaistiť.

› Na vyklopenie späť do pôvodnej polohy potiahnite za páčku v smere šípky
1  a operadlo vyklopte späť do pôvodnej polohy proti smeru šípky 2 . Bloko-

vanie sa musí počuteľne zaistiť.
› Prekontrolujte to potiahnutím za sedadlo, a tiež za operadlo.

POZOR
■ Ak je operadlo sklopené dopredu, smie sa na prepravu osôb používať iba
miesto na sedenie za sedadlom vodiča.
■ Ak sa na sklopenom operadle prepravujú predmety, musí sa vypnúť pred-
ný airbag spolujazdca » Strana 21.
■ Operadlo nenastavujte počas jazdy - hrozí nebezpečenstvo poranenia a
nehody!

POZOR (Pokračovanie)
■ Pri zaobchádzaní s operadlom sa nesmú žiadne končatiny nachádzať me-
dzi sedacou plochou a operadlom - hrozí nebezpečenstvo poranenia!
■ Na operadle sklopenom dopredu nikdy neprepravujte nasledujúce pred-
mety.
■ Predmety, ktoré môžu obmedzovať výhľad vodiča.
■ Predmety, ktoré by mohli znemožniť vodičovi ovládanie vozidla (napr. ak
by sa dostali pod pedále alebo by vyčnievali do oblasti vodiča).
■ Predmety, ktoré by mohli viesť k poraneniam cestujúcich (napr. pri in-
tenzívnom zrýchlení, zmene smeru alebo procese brzdenia).

Nastavenie lakťovej opierky

Obr. 68 
Nastavenie lakťovej opierky

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 75.

› Na nastavenie výšky zdvihnite lakťovú opierku v smere šípky A  do jednej zo
zaistených polôh » Obr. 68.

› Na sklopenie najskôr zdvihnite lakťovú opierku v smere šípky A  až do naj-
vyššej zaistenej polohy a potom ju opäť sklopte nadol.

› Na nastavenie v pozdĺžnom smere presuňte lakťovú opierku v smere šípky
B  do želanej pozície.

Zadné sedadlá

 Úvod k téme
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Operadlá sedadiel

Obr. 69 Sklopenie operadla smerom dopredu z priestoru pre cestujú-
cich / Ťahanie pásu k bočnému obloženiu

Obr. 70 Sklopenie operadla smerom dopredu z batožinového priestoru:
variant 1 / variant 2

Pred sklopením operadiel upravte polohu predných sedadiel tak, aby sa nepo-
škodili operadlami. V prípade potreby vyberte zadné opierky hlavy » Stra-
na 79.

Sklopenie z priestoru pre cestujúcich
› Uvoľňovaciu páčku A  stlačte v smere šípky 1  a operadlo sklopte dopredu v

smere šípky 2  » Obr. 69.

Pri nedelenom operadle sa musia uvoľňovacie páčky A  stlačiť súčasne na
obidvoch stranách operadla.

Sklopenie z batožinového priestoru
Pri vozidlách so sieťovou medzistenou sa musí odblokovať najskôr ľavé a po-
tom pravé operadlo a stredné operadlo zadného sedadla. Sieťová medzistena
musí byť navinutá v telese.

› Príslušnú páčku potiahnite v smere šípky » Obr. 70. Operadlo sa odomkne,
prípadne sa sklopí dopredu.

Vyklopenie do pôvodnej polohy
› Krajný bezpečnostný pás C  potiahnite k bočnému obloženiu v smere šípky

3  » Obr. 69.
› Operadlo zdvíhajte proti smeru šípky 2 , kým sa počuteľne nezaistí uvoľňova-

cia páčka A . Prekontrolujte to potiahnutím za operadlo.
› Presvedčte sa, či nie je vidieť červený kolíček B .

Pri nedelenom operadle sa musia obidva krajné bezpečnostné pásy potiahnuť k
bočnému obloženiu. Po vyklopení operadla späť do pôvodnej polohy sa musia
na obidvoch stranách počuteľne zaistiť odblokovacie páčky A  a červený kolík
B  nesmie byť vidieť na žiadnej z oboch strán operadla.

POZOR
■ Operadlá pri obsadených sedadlách musia byť správne zaistené.
■ Počas prepravy predmetov vo zväčšenom batožinovom priestore, ktorý
vznikne sklopením operadiel, venujte maximálnu pozornosť zaisteniu bez-
pečnosti osoby prepravovanej na zvyšnom zadnom sedadle.
■ Operadlá musia byť bezpečne zaistené, aby sa nemohli pri náhlom za-
brzdení posunúť predmety z batožinového priestoru do priestoru pre cestu-
júcich - hrozí nebezpečenstvo poranenia.

DÔLEŽITÉ
Pri manipulácii s operadlami sa nesmú zovrieť bezpečnostné pásy - hrozí ne-
bezpečenstvo poškodenia bezpečnostných pásov.
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Sklopenie lakťovej opierky

Obr. 71 
Sklopenie lakťovej opierky

Lakťovú opierku je možné sklopiť tým, že sa potiahne za slučku A  v smere šíp-
ky » Obr. 71.

Sklopenú lakťovú opierku je možné použiť ako odkladací stolík.

Opierky hlavy

 Úvod k téme

Upozornenie
Na športových sedadlách sú opierky hlavy integrované do operadiel a nedajú sa
výškovo nastaviť ani vybrať.

Nastavenie výšky opierok hlavy vpredu

Obr. 72 
Nastavenie výšky prednej opier-
ky hlavy

› Na nastavenie výšky podržte stlačené tlačidlo poistky A  a opierku presuňte
do želaného smeru » Obr. 72.

Nastavenie výšky opierok hlavy vzadu

Obr. 73 Nastavenie výšky zadnej opierky hlavy

› Uchopte opierku a presuňte ju smerom hore v smere šípky 1  » Obr. 73.
› Ak chcete posunúť opierku nadol, podržte stlačené tlačidlo poistky A  v

smere šípky 2  a opierku stlačte v smere šípky 3 .

Vybratie/nasadenie opierok hlavy vzadu

Obr. 74 Vybratie/nasadenie zadnej opierky hlavy

Pred vybratím a nasadením opierok hlavy sa musí príslušné operadlo čiastočne
sklopiť dopredu » Strana 78.

› Na vybratie vytiahnite opierku z operadla až na doraz.
› Tlačidlo poistky A  podržte stlačené v smere šípky 1 , súčasne stlačte plo-

chým skrutkovačom (so šírkou max. 5 mm) tlačidlo poistky v otvore B  v
smere šípky 2  a opierku vyberte v smere šípky 3  » Obr. 74.

› Na nasadenie zasúvajte opierku do operadla v smere šípky 4  dovtedy, kým
sa nezaistí tlačidlo poistky.
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Vyhrievanie sedadiel

Obr. 75 Tlačidlá pre vyhrievanie predných / zadných sedadiel

Plochy sedacích častí a operadiel predných a zadných krajných sedadiel je mož-
né elektricky vyhrievať.

Tlačidlá pre vyhrievanie sedadiel » Obr. 75
Vyhrievanie sedadla vľavo
Vyhrievanie sedadla vpravo

› Na zapnutie vyhrievania s maximálnym výkonom vyhrievania stlačte tlačidlo
, resp. .

Opakovaným stláčaním tlačidla sa intenzita výkonu vyhrievania znižuje až po
vypnutie. Intenzita vyhrievania sa signalizuje počtom rozsvietených kontrol-
ných svetiel pod tlačidlom, resp. v tlačidle.

Vyhrievanie sedadla pracuje iba pri bežiacom motore.

Pri vypnutí zapaľovania sa realizuje vypnutie vyhrievania sedadla. Ak sa motor
opäť naštartuje v priebehu 10 minút, potom sa automaticky opäť zapne vyhrie-
vanie sedadla vodiča podľa nastavenia pred vypnutím zapaľovania.

POZOR
Ak niekto trpí zníženým vnímaním bolesti alebo teploty, napr. v dôsledku
požitia liekov, ochrnutia alebo chronického ochorenia (napr. cukrovky), od-
porúčame, aby sa vyhrievanie sedadla nepoužívalo. Ak aj napriek tomu
chcete používať vyhrievanie sedadiel, odporúčame u dlhších ciest zaradiť
pravidelné prestávky, aby sa telo mohlo zotaviť zo zaťaženia jazdou. Na po-
súdenie vašej konkrétnej situácie sa obráťte na vášho ošetrujúceho lekára.





DÔLEŽITÉ
Nasledujúce pokyny sa musia dodržať, aby sa zabránilo škodám na sedadlách.
■ Na sedadlách nekľačte ani ich iným spôsobom bodovo nezaťažujte.
■ Vyhrievanie sedadiel nezapínajte na sedadlách, ktoré nie sú obsadené osoba-
mi.
■ Vyhrievanie sedadiel nezapínajte na sedadlách, na ktorých sa nachádzajú
upevnené, resp. odložené predmety (napr. detská sedačka, taška a pod.).
■ Vyhrievanie sedadiel nezapínajte na sedadlách, na ktorých sa nachádzajú
upevnené, dodatočné poťahy alebo ochranné poťahy.

Upozornenie
Ak sa zníži napätie v palubnej sieti, vyhrievanie sedadiel sa automaticky vypne
» Strana 278, Automatické vypnutie spotrebičov - ochrana proti vybitiu aku-
mulátora vozidla.

Vyhrievanie volantu

Obr. 76 
Ikona funkcie na vyhrievanie vo-
lantu

Zapnutie/vypnutie vyhrievania volantu pomocou systému Infotainment
› Na zapnutie/vypnutie stlačte tlačidlo  na Climatronicu → zatlačte na iko-

nu funkcie  na displeji Infotainment. Pri zapnutom vyhrievaní je symbol v
ikone funkcie A  oranžový » Obr. 76.

Vyhrievanie volantu spolu s vyhrievaním sedadla vodiča
› Na aktiváciu/deaktiváciu vyhrievania volantu spolu s vyhrievaním sedadla

vodiča stlačte tlačidlo  na Climatronicu, následne zatlačte na ikonu funk-
cie  → Prepojenie vyhrievania sedadiel a volantu na displeji systému Infotainment.

› Na zapnutie/vypnutie vyhrievania volantu stlačte tlačidlo pre vyhrievanie se-
dadla vodiča.

Ak sa vyhrievanie volantu zapne spolu s vyhrievaním sedadla vodiča, potom sa
na displeji systému Infotainment zobrazí ikona funkcie . Pomocou tejto je
možné vyhrievanie volantu vypnúť/zapnúť. 
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Nastavenie výkonu vyhrievania volantu
› Stlačte tlačidlo  na Climatronicu, následne zatlačte na ikonu funkcie  →

Vyhriev. volantu na displeji systému Infotainment.
› Zvoľte jeden z troch stupňov vyhrievania (tento ostane uložený aj po vypnutí

motora).

Zvolený výkon vyhrievania volantu (počet segmentov) sa zobrazuje na displeji
systému Infotainment B  » Obr. 76.

Upozornenie
■ Vyhrievanie volantu pracuje iba pri bežiacom motore.
■ Ak sa zníži napätie v palubnej sieti, vyhrievanie volantu sa automaticky vypne.

Praktická výbava

Výbava interiéru

 Úvod k téme

POZOR
■ Na prístrojovú dosku nič neodkladajte. Odložené predmety by sa mohli
počas jazdy zošmyknúť a odviesť tak vašu pozornosť od diania v doprave -
hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Zabezpečte, aby sa počas jazdy nemohli dostať žiadne predmety do prie-
storu nôh vodiča - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Na sedadle spolujazdca neprevážajte žiadne predmety, okrem predmetov
na to určených (napr. detská sedačka) - hrozí nebezpečenstvo poranenia!
■ Do odkladacích schránok, ako aj do držiakov na nápoje sa nesmú odkladať
žiadne predmety, ktoré by pri náhlom brzdení alebo náraze vozidla ohrozili
cestujúcich.
■ Z bezpečnostných dôvodov musia byť počas jazdy uzatvorené uzamyka-
teľné odkladacie schránky - hrozí nebezpečenstvo poranenia v dôsledku
otvoreného veka schránky, resp. v dôsledku predmetov voľne ležiacich v
odkladacej schránke.
■ Dbajte na to, aby žiadne predmety nevyčnievali z odkladacích schránok -
hrozí nebezpečenstvo poranenia!
■ Neprekračujte prípustné zaťaženie odkladacích schránok a vreciek - hrozí
nebezpečenstvo poranenia, resp. nebezpečenstvo poškodenia schránok a
vreciek!
■ Popol, cigarety, cigary a pod. sa smú odkladať len v popolníku! - hrozí ne-
bezpečenstvo požiaru!
■ Odkladacie schránky, ako aj nádoby na odpad nenahrádzajú popolník a ne-
smú sa takto používať - hrozí nebezpečenstvo požiaru!

DÔLEŽITÉ
Do odkladacích schránok a vreciek neodkladajte veľké predmety ani predmety
s ostrými hranami - hrozí nebezpečenstvo poškodenia schránok a vreciek.
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Držiak na lístky

Obr. 77 
Držiak na lístky

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 81.

Držiak na lístky » Obr. 77 je určený na uchytenie napr. parkovacích lístkov.

Odkladacia schránka na strane vodiča

Obr. 78 
Otvorenie odkladacej schránky

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 81.

› Na otvorenie nadvihnite úchyt a schránku vyklopte v smere šípky » Obr. 78.
› Na zatvorenie vyklápajte veko proti smeru šípky, kým sa toto počuteľne ne-

zaistí.

Maximálne povolené zaťaženie odkladacej schránky je 0,5 kg.

Odkladacie schránky vo dverách

Obr. 79 Odkladacie schránky: v predných dverách / v zadných dverách

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 81.

Odkladacie schránky » Obr. 79
Odkladacia schránka
Odkladacia schránka na fľaše s objemom max. 1,5 l
Odkladacia schránka na fľaše s objemom max. 0,5 l

POZOR
Odkladacia schránka A  » Obr. 79 v predných dverách sa smie používať vý-
hradne na odkladanie predmetov, ktoré nevyčnievajú - hrozí nebezpečen-
stvo obmedzenia účinného dosahu bočného airbagu.

A

B

C
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Odkladacia schránka v stredovej konzole vpredu

Obr. 80 Otvorenie odkladacej schránky / Neuzamykateľná odkladacia
schránka

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 81.

› Na otvorenie zatlačte na lištu v smere šípky » Obr. 80 - .
› Na zatvorenie potiahnite za lištu proti smeru šípky.

Vyhotovenia určitých modelov nedisponujú vekom odkladacej schránky
» Obr. 80 - .

Box na telefón

Obr. 81 
Box na telefón

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 81.

Uzamykateľná odkladacia schránka v prednej stredovej konzole môže byť vy-
bavená funkciou Box na telefón.

Ak sa telefón, nasmerovaný displejom nahor, odloží na odkladaciu plochu v od-
kladacej schránke » Obr. 81, potom sa signál telefónu zosilní prostredníctvom
strešnej antény.

Telefóny, ktoré podporujú štandard Qi na bezkontaktné nabíjanie, sa v odklada-
cej schránke dodatočne bezkontaktne nabíjajú.

Počas bezkontaktného nabíjania sa nesmie medzi odkladacou plochou a nabíja-
ným telefónom nachádzať žiadny predmet.

POZOR
■ Telefón sa môže počas bezdrôtového nabíjania zahrievať, preto sa musí z
tejto odkladacej schránky vyberať opatrne.
■ Kovové predmety medzi odkladacou plochou a nabíjaným telefónom sa
môžu vplyvom indukčného poľa zahrievať - hrozí nebezpečenstvo porane-
nia. Ak sa v odkladacej schránke nachádza zahriaty kovový predmet, potom
vyberte telefón a predmet v odkladacej schránke nechajte vychladnúť!

DÔLEŽITÉ
■ Kovové predmety medzi odkladacou plochou a nabíjaným telefónom sa môžu
vplyvom indukčného poľa zahrievať - hrozí nebezpečenstvo poškodenia telefó-
nu.
■ Pri niektorých telefónoch môže v dôsledku zahriatia dôjsť k prerušeniu nabí-
jania alebo k vypnutiu telefónu.
■ Medzi odkladaciu plochu a nabíjaný telefón nevkladajte žiadne elektronické
ani magnetické pamäťové médiá (napr. karty SD, kľúče USB, karty s magnetic-
kými pásikmi alebo čipy) - hrozí nebezpečenstvo straty údajov, ako aj poškode-
nia týchto dátových nosičov.
■ Ak sa na displeji systému Infotainment zobrazí hlásenie, že mobilný telefón
nie je možné nabíjať, potom postupujte takto.
■ Prekontrolujte, či sa medzi odkladacou plochou a nabíjaným telefónom ne-
nachádza žiadny predmet. Ak sa tam nachádza nejaký predmet, potom vyber-
te predmet aj telefón. Telefón opäť položte do stredu na odkladaciu plochu
na symbol telefónu.
■ Prekontrolujte, či sa počas jazdy nezmenila pozícia nabíjaného telefónu. Ak
je tomu tak, potom vyberte telefón a opäť ho položte do stredu na odklada-
ciu plochu na symbol telefónu.

Upozornenie
■ Pri spustení bezdrôtového nabíjania sa na displeji systému Infotainment zo-
brazí príslušné hlásenie.
■ Na optimálnu intenzitu signálu, ako aj na nerušený, bezkontaktný proces nabí-
jania odporúčame telefón podľa možnosti odložiť do odkladacej schránky bez
ochranného obalu.
■ Do odkladacej schránky vkladajte telefón s veľkosťou maximálne 160x84 mm.
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Vstupy USB a AUX

Obr. 82 Vstup USB a AUX vpredu / Vstupy USB vzadu

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 81.

Vstup USB (označený ako ) a vstup AUX (označený ako ) sa nachádzajú
nad odkladacou schránkou v stredovej konzole vpredu » Obr. 82.

Vstupy USB (označený ako ) sa v závislosti od výbavy nachádzajú taktiež v
stredovej konzole vzadu.

Vstup USB v stredovej konzole vpredu je možné použiť na nabíjanie, ako aj na
prenos údajov. Vstupy USB v stredovej konzole vzadu je možné použiť iba na
nabíjanie.

Informácie k použitiu » Strana 145, Vstup USB a » Strana 145, Vstup AUX.

Držiak na nápoje

Obr. 83 Držiak na nápoje vpredu / vzadu

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 81.

Držiak na nápoje sa nachádza v stredovej konzole vpredu A , ako aj v lakťovej
opierke vzadu B  » Obr. 83.

Do držiakov na nápoje je možné vložiť dve dózy s nápojom.

V prednej oblasti držiaka A  je možné dózu s nápojom otvoriť jednou rukou
tým, že sa dóza zatlačí do držiaka a otočí sa veko.

POZOR
■ Nepoužívajte krehké nádoby (napr. sklo, porcelán). Pri nehode by mohlo
dôjsť k poraneniam.
■ Do držiaka nikdy neodkladajte horúce dózy s nápojmi. Pri pohybe vozidla
by sa mohli rozliať - hrozí nebezpečenstvo oparenia!

DÔLEŽITÉ
Počas jazdy nenechávajte v držiakoch na nápoje otvorené nápoje. Tieto by sa
mohli rozliať, napr. počas brzdenia, a spôsobiť pritom poškodenie elektrickej in-
štalácie alebo čalúnenia sedadiel.

Nádoba na odpad

Obr. 84 Nádoba na odpad: nasadenie a presunutie / otvorenie 
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Obr. 85 Výmena vrecka

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 81.

Nádobu na odpad je možné nasadiť do odkladacej schránky v predných dve-
rách.

Nasadenie nádoby na odpad
› Nádobu na odpad nasaďte do prednej časti na hranu odkladacej schránky.
› Nádobu na odpad zatlačte v zadnej oblasti v smere šípky A  » Obr. 84.
› Nádobu na odpad presuňte podľa potreby v smere šípky B .

Vybratie nádoby na odpad
› Nádobu na odpad vyberte proti smeru šípky A  » Obr. 84.

Otvorenie / zatvorenie nádoby na odpad
› Veko nadvihnite v smere šípky C  » Obr. 84.

Zatvorenie sa realizuje v obrátenom poradí.

Výmena vrecka
› Nádobu na odpad vyberte z odkladacej schránky.
› Obidva zaisťovacie výstupky na ráme odtlačte v smere šípky 1  » Obr. 85.
› Vrecko spolu s rámom stiahnite v smere šípky 2  nadol.
› Vrecko vyberte z rámu.
› Nové vrecko natiahnite cez rám a okraje vrecka prehrňte cez rám v smere ší-

pok 3 .
› Vrecko s rámom nasaďte v smere šípky 4  do nádoby tak, aby sa obidva za-

isťovacie výstupky na ráme počuteľne zaistili.

Upozornenie
Odporúčame používať vrecká s veľkosťou 20x30 cm.

Držiak multimédií

Obr. 86 
Držiak multimédií

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 81.

Držiak multimédií » Obr. 86
Odkladacia priehradka na odloženie dvoch mincí
Odkladacia priehradka na odloženie kľúča od vozidla
Odkladacia priehradka na odloženie mobilného telefónu

Odkladacia schránka pod lakťovou opierkou vpredu

Obr. 87 
Otvorenie odkladacej schránky

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 81.

› Na otvorenie potiahnite lakťovú opierku za úchyt A  v smere šípky až na do-
raz » Obr. 87.

› Na zatvorenie sklápajte lakťovú opierku proti smeru šípky.

A

B

C
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Priehradka na okuliare

Obr. 88 
Otvorenie priehradky na okulia-
re

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 81.

› Na otvorenie zatlačte na veko priehradky na okuliare v oblasti A . Priehradka
sa sklopí v smere šípky » Obr. 88.

› Na zatvorenie vyklápajte schránku späť proti smeru šípky, kým sa počuteľne
nezaistí.

Povolené maximálne zaťaženie priehradky na okuliare je 250 g.

DÔLEŽITÉ
■ Do priehradky na okuliare neodkladajte predmety citlivé na teplo - pri vyso-
kých vonkajších teplotách hrozí nebezpečenstvo poškodenia.
■ Priehradka sa musí zatvoriť skôr, ako opustíte a zamknete vozidlo - hrozí ne-
bezpečenstvo spôsobené obmedzením funkcie varovného zariadenia proti od-
cudzeniu.

Odkladacia schránka na strane spolujazdca

Obr. 89 Otvorenie odkladacej schránky / Zatvorenie odkladacej schrán-
ky a ovládanie prívodu vzduchu

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 81.

Odkladacia schránka je vybavená vnútorným svetlom (toto svieti pri otvorení
odkladacej schránky), držiakom na perá a karty, ako aj dýzou ofukovacieho
otvoru.

Odkladacia schránka
› Na otvorenie potiahnite za úchyt A  v smere šípky 1  a veko sklopte v smere

šípky 2  » Obr. 89.
› Na zatvorenie vyklápajte veko v smere šípky 3 , kým sa toto počuteľne ne-

zaistí.

Prívod vzduchu
› Na otvorenie otočte otočný prepínač až na doraz do pozície  » Obr. 89.
› Na zatvorenie otočte otočný prepínač až na doraz do pozície .

Ak je prívod vzduchu otvorený a je zapnutá klimatizácia, prúdi do schránky
chladený vzduch.

Ak je prívod vzduchu otvorený a klimatizácia je vypnutá, prúdi do schránky na-
sávaný čerstvý vzduch alebo . vzduch z interiéru.

Maximálne povolené zaťaženie odkladacej schránky je 3 kg.

86 Ovládanie



Odkladacia schránka na uloženie dáždnika

Obr. 90 
Otvorenie odkladacej schránky

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 81.

Odkladacia schránka pod sedadlom spolujazdca slúži na uschovanie dáždnika.

› Na otvorenie zatlačte na úchyt v smere šípky 1  a priehradku vyklopte v
smere šípky 2  » Obr. 90.

› Na zatvorenie vyklápajte veko proti smeru šípky 2 , kým sa počuteľne neza-
istí.

DÔLEŽITÉ
Dáždnik nikdy neschovávajte do odkladacej priehradky vlhký - hrozí nebezpe-
čenstvo poškodenia dáždnika.

Upozornenie
Odporúčame používať dáždnik zo ŠKODA originálneho príslušenstva.

Háčik na šaty

Obr. 91 
Háčik na šaty

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 81.

Háčiky na šaty sú nachádzajú na prostrednej priečke dverí vozidla a pri strop-
nom držadle vždy nad zadnými dverami » Obr. 91.

Maximálne povolené zaťaženie háčikov je 2 kg.

POZOR
■ Do vreciek zavesených odevov neukladajte ťažké predmety ani predmety
s ostrými hranami - hrozí nebezpečenstvo poranenia.
■ Na zavesenie odevov nepoužívajte ramienka - hrozí nebezpečenstvo ob-
medzenia účinnosti hlavového airbagu, resp. hrozí nebezpečenstvo porane-
nia ramienkom na odev.
■ Dbajte na to, aby zavesené šaty neobmedzovali výhľad smerom von.

Odkladacie vrecká na zadných stranách predných sedadiel

Obr. 92 
odkladacie vrecká

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 81.

Odkladacie vrecká » Obr. 92 sú určené na uschovanie napr. máp, časopisov a
pod.
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Sklápací stolík na operadle predného sedadla

Obr. 93 
Rozloženie sklápacieho stolíka

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 81.

› Na rozloženie do vodorovnej polohy zdvihnite stôl v smere šípky » Obr. 93.
› Zatlačením proti smeru šípky stolík opäť vyklopte do zvislej polohy.

Maximálne povolené zaťaženie stolíka je 10 kg.

POZOR
■ Počas jazdy sa musí stolík nachádzať v sklopenom stave - v opačnom prí-
pade hrozí nebezpečenstvo poranenia.
■ Nepoužívajte krehké nádoby (napr. sklo, porcelán). Pri nehode by mohlo
dôjsť k poraneniam.
■ Do držiaka na nápoje nikdy neodkladajte horúce dózy s nápojmi. Pri pohy-
be vozidla by sa mohli rozliať - hrozí nebezpečenstvo oparenia!

Odkladacia schránka v stredovej konzole vzadu

Obr. 94 
Otvorenie odkladacej schránky

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 81.

› Na otvorenie potiahnite za hornú časť prehĺbenia a schránku vyklopte v sme-
re šípky » Obr. 94.

› Na zatvorenie zatlačte schránku proti smeru šípky.

V odkladacej schránke sa nachádza tlmiaca vložka. Túto je možné vybrať po
otvorení odkladacej schránky až na doraz.

Spojenie batožinového priestoru s kabínou

Obr. 95 Otvorenie veka: z priestoru pre cestujúcich / z batožinového
priestoru

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 81.

Po sklopení zadnej lakťovej opierky a veka vznikne v operadle zadného sedadla
otvor, ktorým je možné prestrčiť vak na lyže.

› Na otvorenie z priestoru pre cestujúcich čiastočne sklopte lakťovú opierku
vzadu » Strana 79.

› Úchyt A  potiahnite v smere šípky 1  a veko sklopte v smere šípky 2
» Obr. 95.

› Na otvorenie z batožinového priestoru presuňte zaisťovací diel B  v smere
šípky a veko s lakťovou opierkou sklopte dopredu.

› Na zatvorenievyklopte veko a zadnú lakťovú opierku nahor až na doraz, kým
sa veko počuteľne nezaistí.

Veko musí byť po procese zatvárania zaistené. Zabezpečte, aby bolo vidieť čer-
vené pole nad zaisťovacím dielom B . 
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POZOR
Spojenie batožinového priestoru s kabínou je určené výhradne na prepravu
lyží, ktoré sa nachádzajú uložené v riadne zaistenom vaku.

Vyberateľný vak

Obr. 96 Utiahnutie pásu / Zabezpečenie vyberateľného vaku

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 81.

Vyberateľný vak (ďalej len vak) slúži výhradne na prepravu lyží a palíc (max. 4
páry).

Uschovanie vaku a lyží
› Zadnú lakťovú opierku a veko v operadle sklopte nadol » Obr. 95 na stra-

ne 88.
› Prázdny vak položte do medzery tak, aby koniec so zipsom ležal v batožino-

vom priestore.
› Lyže zasúvajte a ukladajte do vaku špičkami dopredu a palice špičkami doza-

du.

Zaistenie vaku a lyží
› Sťahovací pás A  pevne utiahnite okolo lyží pred viazaním » Obr. 96. Pás musí

lyže pevne obopínať.
› Operadlo čiastočne sklopte dopredu » Strana 78.
› Zaisťovací pás B  pretiahnite otvorom v operadle okolo hornej časti operadla.
› Následne vyklápajte operadlo späť do pôvodnej polohy, kým sa nezaistí blo-

kovacia hlava. Prekontrolujte to potiahnutím za operadlo.
› Zaisťovací pás B  zasúvajte do zámku C , až kým počuteľne zapadne.

POZOR
■ Celková hmotnosť prepravovaných lyží nesmie prekročiť 24 kg.
■ Lyže, ako aj vak vždy bezpečne uschovajte a zaistite - v opačnom prípade
hrozí nebezpečenstvo poranenia, resp. nehody!

DÔLEŽITÉ
Vak nikdy neskladajte a neuschovávajte vo vlhkom stave - hrozí nebezpečen-
stvo poškodenia vaku.

Elektrické zásuvky

 Úvod k téme

POZOR
■ Na prístrojovú dosku nič neodkladajte. Odložené predmety by sa mohli
počas jazdy zošmyknúť a odviesť tak vašu pozornosť od diania v doprave -
hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Zabezpečte, aby sa počas jazdy nemohli dostať žiadne predmety do prie-
storu nôh vodiča - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Všetky spotrebiče sa musia počas jazdy bezpečne uschovať, aby v prípade
náhleho brzdného manévru alebo nehody nepreleteli cez vnútorný priestor -
hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života!
■ Spotrebiče sa môžu počas prevádzky zahrievať - hrozí nebezpečenstvo
poranenia, resp. požiaru!
■ Neodborné použitie zásuviek a elektrického príslušenstva môže spôsobiť
požiar, popáleniny a iné ťažké poranenia.
■ 12 V zásuvky fungujú aj pri vypnutom zapaľovaní. Pri opustení vozidla ni-
kdy neponechajte osoby, ktoré nie sú úplne samostatné (napr. deti), bez do-
zoru vo vozidle.

DÔLEŽITÉ
Pri použití 12 V zásuviek je potrebné prihliadať na nasledujúce upozornenia.
■ Zásuvky je možné používať iba na pripojenie schváleného, elektrického príslu-
šenstva s celkovým príkonom do 120 W - v opačnom prípade hrozí nebezpe-
čenstvo poškodenia elektrického systému vozidla.
■ Pri vypnutom motore a zapnutých spotrebičoch sa akumulátor vozidla vybíja!
■ Pred zapnutím alebo vypnutím zapaľovania, a tiež pred štartovaním motora
vypnite spotrebiče pripojené na zásuvky - hrozí nebezpečenstvo poškodenia
spotrebičov v dôsledku výkyvov napätia.
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12 V zásuvka

Obr. 97 Kryt zásuvky na 12 V: v stredovej konzole vpredu/v batožino-
vom priestore

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 89.

› Na použite odoberte kryt zásuvky » Obr. 97 - , resp. otvorte kryt zásuvky
» Obr. 97 - .

› Zástrčku elektrického spotrebiča zastrčte do zásuvky.

230 V zásuvka

Obr. 98 Vyklopenie krytu 230 V zásuvky / 230 V zásuvka

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 89.

230 V zásuvka disponuje detskou poistkou. Pri zasúvaní zástrčky sa odblokuje
poistka, zásuvka sa aktivuje a kontrolné svetlo nad zásuvkou sa rozsvieti so ze-
lenou farbou (ak toto bliká červenou farbou, potom je zásuvka deaktivovaná).

Zásuvka funguje pri bežiacom motore (v prevádzke STOP pri vozidlách so sy-
stémom ŠTART-STOP) a ešte približne 10 minút po odstavení motora, pokiaľ
bol spotrebič pripojený na zásuvku pred odstavením motora (kontrolné svetlo
bliká so zelenou farbou).

› Na použitie otvorte kryt zásuvky v smere šípky » Obr. 98 a zástrčku elektric-
kého spotrebiča zastrčte do zásuvky.

› Skôr ako vytiahnete konektor elektrického spotrebiča zo zásuvky, čiastočne
otvorte kryt zásuvky v smere šípky.

Automatická deaktivácia zásuvky sa môže realizovať napr. z nasledujúcich
dôvodov.
▶ Nadmerná intenzita prúdu.
▶ Nízky stav nabitia akumulátora vozidla.
▶ Vysoká teplota zásuvky.

Ak už neexistujú dôvody k deaktivácii, môže sa realizovať automatická aktivácia
zásuvky.

Ak by sa nerealizovala automatická aktivácia zásuvky, potom sa musia odpojiť
pripojené spotrebiče zo zásuvky a po krátkej dobe opäť pripojiť.

POZOR
■ Dbajte na to, aby do zásuvky nevnikla kvapalina ani vlhkosť - hrozí nebez-
pečenstvo ohrozenia života! Ak by sa do zásuvky dostala vlhkosť, potom sa
musí zásuvka úplne vysušiť, skôr ako sa bude opäť používať.
■ Detská poistka zásuvky sa pri použití adaptérov a predlžovacích káblov,
ktoré sú pod napätím, odblokuje - hrozí nebezpečenstvo poranenia!
■ Do kontaktov zásuvky nestrkajte žiadne predmety (napr. ihlice na plete-
nie) - hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života!

DÔLEŽITÉ
■ Zásuvku je možné používať iba na pripojenie schváleného elektrického príslu-
šenstva s dvojkolíkovou zástrčkou na 230 V s celkovým príkonom do 150 W.
■ Zástrčka elektrického spotrebiča sa musí zastrčiť až na doraz, inak sa neod-
blokuje detská poistka a neaktivuje zásuvka, elektrický spotrebič sa preto ne-
bude napájať napätím.
■ Na zásuvku nepripájajte svietidlá s neónovými trubicami - hrozí nebezpečen-
stvo poškodenia svietidla.
■ Pri spotrebičoch s vlastným zdrojom energie (napr. notebooky) najskôr pri-
pojte sieťový zdroj samotný a až potom pripojte spotrebič.
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Popolník a zapaľovač cigariet

 Úvod k téme

Popolníky je možné použiť na odklepnutie popola, odloženie cigariet, cigár a
pod.

POZOR
Do popolníka nikdy nevkladajte horúce ani horľavé predmety - hrozí nebez-
pečenstvo požiaru!

Popolník

Obr. 99 Vybratie / otvorenie / rozobratie popolníka

Obr. 100 
Vybratie vložky popolníka vzadu

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 91.

Vyberateľný popolník
› Popolník vyberte v smere šípky A  » Obr. 99. Vloženie vykonajte v obráte-

nom poradí.

› Na otvorenie popolníka otočte hornú časť veka v smere šípky B . Zatvorenie
sa realizuje v obrátenom poradí.

› Na rozobratie otočte celé veko v smere šípky 1  až na doraz a vyberte ho v
smere šípky 2 . Zmontovanie sa realizuje v obrátenom poradí.

Popolník s vyberateľnou vložkou
› Na vybratie vložky otvorte popolník až na doraz, vložku chyťte v oblasti B  a

vyberte ju v smere šípky » Obr. 100.

Vloženie vykonajte v obrátenom poradí.

Zapaľovač cigariet

Obr. 101 
Zapaľovač cigariet

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 91.

› Na použitie zatlačte zapaľovač až na doraz a vyčkajte, kým nevyskočí rozpále-
ný zapaľovač » Obr. 101.

› Rozpálený zapaľovač ihneď vyberte, použite a zastrčte späť do zásuvky.

POZOR
■ Zapaľovač cigariet je funkčný aj pri vypnutom zapaľovaní. Pri opustení vo-
zidla nikdy neponechajte vo vozidle osoby, ktoré nie sú úplne samostatné
(napr. deti) - hrozí nebezpečenstvo popálenia, požiaru alebo nebezpečen-
stvo poškodenia interiéru vozidla.
■ Opatrne pri používaní zapaľovača cigariet - hrozí nebezpečenstvo požiaru.

Upozornenie
Zásuvku zapaľovača cigariet je možné použiť aj ako 12 V zásuvku pre elektrické
spotrebiče.
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Držiak tabletu

 Úvod k téme

V držiaku je možné upevniť externé prístroje (napr. tablet, smartfón a pod.) s
veľkosťou min. 122 mm a max. 195 mm.

Maximálne povolené zaťaženie držiaka je 750 g.

DÔLEŽITÉ
Nikdy neprekračujte maximálne povolené zaťaženie držiaka - hrozí nebezpe-
čenstvo poškodenia alebo obmedzenia funkcie.

Umiestnenie za opierky hlavy

Obr. 102 Nasadenie: adaptér / držiak

Obr. 103 Odobratie: držiak / adaptér

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 92.

› Na použitie nasaďte otvorený adaptér na vodiace tyče opierky hlavy vpredu a
zaistite ho v smere šípky 1  » Obr. 102 » .

› Držiak 2  zaistite do adaptéra v smere šípky.
› Na odobratie potiahnite za zaisťovací diel A  v smere šípky 3  a držiak odo-

berte z adaptéra v smere šípky 4  » Obr. 103.
› Zatlačte na adaptér a tento odoberte v smere šípky 5  z vodiacich tyčí opier-

ky hlavy.

POZOR
S adaptérom manipulujte opatrne - inak hrozí nebezpečenstvo poranenia
prstov.

Manipulácia s držiakom

Obr. 104 Naklápanie a otáčanie držiaka 
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Obr. 105 
Prispôsobenie veľkosti držiaka

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 92.

Držiak je možné sklopiť o 30° v smere šípok 1  a otočiť o 360° v smere šípky
2  » Obr. 104.

› Na prispôsobenie veľkosti držiaka vytiahnite zaisťovací diel A  v smere šípky
3  a diel B  presuňte v smere šípky 4  do želanej pozície » Obr. 105.

Upozornenie
Ak sa v držiaku nenachádza žiadny externý prístroj, potom vám odporúčame
presunúť časť B  až na doraz smerom dole. Inak sa môžu pri určitých rýchlo-
stiach vyskytnúť obťažujúce zvuky.

Preprava nákladu

Batožinový priestor a preprava

 Úvod k téme

Pri preprave ťažkých predmetov sa menia jazdné vlastnosti zmenou ťažiska.
Týmto okolnostiam musíte prispôsobiť rýchlosť vozidla a spôsob jazdy.

Pri preprave nákladu sa musia dodržať nasledujúce pokyny
▶ Náklad v batožinovom priestore rovnomerne rozdeľte a upevnite pomocou

vhodných upevňovacích popruhov za upevňovacie oká alebo pomocou upev-
ňovacích sietí tak, aby sa tento nemohol zošmyknúť.

▶ Ťažké predmety uložte čo najviac dopredu.
▶ Tlak v pneumatikách sa musí vždy prispôsobiť záťaži.

Pri nehode získavajú aj malé a ľahké predmety takú vysokú kinetickú energiu,
že môžu spôsobiť ťažké zranenia.

Veľkosť kinetickej energie v rozhodujúcej miere závisí od rýchlosti vozidla a od
hmotnosti predmetu.

Svetlo batožinového priestoru
Svetlo sa zapne, resp. vypne, keď sa otvorí, resp. zatvorí veko batožinového
priestoru.

Ak je veko batožinového priestoru otvorené a je vypnuté zapaľovanie, zhasne
svetlo automaticky po 10 minútach.

POZOR
■ Nikdy neprekračujte maximálne povolené zaťaženie príslušných ovláda-
cích prvkov, sietí, háčikov a pod. Ťažšie predmety by sa dostatočne nezaistili
- hrozí nebezpečenstvo poranenia!
■ Nesmie sa prekračovať povolené zaťaženie náprav a povolená celková
hmotnosť vozidla - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Neupevnený a neodborne upevnený náklad sa môže pri náhlych mané-
vroch alebo pri nehode vozidla zošmyknúť - hrozí nebezpečenstvo porane-
nia! 
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POZOR (Pokračovanie)
■ Voľný náklad môže naraziť na aktivujúci sa airbag a zraniť cestujúcich -
hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života!
■ Počas prepravy nákladu vo zväčšenom batožinovom priestore, ktorý
vznikne sklopením zadných operadiel, venujte maximálnu pozornosť zaiste-
niu bezpečnosti osoby prepravovanej na zvyšnom zadnom sedadle.

DÔLEŽITÉ
■ Nikdy neprekračujte maximálne povolené zaťaženie príslušných ovládacích
prvkov, sietí, háčikov a pod. - tieto by sa mohli poškodiť.
■ Dávajte pozor na to, aby odierajúce predmety nepoškodili vyhrievacie vlákna
vyhrievania zadného skla, vlákna antény integrovanej v zadnom skle, resp. v za-
dných bočných oknách.
■ Do sietí ani do odkladacích schránok v batožinovom priestore neodkladajte
predmety s ostrými hranami - hrozí nebezpečenstvo poškodenia sietí, ako aj
schránok.
■ Predmety odkladajte do odkladacích schránok opatrne a tieto nezaťažujte
bodovo - hrozí nebezpečenstvo poškodenia schránok.

Upevňovacie prvky

Obr. 106 Upevňovacie prvky: variant 1 / variant 2 (G-TEC)

Obr. 107 Upevňovacie prvky: variant 3 / variant 4

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 93.

Upevňovacie prvky sa nachádzajú na oboch stranách batožinového priestoru.

Prehľad upevňovacích prvkov » Obr. 106 a » Obr. 107
Upevňovacie prvky na upevnenie upevňovacích sietí a multifunkčnej
schránky
Upevňovacie oko iba na upevnenie upevňovacích sietí
Upevňovacie oko iba na upevnenie nákladu a upevňovacích sietí (pri varian-
te 1 je zadné a stredné oko dodatočne určené na upevnenie multifunkčnej
schránky)
Upevňovacie oká na upevnenie nákladu a upevňovacích sieti
Upevňovacie oká na upevnenie nákladu a upevňovacích sieti

Upevňovacie oká B  sa nachádzajú za sklopným zadným operadlom.

Povolené maximálne statické zaťaženie jednotlivých upevňovacích ôk C  a E
je 350 kg.

Maximálne povolené statické zaťaženie jednotlivých upevňovacích ôk D  je 150
kg.

A

B

C

D

E
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Upevňovacie siete

Obr. 108 Príklady upevnenia pre upevňovacie siete

Obr. 109 
Upevnenie pozdĺžneho vrecka

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 93.

Príklady upevnenia pre siete » Obr. 108 a » Obr. 109
priečne vrecko
podlahová sieť
pozdĺžne vrecko

Maximálne povolené zaťaženie upevňovacích sietí je 1,5 kg.

Ak je vozidlo vybavené variabilnou podlahou a táto sa nachádza v hornej pozícii,
potom je možné na upevnenie sietí použiť upevňovacie oká E  » Obr. 107 na
strane 94.

DÔLEŽITÉ
Pri vozidlách s upevňovacími okami D  » Obr. 106 na strane 94 je možné upev-
niť iba jedno priečne vrecko za sedadlá a podlahovú sieť (sieť je možné upevniť
v zadnej časti na zadné upevňovacie prvky A  » Obr. 106 na strane 94).

A

B

C

Multifunkčná schránka

Obr. 110 
Upevnenie multifunkčnej
schránky

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 93.

Schránku » Obr. 110 je možné upevniť na upevňovacie prvky A , ako aj na za-
dné a stredné upevňovacie oká C  » Obr. 106 na strane 94.

Maximálne povolené prípustné zaťaženie schránky upevnenej na upevňovacích
prvkoch predstavuje 3 kg.

DÔLEŽITÉ
Pri vozidlách s variabilnou podlahou nie je možné upevnenie schránky na upev-
ňovacie prvky.

Výklopný dvojháčik

Obr. 111 
Výklopný dvojháčik

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 93.

Podľa výbavy vozidla sa na jednej alebo na oboch stranách batožinového prie-
storu nachádza výklopný dvojháčik » Obr. 111 na zavesenie menších kusov ba-
tožiny (napr. tašiek a pod.). 
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Na každú stranu dvojháčika je možné zavesiť jeden kus batožiny s maximálnou
hmotnosťou do 5 kg.

Sklopný háčik

Obr. 112 
Sklopenie háčika

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 93.

Na oboch stranách batožinového priestoru sa nachádzajú sklopné háčiky na za-
vesenie menšej batožiny (napr. tašiek a pod.).

› Na použitie zatlačte na dolnú časť A  háčika a tento sklopte dole v smere šíp-
ky » Obr. 112.

Povolené maximálne zaťaženie háčika je 7 kg.

Upevnenie podlahy

Obr. 113 Upevnenie podlahy: variant 1 / variant 2

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 93.

Varianty upevnenia podlahy » Obr. 113
Pomocou pútka na háčiku na kryte batožinového priestoru
Pomocou háčika na ráme veka batožinového priestoru

DÔLEŽITÉ
Pre variant 1 platia nasledujúce pokyny.
■ Háčik na kryte batožinového priestoru je určený iba na upevnenie podlahy,
nezavesujte naň žiadne predmety - hrozí nebezpečenstvo poškodenia háčika.
■ Podlaha sa smie upevniť na háčik iba pri otvorenom batožinovom priestore,
preto sa musí pred zatvorením veka prekontrolovať, či nie je podlaha upevnená
na háčiku - hrozí nebezpečenstvo poškodenia háčika.

DÔLEŽITÉ
Podlahu je možné pri variante 2 upevniť iba vtedy, keď sa variabilná podlaha na-
chádza sklopená v hornej pozícii » Obr. 127 na strane 102.

Obojstranná podlaha

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 93.

Do batožinového priestoru je možné umiestniť obojstrannú podlahu. Jedna
strana je vyhotovená z látky, druhá strana je umývateľná (vhodná na prepravu
mokrých alebo znečistených predmetov).

DÔLEŽITÉ
Obojstrannú podlahu je možné použiť iba vo vozidlách bez variabilnej podlahy
» Strana 101 - hrozí nebezpečenstvo poškodenia variabilnej podlahy.
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Sieť na kryt batožinového priestoru

Obr. 114 
Sieť na kryt batožinového prie-
storu

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 93.

Sieť na spodnej strane krytu batožinového priestoru » Obr. 114 je určená na
prepravu ľahkých a mäkkých predmetov.

Maximálne povolené zaťaženie siete je 1,5 kg.

Kryt batožinového priestoru

Obr. 115 Vybratie krytu batožinového priestoru

Obr. 116 
Kryt batožinového priestoru ulo-
žený za zadnými sedadlami

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 93.

Ak sú upevňovacie závesy A  » Obr. 115 zavesené na veku batožinového prie-
storu, potom sa pri otváraní veka batožinového priestoru nadvihne aj kryt bato-
žinového priestoru (ďalej len kryt).

Kryt je možné vybrať z vozidla, príp. uschovať za zadnými operadlami
» Obr. 116. Pred vybratím krytu sa musí navinúť posuvná slnečná clona » Stra-
na 71.

Demontáž
› Na obidvoch stranách veka batožinového priestoru vyveste upevňovacie zá-

vesy A  v smere šípky 1  » Obr. 115.
› Pridržte nadvihnutý kryt a na obidvoch stranách zatlačte na spodnú stranu

krytu v oblasti držiakov C .
› Kryt odoberte v smere šípky 2 .

Montáž
› Úchyty B  na kryte nastavte pomocou držiakov C  na bočnom obložení

» Obr. 115.
› Na obidvoch stranách zatlačte na hornú stranu krytu v oblasti držiakov C .

Úchyty B  sa musia zaistiť do držiakov C  na obidvoch stranách batožinového
priestoru.

› Na obidvoch stranách veka batožinového priestoru zaveste upevňovacie zá-
vesy A .

POZOR
Počas jazdy sa na kryte nesmú nachádzať žiadne predmety - pri náhlom
brzdnom manévri alebo pri náraze vozidla hrozí nebezpečenstvo poranenia! 
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DÔLEŽITÉ
■ Je potrebné dodržiavať pokyny, aby sa zabránilo vzpriečeniu a následnému
poškodeniu krytu alebo bočného obloženia.
■ Kryt sa musí správne nasadiť a náklad nesmie presahovať výšku krytu.
■ Kryt nesmie byť v nadvihnutej polohe vzpriečený v obvodovom tesnení ve-
ka batožinového priestoru.
■ V medzere medzi krytom v nadvihnutej polohe a operadlom sa nesmú na-
chádzať žiadne predmety.

Navíjací kryt

Obr. 117 Navíjací kryt: vytiahnutie / navíjanie / vybratie

Obr. 118 Vybratie bočných krytov / Uschovanie navíjacieho krytu bato-
žinového priestoru

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 93.

Vytiahnutie
› Kryt chyťte za úchyt A  a vytiahnite ho v smere šípky 1  až na doraz, kým sa

počuteľne nezaistí » Obr. 117.

Navinutie
› Kryt zatlačte v oblasti úchytu A  v smere šípky 2  » Obr. 117. Kryt sa automa-

ticky navinie. Týmto spôsobom zvinutý kryt je možné vybrať.

Vybratie/vloženie
› Na strane rozpernej tyče zatlačte v smere šípky 3  a kryt vyberte v smere

šípky 4  » Obr. 117.

Vloženie vykonajte v obrátenom poradí.

Uschovanie
Ak je vozidlo vybavené variabilnou podlahou, je možné vybratý rolovací kryt ba-
tožinového priestoru uschovať do prehĺbenín bočného obloženia batožinového
priestoru.

› Variabilnú podlahu sklopte v hornej pozícii » Strana 102.
› Bočné kryty vyberte v smere šípok 1  » Obr. 118.
› Prednú časť navíjacieho krytu batožinového priestoru zasuňte vľavo pod časť

bočného obloženia A .
› Zadnú časť navíjacieho krytu batožinového priestoru sklopte v smere šípky

2 .
› Bočné kryty opäť nasaďte proti smeru šípky 1 .
› Variabilnú podlahu vyklopte do hornej pozície.

POZOR
Na navíjací kryt sa nesmú odkladať žiadne predmety - hrozí nebezpečenstvo
poškodenia krytu a pri náhlom brzdiacom manévri alebo náraze vozidla hro-
zí nebezpečenstvo poranenia!

Upozornenie
Ak by ste chceli súčasne uschovať navíjací kryt batožinového priestoru a streš-
né nosiče, potom je potrebné, aby zadná časť navíjacieho krytu prekrývala za-
dný strešný nosič.
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Odkladacia schránka s prvkom Cargo

Obr. 119 
Vybratie odkladacej schránky

Obr. 120 Vybratie prvku Cargo / Príklad upevnenia nákladu

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 93.

Odkladacia schránka s prvkom Cargo sa môže v závislosti od výbavy nachádzať
na jednej, resp. na obidvoch stranách batožinového priestoru.

Priestor za odkladacou schránkou je určený na odkladanie drobných predme-
tov do celkovej hmotnosti 2,5 kg.

Prvok Cargo je určený na upevňovanie a na zaistenie nákladov do celkovej
hmotnosti 8 kg.

Odkladacia schránka
› Kryt odkladacej schránky vyberte v smere šípky » Obr. 119. Vloženie vyko-

najte v obrátenom poradí.

Prvok Cargo
› Pred použitím vyberte prvok Cargo v smere šípky » Obr. 120 - .

› Náklad upevnite pomocou prvku Cargo podľa možnosti v blízkosti zadných
sedadiel » Obr. 120 - .

› Po použití uschovajte prvok Cargo na pôvodnom mieste.

Odkladacie schránky pod podlahou

Obr. 121 Zdvihnutie podlahy / Odkladacie schránky pod podlahou

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 93.

Pri vozidlách, ktoré nie sú vybavené núdzovým kolesom, sa pod podlahou bato-
žinového priestoru nachádzajú odkladacie schránky B  » Obr. 121.

Každá odkladacia schránka B  je určená na odkladanie predmetov do celkovej
hmotnosti 15 kg.

Použitie odkladacích schránok
› Rozdelenie batožinového priestoru pomocou variabilnej podlahy » Stra-

na 102.
› Podlahu nadvihnite v smere šípky » Obr. 121 a háčik A  zaveste na hornú hra-

nu variabilnej podlahy.
› Náklad uschovajte v odkladacích schránkach.
› Vyveste háčik A  a podlahu sklopte späť proti smeru šípky (variabilnú podla-

hu prípadne sklopte do východiskovej polohy).

Pri preprave vyšších predmetov v priehradkách musí byť háčik A  zaháčknutý
za hornú hranu variabilnej podlahy.

DÔLEŽITÉ
Pred zatvorením veka batožinového priestoru je potrebné skontrolovať, či ná-
klad prepravovaný v odkladacích schránkach nenaráža do krytu batožinového
priestoru - hrozí nebezpečenstvo poškodenia krytu.
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Multifunkčná schránka

Obr. 122 Multifunkčná schránka: vytiahnutie / vloženie / zasunutie / vy-
branie

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 93.

Multifunkčná schránka (ďalej len schránka) je určená na ukladanie častí odevov,
ako aj ľahkých predmetov bez ostrých hrán.

Maximálne povolené zaťaženie multifunkčnej schránky je 3 kg.

Vytiahnutie a vloženie
› Predné háčiky na obidvoch stranách batožinového priestoru sklopte nadol v

smere šípky 1  » Obr. 122.
› Zadnú lištu A  chyťte obidvoma rukami a schránku vytiahnite v smere šípky

2 .
› Zadnú lištu nasaďte na obidva sklopené háčiky v smere šípky 3  až na doraz.

Zasunutie
› Zadnú lištu odoberte z háčikov v smere šípky 4  a vrecko zasuňte v smere

šípky 5  » Obr. 122.

› Zadnú lištu priložte na prednú lištu a tieto na obidvoch koncoch B  stlačte ku
sebe.

› Predné háčiky na oboch stranách batožinového priestoru zložte späť proti
smeru šípky 1 .

Vybratie / vloženie
› Vyberte navíjací kryt » Strana 98.
› Schránku vyberte z uchytení v smere šípky 6  » Obr. 122.

Vloženie vykonajte v obrátenom poradí.

› Koniec lišty označený   nasaďte do pravého uchytenia a koniec lišty označe-
ný   nasaďte do ľavého uchytenia. Šípky musia ukazovať dopredu.

Vyberateľné svetlo

Obr. 123 
Vyberateľné svetlo

Obr. 124 Vyberateľné svetlo: vybratie/nasadenie

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 93.

Svetlo sa nachádza na pravej strane batožinového priestoru je ho možné použiť
na osvetlenie batožinového priestoru alebo ako prenosné svietidlo. 
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Svetlo je vybavené magnetmi. Vďaka tomu sa môže upevniť napr. na karosériu
vozidla.

Opis svetla » Obr. 123
Tlačidlo na zapnutie/vypnutie svetla
Časť, ktorá svieti, keď sa svetlo nachádza v držiaku
Časť, ktorá svieti, keď sa svetlo nachádza mimo držiaku

Keď sa svetlo nachádza v držiaku, potom toto svieti pri otvorenom veku bato-
žinového priestoru.

› Na vybratie chyťte svetlo v oblasti D  a vyklopte ho v smere šípky 1
» Obr. 124.

› Na zapnutie vybraného svetla stlačte tlačidlo A  » Obr. 123. Opätovným stla-
čením sa svetlo vypne.

› Na vloženie svetla do držiaka svetlo najskôr nasaďte zadnou časťou E
» Obr. 124 a potom ho zatlačte v smere šípky 2 , kým sa počuteľne nezaistí.

Ak svetlo nevypnete a vložíte ho správne do držiaka, potom sa automaticky vy-
pnú osvetľovacie prostriedky LED v prednej časti svetla C  » Obr. 123.

Ak svetlo vložíte naspäť do držiaka nesprávne, nebude počas otvárania veka
batožinového priestoru svietiť a jeho akumulátory sa nebudú dobíjať.

Nabíjanie svetla
Svetlo sa napája tromi dobíjacími akumulátormi NiMH typu AAA. Akumulátory
sa priebežne dobíjajú pri bežiacom motore (úplné nabitie akumulátorov trvá
približne 3 hodiny).

Výmena akumulátorov » Strana 297.

DÔLEŽITÉ
Svetlo nie je vodotesné, preto sa musí chrániť pred vlhkosťou - v opačnom prí-
pade hrozí nebezpečenstvo poškodenia.

Vozidlá kategórie N1

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 93.

Vo vozidlách kategórie N1, ktoré nie sú vybavené ochrannou mriežkou, treba na
upevnenie nákladu používať upínaciu súpravu, ktorá zodpovedá norme
EN 12195 (1 - 4).

A

B

C

Pre bezpečnú prevádzku vozidla je nevyhnutné riadne fungovanie elektrickej
inštalácie. Je dôležité zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu pri úprave, rovna-
ko ako pri nakladaní a vykladaní nákladného priestoru.

Variabilná podlaha v batožinovom priestore

 Úvod k téme

Pozície variabilnej podlahy

Obr. 125 Nastavenie variabilnej podlahy do hornej pozície / Variabilná
podlaha v hornej pozícii

Obr. 126 Nastavenie variabilnej podlahy do dolnej pozície / Variabilná
podlaha v dolnej pozícii

Variabilnú podlahu je možné prestaviť do hornej alebo dolnej pozície. 
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Nastavenie do hornej pozície
› Variabilnú podlahu nadvihnite za úchyt A  » Obr. 125 do výšky približne

20 cm a potiahnite ju k sebe.
› Podlahu zdvíhajte do výšky navíjacieho krytu batožinového priestoru v smere

šípky 1  až po počuteľné kliknutie a zatlačte ju dopredu.

Priestor pod variabilnou podlahou je možné využiť na uschovanie predmetov,
napr. demontovaného rolovacieho krytu batožinového priestoru » Strana 98,
strešného nosiča » Strana 104 a pod.

Maximálne povolené zaťaženie variabilnej podlahy v tejto pozícii je 75 kg. Na
prepravu ťažších nákladov sa musí variabilná podlaha prestaviť do dolnej pozí-
cie » Obr. 126.

Nastavenie do dolnej pozície
› Skontrolujte, či je priestor pod variabilnou podlahou prázdny.
› Variabilnú podlahu nadvihnite za úchyt A  » Obr. 126 nad ložnú hranu v smere

šípky 2 .
› Podlahu ťahajte k sebe v smere šípky 3 , kým táto neklesne do spodnej pozí-

cie a zatlačte ju dopredu.

Zloženie/rozloženie variabilnej podlahy

Obr. 127 Zloženie variabilnej podlahy / Zložená variabilná podlaha v hor-
nej pozícii

› Na zloženie chyťte variabilnú podlahu za úchyt A  a nadvihnite ju v smere šíp-
ky 1  » Obr. 127.

› Variabilnú podlahu zložte pohybom v smere šípky 2 .

Rozloženie sa realizuje v obrátenom poradí.

Variabilná podlaha sa skladá/rozkladá rovnakým spôsobom v hornej aj dolnej
pozícii.

Rozdelenie batožinového priestoru

Obr. 128 
Rozdelenie batožinového prie-
storu pomocou variabilnej pod-
lahy

› Na rozdelenie nadvihnite variabilnú podlahu za úchyt A  a zadný okraj varia-
bilnej podlahy zasuňte do drážok B  v smere šípky » Obr. 128.

V drážkach B  je variabilná podlaha zaistená proti pohybu.

Rozloženie sa realizuje v obrátenom poradí.

Variabilná podlaha sa rozdelí/rozklopí rovnakým spôsobom v hornej aj dolnej
pozícii.

Sieťová medzistena

 Úvod k téme
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Použitie sieťovej medzisteny

Obr. 129 Vyklopenie časti rolovacieho krytu batožinového priestoru /
Uvoľňovacia páčka

Obr. 130 Správne zaistená sieťová medzistena za zadnými sedadlami vo
vytiahnutom stave

Sieťovú medzistenu je možné vytiahnuť a upevniť za zadné alebo predné sedad-
lá.

Vytiahnutie a upevnenie sieťovej medzisteny za zadné sedadlá
› Časť A  navíjacieho krytu batožinového priestoru vyklopte v smere šípky

» Obr. 129.
› Sieťovú medzistenu vytiahnite na rozpernej tyči C  a zaháčknite do jedného z

uchytení D  » Obr. 130.

› Na druhej strane zatlačte na rozpernú tyč v smere šípky a zaveste ju do prí-
slušného uchytenia D .

› Presvedčte sa, že rozperná tyč sedí pevne v obidvoch uchyteniach D .
› Časť A  navíjacieho krytu batožinového priestoru sklopte proti smeru šípky

» Obr. 129.

Navinutie sieťovej medzisteny za zadnými sedadlami
› Časť A  navíjacieho krytu batožinového priestoru vyklopte v smere šípky

» Obr. 129.
› Zatlačte na rozpernú tyč a vyberte ju z uchytení D  » Obr. 130, najskôr na jed-

nej a potom na druhej strane.
› Rozpernú tyč C  pridržte tak, aby sa sieťová medzistena mohla pozvoľne

a bez poškodenia navinúť.
› Časť A  navíjacieho krytu batožinového priestoru sklopte proti smeru šípky

» Obr. 129.

Vytiahnutie a navinutie sieťovej medzisteny za prednými sedadlami
Proces sa realizuje analogicky ako proces za zadnými sedadlami. Pred vytiahnu-
tím sieťovej medzisteny je potrebné sklopiť operadlá zadných sedadiel. Po navi-
nutí sieťovej medzisteny do telesa sa musia opäť vyklopiť operadlá zadných se-
dadiel » Strana 78.

DÔLEŽITÉ
Ak by sa sieťová medzistena pri vyťahovaní zablokovala, potom stlačte uvoľňo-
vaciu páčku B  v smere šípky » Obr. 129.

Demontáž/montáž kazety sieťovej medzisteny

Obr. 131 
Demontáž kazety sieťovej me-
dzisteny

› Na demontáž sklopte dopredu zadné operadlá a otvorte pravé dvere vzadu.
› Kazetu A  presuňte v smere šípky 1  a vyberte ju z uchytení v smere šípky

2  » Obr. 131. 

103Preprava nákladu



› Na montáž nasaďte vybrania na kazete A  do uchytení na zadných opera-
dlách a kazetu presuňte proti smeru šípky 1  až na doraz.

› Operadlá zadných sedadiel vyklopte naspäť do pôvodnej polohy.

Preprava na strešnom nosiči

Obr. 132 Upevňovacie body

Obr. 133 Vybratie bočných krytov batožinového priestoru / Uschovanie
strešného nosiča

Strešný nosič je možné upevniť v závislosti od výbavy na upevňovacie body
» Obr. 132 alebo na strešnú lištu.

Upevňovacie body A  a B  sa nachádzajú na obidvoch stranách vozidla
» Obr. 132.

Montáž/demontáž strešného priečneho nosiča sa realizuje podľa priloženého
návodu.

Zaťaženie strechy
Maximálne povolená hmotnosť nákladu vrátane nosiča predstavuje 75 kg.

Uschovanie strešného nosiča
Pri vozidlách vybavených variabilnou podlahou je možné strešné nosiče uscho-
vať v prehĺbeninách bočného obloženia batožinového priestoru.

› Variabilnú podlahu sklopte v hornej pozícii » Strana 102.
› Bočné kryty batožinového priestoru vyberte v smere šípok 1  » Obr. 133.
› Vytiahnite kľúč zo strešného nosiča »  a uschovajte ho v prehĺbení C .
› Predný strešný nosič A  nasaďte do predných prehĺbení bočného krytu a za-

dný strešný nosič B  nasaďte do zadných prehĺbení bočného krytu.
› Bočné kryty batožinového priestoru opäť nasaďte v smere šípky 1 .
› Variabilnú podlahu vyklopte do hornej pozície » Strana 101.

POZOR
Pre bezpečnosť cestnej premávky pri preprave nákladu na strešnom nosiči
sa musia dodržať nasledujúce pokyny.
■ Náklad vždy rovnomerne rozložte na strešnom nosiči a riadne ho upevnite
pomocou vhodných upevňovacích popruhov alebo upínacích pásov.
■ Pri preprave ťažkých, resp. rozmerných predmetov na strešnom nosiči sa
môžu so zmenou polohy ťažiska meniť aj jazdné vlastnosti. Preto prispôsob-
te spôsob jazdy a rýchlosť aktuálnym podmienkam.
■ V žiadnom prípade neprekročte povolené zaťaženie strechy, náprav ani
dovolenú celkovú hmotnosť vášho vozidla - hrozí nebezpečenstvo nehody!

DÔLEŽITÉ
■ Pred uschovaním strešných nosičov sa musí vytiahnuť kľúč z nosiča inak hrozí
nebezpečenstvo poškodenia kľúča.
■ Ak by ste chceli súčasne uschovať strešné nosiče a navíjací kryt batožinové-
ho priestoru, potom je potrebné, aby zadná časť navíjacieho krytu prekrývala
zadný strešný nosič.

DÔLEŽITÉ
■ Dávajte pozor na to, aby posuvné a výklopné strešné okno alebo veko batoži-
nového priestoru nenarazilo pri otváraní na náklad upevnený na streche vozidla.
■ Dávajte pozor na to, aby sa strešná anténa neobmedzovala prepravovaným
nákladom.

Upozornenie
Odporúčame používať strešné nosiče zo ŠKODA originálneho príslušenstva.
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Kúrenie a vetranie

Kúrenie, manuálna klimatizácia, Climatronic

 Úvod k téme

Kúrenie zahrieva a prevzdušňuje interiér vozidla. Klimatizácia dodatočne ochla-
dzuje a odvlhčuje interiér vozidla.

Výkon kúrenia závisí od teploty chladiacej kvapaliny, plný výkon sa dosiahne až
po zahriatí motora.

Chladiace zariadenie funguje za nasledovných podmienok.
Chladiace zariadenie je zapnuté.
Motor beží.
Vonkajšia teplota je vyššia ako 2 °C.
Ventilátor je zapnutý.

Pri zapnutom chladiacom zariadení sa zabraňuje oroseniu skiel.

Ak chcete zvýšiť účinok chladiaceho systému, môžete na krátku dobu zapnúť
recirkuláciu vzduchu » Strana 107.

Ochrana zdravia
Ak chcete znížiť zdravotné riziká (napr. bežné nachladnutie), je potrebné dodr-
žiavať nasledujúce pokyny pre používanie chladiaceho systému.
▶ Rozdiel medzi vonkajšou teplotou a teplotou vnútorného priestoru by nemal

byť väčší ako 5 °C.
▶ Chladiaci systém je potrebné vypnúť približne 10 minút pred koncom cesty.
▶ Raz za rok je potrebné nechať vykonať odborným servisom dezinfekciu kli-

matizácie.

POZOR
■ Ventilátor by mal byť zapnutý vždy, aby sa zabraňovalo oroseniu skiel. V
opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo nehody.
■ Z dýz môže pri zapnutom chladiacom zariadení za určitých podmienok
prúdiť vzduch s teplotou približne 5 °C.









Upozornenie
■ Aby mohlo vykurovacie a chladiace zariadenie správne fungovať, musí byť
otvor pre nasávanie vzduchu pred predným sklom bez ľadu, snehu, lístia.
■ Ak je chladiace zariadenie zapnuté, môže z výparníka klimatizácie odkvapká-
vať kondenzovaná voda a tvoriť pod vozidlom mláku. Nejedná sa pri tom o ne-
tesnosť!
■ Pri príliš vysokej teplote chladiacej kvapaliny sa vypne chladiace zariadenie,
aby sa zaručilo chladenie motora.

Kúrenie a manuálna klimatizácia

Obr. 134 Ovládacie prvky kúrenia/manuálnej klimatizácie

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 105.

Jednotlivé funkcie je možné nastaviť, resp. zapnúť otočením otočného regulá-
tora alebo stlačením príslušného tlačidla » Obr. 134.

Nastavenie teploty
▶  Zníženie teploty /  Zvýšenie teploty
Nastavenie otáčok ventilátora (stupeň 0: ventilátor vypnutý, stupeň 6: naj-
vyššie otáčky)
Nastavenie smeru prúdenia vzduchu » Strana 108
Podľa výbavy:
▶  zapnutie/vypnutie nezávislého kúrenia a vetrania » Strana 109
▶  Zapnutie/vypnutie vyhrievania predného skla » Strana 70
Zapnutie/vypnutie chladiaceho zariadenia
Zapnutie/vypnutie vyhrievania zadného skla » Strana 70
Zapnutie/vypnutie recirkulácie vzduchu » Strana 107

Pri zapnutej funkcii svieti pod tlačidlom kontrolné svetlo. 

A

B

C

D
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Informácie k chladiacemu zariadeniu
Po stlačení tlačidla  sa rozsvieti kontrolné svetlo pod tlačidlom, aj keď nie sú
splnené všetky podmienky pre chladiace zariadenie. Chladiace zariadenie sa za-
pne, hneď ako sú splnené nasledujúce podmienky » Strana 105.

Ak sa regulátor rozvodu vzduchu otočí do polohy , zapne sa chladiace zaria-
denie.

Upozornenie
Na zaručenie dostatočného tepelného komfortu môže za určitých okolností
dôjsť počas prevádzky manuálnej klimatizácie k zvýšeniu otáčok motora.

Climatronic (automatická klimatizácia)

Obr. 135 Ovládacie prvky Climatronic

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 105.

Jednotlivé funkcie je možné nastaviť, resp. zapnúť otočením otočného regulá-
tora alebo stlačením príslušného tlačidla » Obr. 135.

Indikácia nastavenej teploty pre ľavú stranu
Indikácia nastavenej teploty pre pravú stranu
Nastavenie smeru prúdenia vzduchu » Strana 108
Nastavenie otáčok ventilátora (nastavenie sa signalizuje počtom rozsviete-
ných kontrolných svetiel v otočnom regulátore)
Nastavenie teploty pre ľavú stranu (resp. pre obidve strany)1)

▶  Zníženie teploty /  Zvýšenie teploty

A

B

C

D

E

Nastavenie teploty pre pravú stranu (resp. pre obidve strany)2)

▶  Zníženie teploty /  Zvýšenie teploty
Podľa výbavy:
▶  zapnutie/vypnutie nezávislého kúrenia a vetrania » Strana 109
▶  Vypnutie Climatronicu
Snímač teploty vnútorného priestoru
Zapnutie/vypnutie recirkulácie vzduchu » Strana 107

Zapnutie/vypnutie intenzívneho prúdu vzduchu na predné sklo (pri za-
pnutí sa zapne aj prúd vzduchu na sklá  a )
Zapnutie/vypnutie vyhrievania zadného skla » Strana 70
Zapnutie/vypnutie vyhrievania predného skla » Strana 70
Nastavenie Climatronicu v systéme Infotainment (pri niektorých funk-

ciách aj ovládanie)
Synchronizácia teploty v celom interiéri vozidla podľa nastavenia teploty

na strane vodiča
Zapnutie automatickej prevádzky » Strana 107

Zapnutie/vypnutie chladiaceho zariadenia

Ak je táto funkcia zapnutá, svieti vnútri, resp. pod tlačidlom kontrolné svetlo.

Nastavenie teploty
Teplotu je možné nastaviť na ovládacom paneli Climatronicu alebo v systéme
Infotainment » Strana 107. V rozsahu od 16 °C do 29,5 °C sa realizuje automa-
tická regulácia teploty.

Pri nastavení teploty pod 16 °C sa na ukazovateli teploty rozsvieti , Climatro-
nic funguje s maximálnym chladiacim výkonom.

Pri nastavení teploty nad 29,5 °C sa na ukazovateli teploty rozsvieti , Clima-
tronic funguje s maximálnym vykurovacím výkonom.

DÔLEŽITÉ
Nezakrývajte snímač teploty interiéru H  » Obr. 135 - funkcia Climatronic by sa
mohla obmedziť. 

F

G

H

















1) Platí pre vozidlá s riadením vľavo.
2) Platí pre vozidlá s riadením vpravo.
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Upozornenie
■ Na zaručenie dostatočného tepelného komfortu môže za určitých okolností
dôjsť počas prevádzky Climatronicu k zvýšeniu otáčok motora.
■ Nastavenie Climatronicu sa uloží v aktívnom používateľskom konte personali-
zácie » Strana 48.

Ovládanie Climatronicu v systéme Infotainment

Obr. 136 
Infotainment: hlavné menu Cli-
matronic

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 105.

› Na zobrazenie hlavného menu stlačte tlačidlo  na ovládacom paneli Cli-
matronicu.

Ikony funkcií a zobrazenie na displeji » Obr. 136.
A Zobrazenie aktuálneho režimu (resp. nastavenie režimu) Climatronicu
B Nastavenie želanej teploty vpredu - ľavá strana
C Nastavenie želanej teploty vpredu - pravá strana
D Nastavenie prevádzkového výkonu v režime 
E Zapnutie/vypnutie a nastavenie otáčok ventilátora, chladiaceho zaria-

denia, rozdeľovania vzduchu, ako aj recirkuláciea)

 Farebné zobrazenie prúdenia vzduchu z dýz ofukovacích otvorov
(Modrá farba - zníženie teploty/ červená farba - zvýšenie teploty)

 Zapnutie/vypnutie Climatronicu
 Zapnutie/vypnutie synchronizácie teploty v celom interiéri vozidla

podľa nastavenia teploty na strane vodičaa)

 Nastavenie nezávislého kúrenia a vetrania
 Zapnutie/vypnutie vyhrievania predného sklaa)

 Zapnutie/vypnutie vyhrievania volantua)

 Ďalšie nastavenia Climatronicu
a) Pri zapnutej funkcii je symbol v ikone funkcie oranžový.

Ďalšie nastavenia Climatronicu
Stlačte tlačidlo  na ovládacom paneli Climatronicu, → zatlačte na ikonu
funkcie  na displeji systému Infotainment.
■ Profil klimatizác.: - nastavenie prevádzkového výkonu počas prevádzky 

(platí pre Infotainment Swing)
■ Automatická recirkulácia - zapnutie/vypnutie automatickej recirkulácie vzduchu
■ Automat. doplnkové kúrenie - zapnutie/vypnutie rýchleho ohrevu interiéru
■ Automatické vyhrievanie čelného skla - aktivácia / deaktivácia automatického vy-

hrievania predného skla

Climatronic - automatická prevádzka

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 105.

Automatická prevádzka slúži na udržiavanie konštantnej teploty a na odhmlenie
skiel vo vnútri vozidla.

› Na zapnutie stlačte tlačidlo  » Obr. 135 na strane 106 .
› Na vypnutie stlačte ľubovolné tlačidlo pre rozvod vzduchu alebo zmeňte

otáčky ventilátora. Pokračuje však regulácia teploty.

Pri dlhšom stlačení tlačidla  sa automaticky zapne .

Druhy prevádzky
Automatická prevádzka pracuje v troch druhoch prevádzky - mierna, stredná,
intenzívna. Nastavenie jednotlivých druhov prevádzky sa realizuje prostredníc-
tvom ikony funkcie D  » Obr. 136 na strane 107.

Po zapnutí automatickej prevádzky pracuje Climatronic v naposledy zvolenom
druhu prevádzky. Aktuálne zvolený druh prevádzky sa zobrazuje na displeji sy-
stému Infotainment.

Recirkulácia vzduchu

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 105.

V prevádzke s recirkuláciou vzduchu sa zabraňuje tomu, aby sa znečistený von-
kajší vzduch dostával do interiéru vozidla. Pri recirkulácii vzduchu sa vzduch na-
sáva z interiéru vozidla a opäť sa do neho vracia. 
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› Na zapnutie stlačte tlačidlo . Kontrolné svetlo pod tlačidlom sa rozsvieti.
› Na vypnutie opätovne stlačte tlačidlo . Kontrolné svetlo pod tlačidlom

zhasne.

Kúrenie a manuálna klimatizácia
Ak sa pri zapnutej recirkulácii prestaví regulátor rozvodu vzduchu do polohy ,
potom sa recirkulácia vypne. Stlačením tlačidla  je možné opäť zapnúť recir-
kuláciu vzduchu aj v tejto polohe.

Ak sa pri zapnutom chladiacom zariadení (tlačidlo ) „prestaví“ regulátor te-
ploty smerom doľava, potom sa zapne recirkulácia.

Climatronic
Climatronic môže disponovať snímačom, ktorý pri zvýšenej koncentrácii škodli-
vých látok v nasávanom vzduchu automaticky zapne recirkuláciu vzduchu.

Ak koncentrácia škodlivín klesne na normálnu úroveň, automaticky sa vypne
recirkulácia vzduchu.

Automatické zapnutie/vypnutie recirkulácie vzduchu je možné nastaviť stlače-
ním tlačidla  na Climatronicu a následným zatlačením na ikony funkcie  →
Automatická recirkulácia na displeji systému Infotainment. Automatické zapnu-
tie/vypnutie funguje pri teplote nad 2 °C.

Vypnutie recirkulácie vzduchu sa realizuje stlačením tlačidla , príp. automa-
ticky v závislosti od vlhkostných pomerov v interiéri vozidla.

POZOR
Recirkuláciu vzduchu nenechávajte zapnutú na dlhšiu dobu, pretože sa ne-
realizuje prívod čerstvého vzduchu zvonku. „Spotrebovaný“ vzduch môže
unavovať, znižovať pozornosť a prípadne viesť k zahmleniu skiel. Hneď ako
sa orosia sklá okien, ihneď vypnite recirkuláciu vzduchu - hrozí nebezpečen-
stvo nehody!

DÔLEŽITÉ
Pri zapnutej recirkulácii vzduchu neodporúčame fajčiť vo vozidle. Dym nasáva-
ný z interiéru sa usadzuje na výparníku klimatizácie. To spôsobí pri prevádzke
klimatizácie trvalý zápach, ktorý sa dá odstrániť iba s veľkým úsilím a vysokými
nákladmi na výmenu výparníka klimatizácie.

Dýzy ofukovacích otvorov

Obr. 137 Dýzy ofukovacích otvorov vpredu

Obr. 138 Dýzy ofukovacích otvorov vzadu

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 105.

U dýz ofukovacích otvorov 3, 4 » Obr. 137 a 6 » Obr. 138 je možné meniť smer
prúdenia vzduchu a tiež je možné dýzy jednotlivo otvárať a zatvárať.

Nastavenie smeru prúdenia vzduchu sa realizuje presunutím prestavovacieho
prvku A  » Obr. 137, resp. » Obr. 138 v želanom smere.

› Na otvorenie otočte regulátor B  » Obr. 137, resp. » Obr. 138 smerom hore.
› Na zatvorenie otočte regulátor B  » Obr. 137, resp. » Obr. 138 smerom dole. 
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Podľa nastavenia rozvodu vzduchu uniká prúd vzduchu z nasledujúcich dýz ofu-
kovacích otvorov.

Nastavenie smeru prúdenia
vzduchu

Dýzy ofukovacích otvorov » Obr. 137 a
» Obr. 138

 1, 2, 4
 1, 2, 4, 5, 7
 3, 4, 6
 4, 5, 7
 3, 4, 5, 6, 7

DÔLEŽITÉ
Nezakrývajte dýzy ofukovacích otvorov - rozvod vzduchu by sa mohol obme-
dziť.

Prídavné kúrenie (nezávislé kúrenie a vetranie)

 Úvod k téme

Nezávislé kúrenie zahrieva interiér vozidla, ako aj motor. Na ohrev sa používa
palivo z palivovej nádrže.

Nezávislé vetranie umožňuje privádzať čerstvý vzduch do vozidla pri vypnu-
tom motore, tým sa účinne zníži teplota interiéru (napr. vo vozidle, ktoré je za-
parkované na slnku).

Prídavné kúrenie (nezávislé kúrenie a vetranie) (ďalej len prídavné kúrenie) sa
stará o ohrev/vetranie podľa nastavenia klimatizácie a dýz ofukovacích otvorov
pred vypnutím zapaľovania.

POZOR
■ Nezávislé kúrenie nesmie nikdy bežať v uzatvorených priestoroch (naprí-
klad v garážach) - hrozí nebezpečenstvo otravy!
■ Nezávislé kúrenie musí byť počas tankovania vypnuté - hrozí nebezpečen-
stvo požiaru.
■ Výfuk nezávislého kúrenia je na spodku vozidla. Ak chcete použiť nezávislé
kúrenie, potom sa vozidlo nesmie odstaviť na miestach, na ktorých by sa
mohli spaliny dostať do kontaktu s ľahko zápalnými materiálmi (napr. suchá
tráva, porast, lístie, rozliate palivo a pod.) - hrozí nebezpečenstvo požiaru.

DÔLEŽITÉ
Pre bezchybnú funkciu nezávislého kúrenia musí byť otvor pre nasávanie vzdu-
chu pred predným sklom zbavený ľadu, snehu alebo lístia.

Upozornenie
■ Nezávislé kúrenie zapne ventilátor iba vtedy, keď teplota chladiacej kvapaliny
dosiahne 50 °C.
■ V motorovom priestore môže počas prevádzky nezávislého kúrenia dochá-
dzať k tvorbe vodnej pary.

Zapnutie/vypnutie

Obr. 139 Tlačidlo na zapnutie/vypnutie (Climatronic / manuálna klimati-
zácia)

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 109.

Predpoklady na funkciu nezávislého kúrenia.
Nabitie akumulátora vozidla je dostatočné.
Zásoba paliva je dostatočná (na prístrojovom paneli nesvieti kontrolné
svetlo ).

Manuálne zapnutie/vypnutie
▶ Pomocou tlačidla  na ovládacej časti klimatizácie » Obr. 139.
▶ Pomocou tlačidla  (zapnutie) /  (vypnutie) na rádiovom diaľkovom ovláda-

ní.

Automatické zapnutie/vypnutie
▶ Prostredníctvom nastaveného a aktivovaného času predvoľby v systéme In-

fotainment.
▶ Podľa podmienok okolia. 
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Vypnutie nezávislého kúrenia sa realizuje automaticky pri nedostatku paliva
(kontrolné svetlo  na prístrojovom paneli sa rozsvieti).

Po vypnutí dobiehajú čerpadlo chladiacej kvapaliny, ako aj nezávislé kúrenie,
aby sa spálilo zvyšné palivo v kúrení.

Nastavenie automatického zapnutia/vypnutia
Climatronic: na Climatronicu stlačte tlačidlo  → zatlačte na ikonu funkcie 
na displeji systému Infotainment. Realizuje sa zobrazenie naposledy nastavené-
ho režimu s možnosťou jeho zmeny.

Manuálna klimatizácia: v systéme Infotainment v menu  /  zatlačte na iko-
nu funkcie .

Ďalej postupujte podľa pokynov uvedených na displeji systému Infotainment.

Pri aktivovanom automatickom zapnutí sa po vypnutí zapaľovania rozsvieti na
10 sekúnd kontrolné svetlo v tlačidle  » Obr. 139.

Ovládanie v systéme Infotainment

Obr. 140 Prídavné kúrenie: hlavné menu / Nastavenie predvoleného ča-
su

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 109.

Vyvolanie hlavného menu
› Na Climatronicu stlačte tlačidlo  → zatlačte na ikonu funkcie  na displeji

systému Infotainment.

Alebo pri vozidlách s manuálnou klimatizáciou:

› V systéme Infotainment v menu  /  zatlačte na ikonu funkcie .

Ikony funkcií a zobrazenie na displeji » Obr. 140
Čas odjazdu - deň v týždni a čas, kedy má byť vozidlo pripravené na pre-
vádzku
Nastavenie režimu (kúrenie/vetranie)
Zoznam predvolených časov, aktivácia/deaktivácia predvoleného času
Nastavenie predvoleného času 1-3 a doby chodu (10-60 minút)
Pri bežiacom kúrení sa okná zobrazujú červenou / pri bežiacom vetraní sa
okná zobrazujú modrou
Aktuálne zobrazovaný predvolený čas
Aktivácia aktuálne zobrazovaného predvoleného času
Nastavenie času odchodu: deň, hodina, minúta

Aktivovaný môže byť vždy iba jeden nastavený predvolený čas. Aktivovaný
predvolený čas sa opäť deaktivuje po automatickom štarte. Pre nasledujúci
štart je potrebné aktivovať predvolené časy.

Upozornenie
■ Pri výbere dňa v predvolenom čase je k dispozícii medzi nedeľou a pondelkom
pozícia bez uvedeného dňa. Ak sa zvolí táto pozícia, potom sa vozidlo pripraví
na prevádzku k zvolenému času, nezávisle od aktuálneho dňa v týždni.
■ Ak sa nastaví iný čas, potom sa automaticky deaktivuje aktivovaný predvole-
ný čas. Predvolený čas je potrebné opätovne aktivovať.

Rádiové diaľkové ovládanie

Obr. 141 
Rádiové diaľkové ovládanie

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 109.

Opis rádiového diaľkového ovládania » Obr. 141
Kontrolné svetlo
Anténa 

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B
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Zapnutie prídavného kúrenia
Vypnutie prídavného kúrenia

Na zapnutie/vypnutie rádiového diaľkového ovládania podržte rádiové diaľkové
ovládanie zvislo, anténou B  » Obr. 141 nahor. Anténu nesmiete zakrývať prsta-
mi ani dlaňou.

Diaľkovým ovládaním môžete rádiové diaľkové ovládanie zapnúť/vypnúť iba
vtedy, ak je medzi diaľkovým ovládaním a vozidlom vzdialenosť minimálne 2 m.

Signalizácia kontrolného svetla A Význam

Svieti 2 s zeleno. Nezávislé kúrenie bolo zapnuté.

Svieti 2 s červeno. Nezávislé kúrenie bolo vypnuté.

Bliká 2 s pomaly zeleno. Signál pre zapnutie nebol prijatý.

Bliká 2 s rýchlo zeleno.
Nezávislé kúrenie je zablokované (na-
pr. v dôsledku nedostatku paliva alebo
poruchy na nezávislom kúrení).

Bliká 2 s červeno. Signál pre vypnutie nebol prijatý.

Svieti 2 s oranžovo, potom zeleno,
resp. červeno.

Batéria je slabá, signál pre zapnu-
tie/vypnutie však bol prijatý.

Svieti 2 s oranžovo, potom bliká zele-
no, resp. červeno.

Batéria je slabá, signál pre zapnu-
tie/vypnutie nebol prijatý.

Bliká 5 s oranžovo.
Batéria je vybitá, signál pre zapnu-
tie/vypnutie nebol prijatý.

Vymeňte batériu » Strana 296.

DÔLEŽITÉ
■ Rádiové diaľkové ovládanie je potrebné chrániť pred mokrom, silnými otrasmi
a priamym slnečným žiarením - v opačnom prípade ohrozí nebezpečenstvo po-
škodenia rádiového diaľkového ovládania.
■ Dosah rádiového diaľkového ovládania predstavuje pri nabitej batérii niekoľko
sto metrov (v závislosti od prekážok medzi rádiovým diaľkovým ovládaním a
vozidlom, od podmienok okolia, od stavu batérie a pod.).




Online služby ŠKODA Connect

Úvodné informácie

Úvod k téme

Online služby ŠKODA Connect sa musia objednať už zo závodu. Dodatočná
montáž, ako aj aktivácia on-line služieb nie je možná.

Obr. 142 
Etiketa na vozidle so službami
Care Connect

Obr. 143 
Internetové stránky ŠKODA
Connect

Online služby ŠKODA Connect predstavujú rozšírenie funkcií vozidla, ako aj sy-
stému Infotainment a zahŕňajú nasledujúce služby.

▶ Care Connect » Strana 112
▶ Infotainment Online » Strana 113

Vozidlo so službami Care Connect je opatrené etiketou na prednom skle na
strane vodiča » Obr. 142.

Etiketa upozorňuje na to, že vozidlo odosiela informácie týkajúce sa rýchlosti
a pozície vozidla. Pri predaji alebo zapožičaní vozidla je majiteľ, resp. požičiava-
júca osoba povinný(-á) poučiť o tomto osobu, ktorej vozidlo predáva alebo po-
žičiava. 
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Na využívanie online služieb je potrebné vytvoriť si používateľský profil na in-
ternetových stránkach portálu ŠKODA Connect a v tomto zaregistrovať vozid-
lo.

Aktuálne podmienky na používanie online služieb ŠKODA Connect vrátane
„vyhlásenia o ochrane osobných údajov“ je potrebné vyhľadať v používateľskom
profile na internetových stránkach portálu ŠKODA Connect.

Prístup na portál ŠKODA Connect, informácie o online službách a dostupné
aplikácie a pod., si musíte vyhľadať na internetových stránkach ŠKODA. Tieto je
možné otvoriť načítaním QR kódu » Obr. 143 alebo po zadaní nasledujúcej
adresy v internetovom prehliadači.

http://go.skoda.eu/skoda-connect

DÔLEŽITÉ
■ V niektorých krajinách nemusia byť pravdepodobne k dispozícii všetky funk-
cie ŠKODA Connect. Bližšie informácie je potrebné vyhľadať na internetových
stránkach ŠKODA.
■ V niektorých krajinách nie je možné od určitej rýchlosti zvoliť funkcie ŠKODA
Connect. Nejde pri tom o chybnú funkciu, ale zodpovedá to požiadavkám všeo-
becne záväzných, zákonných nariadení, ktoré sú platné v krajine.

Upozornenie
■ Osobné údaje zákazníka sa zo strany ŠKODA AUTO zhromažďujú, uschováva-
jú a spracovávajú v súlade so zadaniami všeobecne záväzných, zákonných na-
riadení týkajúcich sa oblasti ochrany osobných údajov.
■ Niektoré služby ŠKODA Connect môžu obsahovať odkazy na internetové
stránky alebo informácie tretích osôb (napr. zobrazenie mapy, informácie týka-
júce sa cien palív). ŠKODA AUTO nie je vlastníkom týchto informácií a nepre-
berá žiadnu zodpovednosť za zobrazovaný obsah, ani za správnosť týchto infor-
mácií.

Aktivácia online služieb

Podmienky aktivácie
Zapaľovanie je zapnuté.
Mobilná sieť je k dispozícii (platí pre vozidlá so službou Care Connect).
Systém Infotainment je spojený prostredníctvom dátového spojenia s in-
ternetom » Strana 166 (neplatí pre vozidlá so službou Care Connect).
Signál GPS je k dispozícii.









Na aktiváciu online služieb je v systéme Infotainment potrebné zadanie akti-
vačného PIN kódu vygenerovaného v používateľskom profile na internetových
stránkach portálu ŠKODA Connect.

Platí pre Infotainment Columbus, Amundsen, Bolero
▶ Zadanie aktivačného PIN kódu sa realizuje v systéme Infotainment v menu
  →  → ŠKODA Connect (online služby) → Registrácia.

Platí pre Infotainment Swing
▶ Zadanie aktivačného PIN kódu sa realizuje v systéme Infotainment v menu
  → ŠKODA Connect (online služby) → Registrácia.

▶ Po zadaní aktivačného PIN kódu dokončite aktiváciu v používateľskom profile
na internetových stránkach portálu ŠKODA Connect.

Služby Care Connect

Úvod k téme

Služby Care Connect umožňujú volanie informačnej služby / volanie v prípade
poruchy / núdzové volanie, sprostredkovanie informácií týkajúcich sa stavu vo-
zidla zvolenému servisnému partnerovi alebo ovládanie niektorých funkcií vo-
zidla pomocou aplikácie ŠKODA Connect nainštalovanej v mobilnom telefóne.

Aby bolo možné využívať služby Care Connect, musia byť splnené nasledujúce
podmienky.

Je vykonaná registrácia v používateľskom profile na internetových strán-
kach portálu ŠKODA Connect.
Je vykonané zadanie aktivačného PIN kódu pre online služby v systéme In-
fotainment.
Je k dispozícii mobilná sieť.
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Volanie informačnej služby / volanie v prípade poruchy / núdzové
volanie

Platí iba pre niektoré krajiny.

Obr. 144 
Kontrolné svetlo a tlačidlá pre
volanie informačnej služby / vo-
lanie v prípade poruchy / núdzo-
vé volanie

Systém volania informačnej služby / volania v prípade poruchy / núdzového vo-
lania (ďalej len systém) slúži na vytvorenie spojenia s číslom informačnej služ-
by / služby v prípade poruchy / núdzového volania.

Po vytvorení spojenia sa realizuje komunikácia so spojenou centrálou prostred-
níctvom reproduktorov a mikrofónu, ktoré sú zabudované vo vozidle.

Volanie informačnej služby / volanie v prípade poruchy / núdzové volanie je bez
poplatkov.

Kontrolné svetlo a tlačidlá systému » Obr. 144
Kontrolné svetlo
 - vytvorenie spojenia s číslom informačnej služby
 - vytvorenie spojenia s číslom na volanie v prípade poruchy
 - vytvorenie spojenia s číslom núdzového volania » Strana 15

Začatie vytvárania spojenia s číslom informačnej služby / číslom na volanie
v prípade poruchy
› Stlačte tlačidlo B , resp. C  » Obr. 144 (vytváranie spojenia je možné ukončiť

opätovným stlačením tlačidla).

Volanie informačnej služby
Volanie informačnej služby je možné použiť pri problémoch s online službami
alebo pre informácie týkajúce sa výrobkov a služieb značky ŠKODA.

Volanie v prípade poruchy
Volanie v prípade poruchy slúži na rýchle vytvorenie spojenia s číslom na vola-
nie v prípade poruchy.

A

B

C

D

Počas volania v prípade poruchy odosiela vozidlo poruchovej službe informácie
týkajúce sa vozidla, ako aj pozíciu vozidla. Riešenie vášho problému sa vďaka
tomu realizuje rýchlejšie.

Funkcia systému sa zobrazí po zapnutí zapaľovania rozsvietením kontrolného
svetla A  » Obr. 144.
▶ Pri funkčnom systéme svieti kontrolné svetlo na zeleno.
▶ Pri poruche funkcie svieti kontrolné svetlo na červeno.

Služby Infotainment Online

Úvod k téme

Platí pre Infotainment Columbus, Amundsen.

Služby Infotainment Online predstavujú rozšírenie funkcií systému Infotain-
ment spojeného s internetom (napr. o predpoveď počasia, vyhľadávanie čerpa-
cích staníc s informáciami týkajúcimi sa cien paliva a pod.).

Aby bolo možné využívať služby Infotainment Online, musia byť splnené nasle-
dujúce podmienky.

Je vykonaná registrácia v používateľskom profile na internetových strán-
kach portálu ŠKODA Connect.
Je vykonané zadanie aktivačného PIN kódu pre online služby v systéme In-
fotainment.
Systém Infotainment je pripojený na internet prostredníctvom dátového
spojenia » Strana 166.

Hlavné menu

Obr. 145 
Hlavné menu

Na zobrazenie hlavného menu stlačte tlačidlo  , potom zatlačte na ikonu
funkcie  . 
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Hlavné menu » Obr. 145
Správy z RSS1) kanálov nastavených v používateľskom profile na interneto-
vých stránkach portálu ŠKODA Connect
Online vyhľadávanie čerpacích staníc s informáciami o cenách palív » Stra-
na 179
Online vyhľadávanie parkovísk s informáciami o voľných parkovacích mie-
stach » Strana 179
Predpoveď počasia v blízkosti pozície vozidla alebo v mieste cieľa trasy
Online vyhľadávanie cieľa » Strana 176
Import cieľov vytvorených v používateľskom profile na internetových
stránkach portálu ŠKODA Connect » Strana 182
Import trás vytvorených v používateľskom profile na internetových strán-
kach portálu ŠKODA Connect » Strana 190
Online aktualizácia údajov navigácie (platí pre Infotainment Columbus) a
import kategórií zvláštnych cieľov » Strana 173
Podmienky používania online služieb
Nastavenia online služieb » Strana 128





















1) RSS (Really Simple Syndication) - formát pre jednoduché, štruktúrované a často sa meniace obsahy interne-
tových stránok.
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Infotainment

Úvodné informácie

Dôležité pokyny

Úvod k téme

POZOR
■ Systém Infotainment používajte iba tak, aby ste mali vozidlo v každej do-
pravnej situácii plne pod kontrolou (napr. počas jazdy nepíšte textové sprá-
vy, nevykonávajte spárovanie ani pripojenie telefónu, nepracujte so zozna-
mom kontaktov, nezadávajte cieľovú adresu, nevytvárajte spojenie WLAN
alebo SmartLink a pod.) - v opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Prípojný kábel externého prístroja je vždy potrebné odložiť tak, aby vás
počas jazdy neobmedzoval.

POZOR
■ Hlasitosť nastavte tak, aby ste vždy počuli akustické signály zvonku (napr.
výstražné sirény vozidiel s právom prednosti v jazde atď.).
■ Príliš intenzívne nastavená hlasitosť môže viesť k poškodeniam sluchu!

DÔLEŽITÉ
V niektorých krajinách nie je možné zvoliť určité funkcie systému Infotainment
od určitej rýchlosti. Nejde o chybnú funkciu, zodpovedá to však národným zá-
konným nariadeniam.

Mobilné telefóny a aplikácie

Obr. 146 
QR kód s odkazom na interneto-
vé stránky na kontrolu kompati-
bility prístrojov

Dostupnosť niektorých funkcií opísaných v tomto návode na obsluhu závisí
od typu pripájaného prístroja, ako aj od aplikácií, ktoré sú v ňom nainštalo-
vané.

Mobilné telefóny
Na internetových stránkach ŠKODA si môžete prekontrolovať, či je systém In-
fotainment kompatibilný so zvolenými, kontrolovanými mobilnými telefónmi.
Táto kontrola sa realizuje načítaním QR kódu » Obr. 146 alebo po zadaní nasle-
dujúcej adresy v internetovom prehliadači.

http://go.skoda.eu/compatibility

Z dôvodu množstva mobilných telefónov, ako aj prebiehajúceho ďalšieho vývo-
ja týchto prístrojov nemôže spoločnosť ŠKODA AUTO vždy bezvýhradne zaru-
čiť kompatibilitu s prístrojom. Vždy sa odporúča najskôr fyzicky prekontrolovať
funkčnosť na príslušnom vozidle za zapojenia partnera ŠKODA.

Testujú a podporujú sa iba tie verzie zvolených telefónov, ktoré pochádzajú z
oficiálnej predajnej siete. To isté platí aj pre ich firmvér a softvér.

Funkcie testovaného mobilného telefónu sa môžu odlišovať od typovo rovna-
kého mobilného telefónu v závislosti od špecifikácie pre príslušnú krajinu alebo
konkrétneho poskytovateľa služieb.

Na otestovanie boli použité mobilné telefóny s operačným systémom a vo ve-
rzii, ktoré boli dostupné v čase tohto testu. Pri tom nie je možné vylúčiť, že roz-
sah funkcií mobilného telefónu s inou verziou operačného systému môže byť
rozdielny oproti testovanému mobilnému telefónu.

Spoločnosť ŠKODA AUTO nemôže prevziať ručenie za priebežné zmeny zo
strany výrobcu mobilného telefónu a tiež dodávateľov aplikácií.

Spoločnosť ŠKODA AUTO nemôže prevziať ručenie za prípadné škody na sy-
stéme Infotainment alebo na vozidle použitím chybných alebo protiprávnych
aplikácií, príp. v dôsledku neodborného alebo nedovoleného použitia mobilných
telefónov.

Aplikácie
Do externých zariadení (napr. mobilné telefóny, tablety) je možné nainštalovať
aplikácie, ktoré umožňujú zobrazovať dodatočné informácie na displeji systému
Infotainment alebo tento systém.

Z dôvodu množstva aplikácií a tiež prebiehajúceho ďalšieho vývoja nemusia byť
tieto aplikácie pravdepodobne funkčné vo všetkých externých zariadeniach.
Spoločnosť ŠKODA AUTO nemôže prevziať záruku za ich riadnu funkciu. 
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Aplikácie, ich používanie a tiež potrebné dátové spojenie môžu podliehať po-
platkom.

Rozsah dostupných aplikácií a ich funkcií je závislý od typu systému Infotain-
ment, ako aj od vozidla a krajiny.

Funkciu mobilných aplikácií môže negatívne ovplyvňovať kvalita internetového
pripojenia.

Niektoré aplikácie sú závislé od dostupnosti služieb, ktoré poskytujú tretie oso-
by.

Prehľad systému Infotainment

Opis - Infotainment Columbus

Obr. 147 Infotainment Columbus

Zapnutie/vypnutie systému Infotainment
  - prehľad menu systému Infotainment » Strana 121
  - zobrazenie hlavnej obrazovky „HOME“ » Strana 122
Zvýšenie hlasitosti
Zníženie hlasitosti
Dotykový displej » Strana 118



1
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3

Opis - Infotainment Amundsen

Obr. 148 Infotainment Amundsen

Otočný regulátor na zapnutie/vypnutie systému Infotainment; nastavenie
hlasitosti
Otočný regulátor na vyvolania a potvrdenia
  - menu Rádio » Strana 138
  - menu Médiá » Strana 141
  - menu Telefón » Strana 153
  - hlasová obsluha » Strana 123
  - menu Navigácia » Strana 172
  - menu SmartLink » Strana 167
  - nastavenia systémov vozidla » Strana 195
  - prehľad menu systému Infotainment » Strana 121
Dotykový displej » Strana 118
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Opis - Infotainment Bolero

Obr. 149 Infotainment Bolero

Otočný regulátor na zapnutie/vypnutie systému Infotainment; nastavenie
hlasitosti
Otočný regulátor na vyvolania a potvrdenia
  - menu Rádio » Strana 138
  - menu Médiá » Strana 141
  - menu Telefón » Strana 153
  - hlasová obsluha » Strana 123
  - nastavenia systému Infotainment » Strana 126
  - menu SmartLink » Strana 167
  - nastavenia systémov vozidla » Strana 195
  - prehľad menu systému Infotainment » Strana 121

Dotykový displej » Strana 118
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Opis - Infotainment Swing

Obr. 150 Infotainment Swing

Otočný regulátor na zapnutie/vypnutie systému Infotainment; nastavenie
hlasitosti
Otočný regulátor na vyvolania a potvrdenia
  - menu Rádio » Strana 138
  - menu Médiá » Strana 141
Podľa výbavy:
▶   - menu Telefón » Strana 153
▶   - vypnutie zvuku
  - nastavenia systému Infotainment » Strana 134

Podľa výbavy:
▶   - menu SmartLink (stlačiť) / zapnutie/vypnutie hlasovej obsluhy

funkcie SmartLink (podržať) » Strana 167
▶   - nastavenia zvuku » Strana 134
  - nastavenia systémov vozidla » Strana 195

Dotykový displej » Strana 118
Vstup pre SD kartu » Strana 144
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Externý modul

Neplatí pre systém Infotainment Swing.

Obr. 151 Externý modul: Infotainment Columbus so vstupom pre SIM
kartu / Infotainment Columbus bez vstupu pre SIM kartu

Obr. 152 Externý modul: Infotainment Bolero / Infotainment Amundsen

Externý modul sa nachádza v odkladacej schránke na strane spolujazdca.

Vstup pre kartu SD1
Vstup pre kartu SD2
  - tlačidlo vysunutia CD/DVD
Vstup pre CD/DVD
Vstup pre SIM kartu

Dotykový displej

Systém Infotainment je vybavený dotykovým displejom, ktorý je možné ovlá-
dať iba ľahkým dotykom prsta.

1

2

3

4

5

Úroveň jasu displeja je možné nastaviť » Strana 126.

DÔLEŽITÉ
■ Displej nie je možné ovládať dotykom prsta s natiahnutou rukavicou, resp. do-
tykom nechtu na prste.
■ Na ochranu displeja je možné použiť vhodnú ochrannú fóliu pre dotykové di-
spleje, ktorá neobmedzí jeho funkčnosť.
■ Odtlačky prstov z displeja je možné odstrániť pomocou mäkkej handričky a
prípadne pomocou čistého liehu.
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Ovládanie systému Infotainment

Ovládanie systému Infotainment

Princípy ovládania a oblasti displeja

Obr. 153 Oblasti displeja / zobrazenie na displeji

Opis zobrazení na displeji » Obr. 153
Stavový riadok s údajmi o čase a vonkajšej teplote, ako aj s ďalšími infor-
máciami
Informácie a ovládanie aktuálneho menu
Ikony funkcií aktuálneho menu
Označenie aktuálneho menu
Návrat do nadradeného menu
Posuvný regulátor
Položka menu s „kontrolným okienkom“
▶  - funkcia je zapnutá
▶  - funkcia je vypnutá
 Otvorenie podmenu položky s „vyskakovacím oknom“

Ikony funkcií
Oblasti displeja, ktoré potvrdzujú funkciu alebo menu, sa nazývajú „ikony funk-
cií“.
▶ Biele písmo- ikona je aktívna a preto ju je možné zvoliť
▶ Šedé písmo- ikona je neaktívna a preto ju nie je možné zvoliť
▶ Zelené orámovanie - aktuálne zvolená ikona
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Výber menu/bodu menu/funkcie
▶ Pohybom prsta po displeji v požadovanom smere.
▶ Pohybom prsta po posuvnom regulátore
▶ Otáčaním regulátora  (neplatí pre Infotainment Columbus).

Potvrdenie menu/položky menu/funkcie
▶ Zatlačením na ikonu funkcie.
▶ Stlačením regulátora  (neplatí pre Infotainment Columbus).

Návrat do nadradeného menu
▶ Zatlačením na ikonu funkcie .
▶ Zatlačením na displej mimo „vyskakovacieho okna“.
▶ Stlačením príslušného tlačidla vedľa displeja (napr. v menu Médiá stlačením

tlačidla  ) (neplatí pre Infotainment Columbus).

Výber položky menu/hodnoty funkcie
▶ - zvolená položka menu/hodnota funkcie
▶ - zrušená položka menu/hodnota funkcie

Nastavenie hodnoty
▶ Zatlačením na ikonu funkcie  alebo  v spodnej časti displeja.
▶ Realizuje sa dotykom alebo pohybom prsta cez stupnicu.
▶ Otáčaním regulátora  (neplatí pre Infotainment Columbus).

Upozornenie
V závislosti od výbavy sa môže systém Infotainment obsluhovať aj pomocou
tlačidiel na pravej ovládacej páčke alebo na multifunkčnom volante. Ďalšie in-
formácie » Strana 43.

Obsluha menu

Obr. 154 Obsluha menu 
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Obsluha menu » Obr. 154
Listovanie položkami menu, zoznamu
Zväčšenie/zmenšenie okna menu (platí pre Infotainment Columbus)
Zväčšenie/zmenšenie okna menu (platí pre Infotainment Amundsen, Bole-
ro, Swing)
Otvorenie/zatvorenie okna menu
Zatvorenie okna menu

Abecedno-číslicová klávesnica

Obr. 155 
Príklad zobrazenia klávesnice

Abecedno-číslicová klávesnica slúži na zadávanie písmen, čísiel a znakov.

Opis abecedno-číslicovej klávesnice » Obr. 155
Zadávací riadok
V závislosti od kontextu:
▶  - prechod z písania veľkých písmen na malé a opačne
▶  - prepnutie na špeciálne znaky
▶  - prepnutie na čísla
V závislosti od kontextu:
▶  - prepnutie na čísla
▶  - prepnutie na latinské písmená
▶  - prepnutie na písmená azbuky
Zobrazenie vyhľadaných záznamov (v ikone funkcie sa zobrazuje počet vy-
hľadaných záznamov)
Vymazanie zadaných znakov
Podržaním sa zobrazia varianty príslušných písmen.

Prepínanie medzi klávesnicami so špeciálnymi znakmi vybraných jazy-
kov » Strana 127 resp. » Strana 135
Zadanie medzery
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Presunutie kurzora v rámci zadávacieho riadku doľava
Presunutie kurzora v rámci zadávacieho riadku doprava
Potvrdenie zadaných znakov

Hľadanie
Počas zadávania znakov sa realizuje vyhľadávanie príslušných záznamov.

Vyhľadávaný záznam (napr. telefónny kontakt) je potrebné zadať vrátane špe-
ciálnych znakov (diakritika).

Zatlačením na ikonu funkcie  sa otvorí zoznam príslušných záznamov.

Zapnutie/vypnutie systému Infotainment

Platí pre Infotainment Columbus
› Na zapnutie systému Infotainment zatlačte na  .
› Na vypnutie systému Infotainment podržte stlačené  .

Platí pre Infotainment Amundsen, Bolero, Swing
› Na zapnutie/vypnutie systému Infotainment zatlačte na  .

Automatické zapnutie systému Infotainment
Ak nebol systém Infotainment pred vypnutím zapaľovania vypnutý  , automa-
ticky sa zapne po zapnutí zapaľovania.

Automatické vypnutie systému Infotainment
Ak je systém Infotainment zapnutý a zo spínacej skrinky sa vytiahne kľúč vozid-
la, prístroj sa automaticky vypne.

Ak je vozidlo vybavené štartovacím tlačidlom, systém Infotainment sa automa-
ticky vypne po odstavení motora a otvorení dverí vodiča.

Pri vypnutom zapaľovaní sa systém Infotainment automaticky vypne po približ-
ne 30 minútach.

Systém Infotainment sa môže za určitých okolností vypnúť automaticky. Sy-
stém Infotainment o tom informuje pomocou textového hlásenia zobrazované-
ho na displeji systému.

Reštart systému Infotainment
Keď už systém Infotainment nereaguje (keď takpovediac „zamrzne“), je ho
možné reštartovať tým, že sa   podrží stlačené dlhšie ako 10 s.
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Zobrazenie času a dátumu v pohotovostnom režime

Pri zapnutom zapaľovaní a vypnutom systéme Infotainment (režim Standby)
existuje možnosť zobrazenia času a dátumu na displeji systému Infotainment.

Druh zobrazenia je možné meniť pohybom prsta po displeji do strany.

Platí pre Infotainment Columbus, Amundsen, Bolero
▶ Na zapnutie/vypnutie WLAN zobrazenia času a dátumu stlačte tlačidlo  ,

potom zatlačte na ikonu funkcie  → Obrazovka → Zobrazenie času v režime Stand-
by.

Platí pre Infotainment Swing
▶ Na zapnutie/vypnutie zobrazenia času a dátumu stlačte tlačidlo  , potom

zatlačte na ikonu funkcie Obrazovka → Zobrazenie času v režime Standby.

Nastavenie hlasitosti

Každá zmena hlasitosti sa zobrazuje na displeji.

Platí pre Infotainment Columbus
› Na zvýšenie hlasitosti zatlačte na ikonu funkcie  .
› Na zníženie hlasitosti zatlačte na ikonu funkcie  .
› Na vypnutie zvuku podržte   a hlasitosť nastavte na 0.
› alebo: stlačte  .

Platí pre Infotainment Amundsen, Bolero, Swing
› Na zvýšenie hlasitosti otáčajte regulátorom   doprava.
› Na zníženie hlasitosti otáčajte regulátorom   doľava.
› Na vypnutie zvuku nastavte regulátor   smerom doľava na 0.
› alebo: Stlačte tlačidlo   (platí pre systém Infotainment Swing).

Pri realizovanom vypnutí zvuku sa na displeji objaví symbol .

Ak sa v čase vypnutia zvuku realizuje prehrávanie zo zdroja v menu Médiá, po-
tom dôjde k prerušeniu prehrávania (prestávka)1).

DÔLEŽITÉ
■ Príliš intenzívne nastavená hlasitosť môže viesť k rezonanciám zvuku vo vo-
zidle.
■ Pri prepnutí alebo pripojení môže dôjsť k náhlym zmenám hlasitosti. Pred pre-
pnutím alebo pripojením audio zdroja znížte hlasitosť.

Menu systému Infotainment

Platí pre Infotainment Columbus, Amundsen, Bolero.

Obr. 156 
Infotainment Columbus:
prehľad menu systému
Infotainment

Obr. 157 
Infotainment Amundsen, Bolero:
prehľad menu systému Infotain-
ment

› Na zobrazenie prehľadu menu systému Infotainment stlačte tlačidlo  .

Prehľad menu systému Infotainment » Obr. 156, resp. » Obr. 157
Menu Rádio » Strana 138
Menu Médiá » Strana 141
Online služby » Strana 111
Menu SmartLink » Strana 167
Pri vytvorenom spojení s externým zariadením sa namiesto symbolu  zo-
brazí symbol správneho spojenia
▶  - Android Auto » Strana 168
▶  - Apple CarPlay » Strana 169
▶  - MirrorLink® » Strana 170
Menu Telefón » Strana 153
Nastavenia systémov vozidla » Strana 195 













1) Neplatí pre AUX.
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Menu Navigácia » Strana 172 (platí pre Infotainment Columbus, Amund-
sen)
Zoznam dopravných hlásení (TMC) » Strana 193 (platí pre Infotainment
Columbus, Amundsen)
Menu Media Command » Strana 151 (platí pre Infotainment Columbus,
Amundsen)
Menu Obrázky » Strana 148
Nastavenia zvuku » Strana 126
Nastavenia systému Infotainment » Strana 126

Hlavná obrazovka „HOME“

Platí pre Infotainment Columbus.

Obr. 158 
Hlavná obrazovka HO-
ME

› Na zobrazenie stlačte tlačidlo  .

Na hlavnej obrazovke „HOME“ sa nachádzajú tri okná.

V okne vľavo » Obr. 158 sa vždy zobrazuje mapa navigácie. Zatlačením na obra-
zovku v rámci tohto okna sa zobrazí hlavné menu Navigácia.

Obsah okna vpravo je možné meniť. Podržaním tlačidla funkcie A  sa zobrazí
zoznam zvoliteľných menu.

Zatlačením na ikonu funkcie A  alebo dvojitým poklepaním prstom na obrazov-
ku v rámci príslušného okna sa zobrazí príslušné hlavné menu.

Ak sú v okne obsiahnuté ďalšie strany, potom sa v oblasti B  zobrazujú prísluš-
né symboly. Pohybom prstu po obrazovke v rámci príslušného okna je možné
zobraziť tieto strany.













Asistent konfigurácie

Obr. 159 
Asistent konfigurácie: príklad
zobrazenia

Asistent konfigurácie sa zobrazí automaticky, keď sú po zapnutí systému Info-
tainment nenastavené minimálne dve položky menu alebo keď bolo zvolené
nové používateľské konto personalizácie.

Deaktiváciu automatického zobrazenia asistenta konfigurácie je možné reali-
zovať zatlačením na ikonu funkcie Viac nezobrazovať.

› Na manuálne zobrazenie v systéme Infotainment Columbus, Amundsen, Bo-
lero stlačte tlačidlo  , potom zatlačte na ikonu funkcie  → Asistent konfigu-
rácie.

› Na manuálne zobrazenie v systéme Infotainment Swing stlačte tlačidlo  ,
potom zatlačte na ikonu funkcie Asistent konfigurácie.

Asistent konfigurácie umožňuje postupne nastaviť nasledujúce body menu.

Označenie používateľského konta personalizácie » Strana 48
Formát času a dátumu
Uloženie rozhlasových staníc s aktuálne najsilnejším signálom príjmu do
prvej pamäťovej skupiny každého jednotlivého rozhlasového pásma
Spárovanie a spojenie telefónu so systémom Infotainment
Domovská adresa (platí pre Infotainment Columbus, Amundsen)
Nastavenie online služieb ŠKODA Connect

Nastavená položka menu je opatrená symbolom .

Položky menu je možné nastaviť zatlačením na príslušnú ikonu funkcie v oblasti
A  » Obr. 159.
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Ovládanie systému Infotainment pomocou aplikácie v externom
prístroji

Platí pre Infotainment Columbus, Amundsen.

Niektoré funkcie systému Infotainment je možné ovládať pomocou aplikácie v
podporovanom externom zariadení.

› V systéme Infotainment aktivujte prenos dát. Na to zatlačte na   a násled-
ne  → Prenos dát mobilných zariadení → Aktivovať prenos dát pre ŠKODA App.

› Povoľte ovládanie systému Infotainment pomocou aplikácie. Na to zatlačte
na   a následne  → Prenos dát mobilných zariadení → Obsluha pom. App: → Po-
tvrdiť/Povoliť.

› Systém Infotainment spojte s externým zariadením pomocou WLAN » Stra-
na 165.

› V externom zariadení spustite aplikáciu na ovládanie systému Infotainment
(napr. ŠKODA Media Command).

Upozornenie
Opis ovládania systému Infotainment pomocou ŠKODA Media Command je
súčasťou aplikácie.

Hlasová obsluha

Úvod k téme

Platí pre Infotainment Columbus, Amundsen, Bolero.

Menu Navigácia, Telefón, Rádio a Médiá je možné ovládať pomocou príkazov
hlasom.

Hlasovú obsluhu môže ovládať vodič aj spolujazdec.

Podmienky funkcie hlasovej obsluhy
Je zapnutý systém Infotainment.
Nerealizuje sa telefonický hovor pomocou telefónu spojeného so systé-
mom Infotainment.
Pomoc pri parkovaní nie je aktívna.

Upozornenia pre optimálnu zrozumiteľnosť príkazov hlasom
▶ Príkazy hlasom vyslovte iba vtedy, keď sa na displeji systému Infotainment

zobrazuje symbol  a kým úplne nedoznie zadávací tón.
▶ Hovorte bežnou intenzitou hlasu, bez prízvuku a dlhých prestávok.







▶ Vyhnite sa nesprávnemu vyslovovaniu.
▶ Zatvorte dvere a okná, tým sa zabráni rušivým vplyvom okolia na funkciu hla-

sovej obsluhy.
▶ Pri vyššej rýchlosti odporúčame hovoriť hlasnejšie, aby príkazy hlasom neboli

prehlušené zvýšenou hladinou okolitého zvuku.
▶ Počas hlasovej obsluhy obmedzte vedľajšie rušivé zvuky vo vozidle (napr. sú-

časne hovoriaci spolujazdec).

POZOR
Číslo núdzového volania je vždy potrebné zvoliť manuálne. Vaše príkazy hla-
som sa v stresových situáciách pravdepodobne nemusia rozpoznať. Pravde-
podobne nebude možné vytvoriť telefonické spojenie alebo vytvorenie spo-
jenia môže zabrať príliš veľa času.

DÔLEŽITÉ
■ Hlásenia generuje systém Infotainment. To nemusí vždy zaručiť bezchybnú
zrozumiteľnosť (napr. názov ulice alebo mesta).
■ Pre niektoré jazyky systému Infotainment nie je k dispozícii hlasová obsluha.
Na túto skutočnosť poukazuje systém Infotainment textovým hlásením, ktoré
sa zobrazí na displeji po nastavení jazyka systému.

Upozornenie
Počas hlasovej obsluhy sa neprehrávajú navigačné hlásenia ani dopravné sprá-
vy.

Zapnutie/vypnutie hlasovej obsluhy

Obr. 160 
Hlasová obsluha: hlavné menu

Zapnutie
› Stlačte tlačidlo  na multifunkčnom volante alebo tlačidlo   na systéme

Infotainment (neplatí pre Infotainment Columbus). 
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Zobrazí sa hlavné menu » Obr. 160.

Vypnutie
› Dvakrát stlačte tlačidlo  na multifunkčnom volante alebo dvakrát tlačidlo
  na systéme Infotainment (neplatí pre Infotainment Columbus).

› alebo: Vyslovte príkaz hlasom „Ukončiť hlasovú obsluhu“.

Princíp obsluhy

Obr. 161 
Príklad zobrazenia na displeji

V hlavnom menu hlasovej obsluhy » Obr. 160 na strane 123 sa nachádzajú zá-
kladné príkazy hlasom k jednotlivým menu.

Ďalšie príkazy hlasom sa zobrazia tým, že sa stlačí príslušná ikona funkcie, príp.
sa vysloví názov príslušného príkazu (napr. Navigácia). Na displeji sa zobrazí to-
to » Obr. 161.

V závislosti od kontextu:

▶  Systém čaká na príkaz hlasom

▶  Systém rozpozná príkaz hlasom

▶  Systém prehrá hlásenie

▶  Zadanie príkazu hlasom je zastavené

Dostupné položky zoznamu
Možné príkazy hlasom
Zobrazenie ďalších možných príkazov hlasom

Príkazy hlasom, ktoré je možné vysloviť, sa uvádzajú v „úvodzovkách“.

A

B

C



Upozornenie
Zobrazenie symbolov hlasovej obsluhy A  » Obr. 161 sa realizuje v závislosti od
výbavy aj na displeji prístrojového panelu.

Príkazy hlasom

Zadávanie
Príkazy hlasom vyslovte iba vtedy, keď sa na displeji systému Infotainment
zobrazuje symbol  a kým úplne nedoznie zadávací tón. Zadávací tón je
možné zapnúť/vypnúť. Na to zatlačte na   a následne  → Hlasová obsluha.

Pokiaľ systém Infotainment prehráva hlásenie, nie je potrebné čakať na koniec
prehrávania hlásenia. Hlásenie systému Infotainment je možné ukončiť stlače-
ním tlačidla   (neplatí pre Infotainment Columbus) alebo tlačidla  na multi-
funkčnom volante. Následne je možné vysloviť príkaz hlasom. Hlasová obsluha
sa tým zreteľne zrýchli.

Zastavenie
Tým je možné získať viac času na zadanie príkazu hlasom (napr. v zozname vy-
hľadaných kontaktov).

Proces zadávania príkazu hlasom je možné zastaviť tým, že prstom prejdete po
obrazovke zhora/dole alebo otočíte regulátor  (neplatí pre Infotainment Co-
lumbus).

Pri zastavení sa symbol zmení z  na .

Obnovenie
Proces zadania príkazu hlasom sa môže obnoviť jedným z nasledujúcich spôso-
bov.
▶ Zatlačením na ikonu funkcie .
▶ Stlačením tlačidla   na systéme Infotainment (neplatí pre Infotainment

Columbus).
▶ Stlačením tlačidla funkcie  na multifunkčnom volante.

Nerozpoznanie príkazu hlasom
Ak sa príkaz hlasom systémom Infotainment nerozpozná trikrát za sebou, po-
tom sa zastaví hlasová obsluha.

Korekcia zadania príkazu hlasom
Príkaz hlasom je možné korigovať, meniť alebo nanovo zadať tým, že na multi-
funkčnom volante stlačíte tlačidlo   (neplatí pre Infotainment Columbus)
alebo tlačidlo  na multifunkčnom volante. To je však možné iba vtedy, pokiaľ
sa zobrazuje symbol  na displeji. 
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Nemusíte čakať, kým systém Infotainment rozpozná príkaz hlasom.

Príkazy hlasom, ktoré je možné kedykoľvek použiť hlasovej obsluhy
Príkaz hlasom Funkcia

„Naspäť“ Návrat do predchádzajúceho menu

„Nápoveda“
Prehrávanie a zobrazenie možných príkazov hla-
som

Príkazy hlasom, ktoré sú použiteľné počas listovania položkami zoznamu
Príkaz hlasom Funkcia

„Ďalšia strana“

Listovanie v menu/zozname/adresári
„Predchádzajúca strana“

„Prvá strana“

„Posledná strana“

Doplňujúce informácie

Navigácia - platí pre Infotainment Columbus
Ak sa nastavený jazyk systému Infotainment zhoduje s jazykom krajiny aktuál-
ne nastavenej pri zadávaní cieľa, potom je možné zadať cieľovú adresu v jed-
nom kroku.

Je možné vysloviť príkaz hlasom „Navigovať“ a hneď potom mesto, ulicu a číslo
domu (pokiaľ je toto obsiahnuté v údajoch navigácie), zvláštny cieľ (POI) alebo
kontakt s vopred uloženou adresou.

Navigácia - platí pre Infotainment Amundsen
Na zadanie cieľa je potrebné najskôr vysloviť „Zadať adresu“ a následne nasle-
dovať pokyny systému Infotainment.

Vysloviť je možné číslo domu, príp. ďalší doplnok adresy v tvare čísla. Ak by bo-
lo k dispozícii číslo domu, príp. ďalší doplnok adresy v zadávanej ulici, ponúkne
systém následne nájdené kombinácie čísiel.

Zadanie cieľa pomocou príkazu hlasom nie je možné, pokiaľ sa zadávaný cieľ na-
chádza v krajine, pre ktorú nie je k dispozícii jazyk hlasovej obsluhy.

Navigácia - aktivované online služby
Pri aktivovaných online službách ŠKODA Connect » Strana 111 je možné vyhľa-
dávanie zvláštnych cieľov aj online, vyslovením príkazu hlasom „Zvláštny cieľ
vyhľadať online“.

Rádio
Aby bolo možné zvoliť rozhlasovú stanicu pomocou hlasovej obsluhy, musí byť
stanica uložená v zozname dostupných staníc » Strana 139 alebo v zozname
pamätí » Strana 140.

Aktualizácia softvéru systému Infotainment

Obr. 162 
Dostupné aktualizácie softvéru
na internetových stránkach
ŠKODA

Aktualizácia softvéru sa stará o optimálnu funkciu systému Infotainment (napr.
kompatibilita s novými telefónmi).

Aktuálne informácie o dostupnej verzii softvéru systému Infotainment je po-
trebné vyhľadať na internetových stránkach ŠKODA. Toto sa realizuje načíta-
ním QR kódu » Obr. 162 alebo po zadaní nasledujúcej adresy v internetovom
prehliadači.

http://go.skoda.eu/updateportal

Platí pre Infotainment Columbus, Amundsen, Bolero
▶ Na zistenie verzie softvéru stlačte tlačidlo  , potom zatlačte na ikonu

funkcie  → Systémové informácie.
▶ Na spustenie aktualizácie softvéru stlačte tlačidlo  , potom zatlačte na

ikonu funkcie  → Systémové informácie → Aktualizácia softvéru.

Platí pre Infotainment Swing
▶ Na zistenie verzie softvéru stlačte tlačidlo  , potom zatlačte na ikonu

funkcie Systémové informácie.
▶ Na spustenie aktualizácie softvéru stlačte tlačidlo  , potom zatlačte na

ikonu funkcie Systémové informácie → Aktualizácia softvéru.
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Nastavenia systému Infotainment - Columbus,
Amundsen, Bolero

Systémové informácie - Infotainment

Nastavenia zvuku

› Stlačte tlačidlo  , potom zatlačte na ikonu funkcie  .

■ Hlasitosť - nastavenie hlasitosti
■ Hlásenia- nastavenie hlasitosti dopravných hlásení (TP)
■ Navigačné hlásenia - nastavenie hlasitosti navigačných hlásení
■ Hlasová obsluha - nastavenie hlasitosti hlasovej obsluhy
■ Maximálna hlasitosť pri zapnutí - nastavenie maximálnej hlasitosti pri zapnutí sy-

stému Infotainment
■ Prispôsobenie hlasitosti - nastavenie zvýšenia hlasitosti pri zvýšení rýchlosti
■ AUX hlasitosť: - nastavenie hlasitosti prístroja pripojeného prostredníctvom

AUX
■ Potichu - nízka hlasitosť
■ Stredne - stredná hlasitosť
■ Silno - vysoká hlasitosť

■ Bluetooth audio: - nastavenie hlasitosti prístroja pripojeného prostredníctvom
audio profilu Bluetooth®

■ Stíšenie hlasitosti Entertainment (parkovanie) - zníženie hlasitosti audia (napr. hlasi-
tosť rádia) pri aktivovanej pomoci pri parkovaní

■ Zníženie funkc.Entertainment (Nav.hlás.) - zníženie hlasitosti audia (napr. hlasitosť
rádia) pri hlásení navigácie

■ Hĺbky - stredy - výšky - nastavenie ekvalizéra
■ Balance - Fader - nastavenie vyváženia zvuku medzi ľavou a pravou stranou,

prednou a zadnou časťou
■ CANTON Ekvalizér - nastavenie ekvalizéra
■ Individuálny - nastavenie výšok, stredov a basov
■ Profil - nastavenie profilu (napr. Rock, Klasika atď.)

■ CANTON Optimalizácia - nastavenie priestorovej optimalizácie zvuku
■ Všetky - nastavenie optimalizované pre celý interiér vozidla
■ Vpredu - nastavenie optimalizované pre predné sedadlá
■ Vodič - nastavenie optimalizované pre vodiča

■ CANTON Surround - nastavenie úrovne stereo zvuku („-9“ stereo / „+9“ plný
surround)

■ Subwoofer - nastavenie hlasitosti subwoofera

■ Zvukové efekty - nastavenie priestorovej optimalizácie zvuku
■ Všetky - nastavenie optimalizované pre celý interiér vozidla
■ Vodič - nastavenie optimalizované pre vodiča

■ Tón pri dotyku obrazovky - zapnutie/vypnutie akustického signálu pri dotyku na
displej

■ Žiadne navigačné hlásenia pri hovore - zapnutie/vypnutie navigačných hlásení po-
čas telefónneho hovoru (neplatí pre Infotainment Bolero)

Nastavenia displeja

› Stlačte tlačidlo  , potom zatlačte na ikonu funkcie  → Obrazovka.

■ Vyp. obrazovky (o 10s) - aktivácia/deaktivácia automatického vypnutia displeja
■ Stupeň jasu: - nastavenie stupňa jasu displeja
■ Tón pri dotyku obrazovky - zapnutie/vypnutie akustického signálu pri dotyku na

displej
■ Tón tlačidiel ponuky - zapnutie/vypnutie aktuálneho signálu pri stlačení tlačidla

vedľa displeja
■ Senzorika priblíženia - zapnutie/vypnutie snímačov priblíženia (pri zapnutej funk-

cii sa napr. v hlavnom menu Navigácia zobrazí pri priblížení prsta k obrazovke
dolná lišta s ikonami funkcií)

■ Zobrazenie času v režime Standby - zobrazenie času a dátumu na displeji pri zapnu-
tom zapaľovaní a vypnutom systéme Infotainment

Nastavenia času a dátumu

› Stlačte tlačidlo  , potom zatlačte na ikonu funkcie  → Čas a dátum.

■ Zdroj času:- nastavenia zdroja času: manuálne/GPS (platí pre Infotainment Co-
lumbus, Amundsen)

■ Čas: - nastavenia času
■ Letný čas - zapnutie/vypnutie letného času
■ Automatické nastavenie letného času - zapnutie/vypnutie automatickej zmeny let-

ného času
■ Časová zóna: - výber časovej zóny
■ Formát času: - nastavenie formátu času
■ Dátum: - nastavenia dátumu
■ Formát dátum: - nastavenie formátu dátumu

Nastavenia jazyka systému Infotainment

› Stlačte tlačidlo  , potom zatlačte na ikonu funkcie  → Jazyk/Language. 
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› Zvoľte jazyk systému Infotainment.

Pri niektorých jazykoch sa po výbere zobrazí ikona funkcie Ženský, resp. Mužský
na výber hlasu pre hlásenia systému Infotainment.

Upozornenie
■ Systém Infotainment prostredníctvom hlásenia upozorní na to, keď sa zvolí
jazyk, ktorý nepodporuje hlasovú obsluhu.
■ Hlásenia generuje systém Infotainment. To nemusí vždy zaručiť bezchybnú
zrozumiteľnosť (napr. názov ulice alebo mesta).

Nastavenie doplnkových jazykov klávesnice

› Stlačte tlačidlo  , potom zatlačte na ikonu funkcie  → Doplnkové jazyky klá-
vesnice.

V tomto menu je možné pridať súpravu jazykov klávesnice, aby sa tým umožni-
lo zadanie znakov iného, ako aktuálne nastaveného jazyka (ikona funkcie 
resp. ).

Nastavenia jednotiek

› Stlačte tlačidlo  , potom zatlačte na ikonu funkcie  → Jednotky.

■ Vzdialenosť: - jednotky vzdialenosti
■ Rýchlosť: - jednotky rýchlosti
■ Teplota: - jednotky teploty
■ Objemy: - jednotky objemu
■ Spotreba: - jednotky spotreby
■ Spotreba CNG: - jednotky spotreby CNG
■ Tlak - jednotky pre tlak v pneumatikách

Nastavenie prenosu dát

Zapnutý prenos dát umožňuje prenos dát medzi systémom Infotainment a ex-
terným zariadením (napr. aplikácia ŠKODA One App) alebo ovládanie niekto-
rých funkcií systému Infotainment pomocou aplikácií externého zariadenia (na-
pr. ŠKODA Media Command).

› Stlačte tlačidlo  , potom zatlačte na ikonu funkcie  → Prenos dát mobilných
zariadení.

■ Aktivovať prenos dát pre ŠKODA App - zapnutie/vypnutie prenosu dát
■ Obsluha pomocou App: - nastavenie obsluhy systému Infotainment pomocou

aplikácií externého zariadenia (platí pre Infotainment Columbus, Amundsen)
■ Deaktivovať - deaktivácia ovládania systému Infotainment prostredníctvom

externého zariadenia
■ Potvrdiť - ovládanie systému Infotainment s požadovaným potvrdením
■ Povoliť - ovládanie systému Infotainment bez potrebného potvrdenia

Nastavenia hlasovej obsluhy

› Stlačte tlačidlo  , potom zatlačte na ikonu funkcie  → Hlasová obsluha.

■ Príklad príkazov (systém Infotainment) - zapnutie/vypnutie zobrazenia menu so zá-
kladnými jazykovými príkazmi pri zapnutí ovládania hlasom

■ Spúšťací tón hlasovej obsluhy - zapnutie/vypnutie akustického signálu pri zapnutí
hlasovej obsluhy

■ Ukončovací tón hlasovej obsluhy - zapnutie/vypnutie akustického signálu pri vy-
pnutí hlasovej obsluhy

■ Zadávací tón v hlasovej obsluhe - zapnutie/vypnutie akustického signálu pre zadá-
vania príkazov hlasom

■ Ukončovací tón v hlasovej obsluhe - zapnutie/vypnutie akustického signálu pre za-
dávania príkazov hlasom

Bezpečné odobratie externého zariadenia

› Stlačte tlačidlo  , potom zatlačte na ikonu funkcie  → Bezpečne odstrániť a
zvoľte externé zariadenie, ktoré sa má odobrať.

Obnovenie nastavení z výroby

› Stlačte tlačidlo  , potom zatlačte na ikonu funkcie  → Nastavenia z výroby.

V tomto menu je možné obnoviť všetky alebo iba zvolené nastavenia.

Nastavenia Bluetooth®

› Stlačte tlačidlo  , potom zatlačte na ikonu funkcie  → Bluetooth.

■ Bluetooth - zapnutie/vypnutie funkcie Bluetooth®

■ Viditeľnosť: - zapnutie/vypnutie viditeľnosti jednotky Bluetooth® pre iné prístro-
je Bluetooth®

■ Meno: - zmena názvu jednotky Bluetooth®

■ Pripojené zariadenia - zobrazenie zoznamu spárovaných prístrojov s Bluetooth ® 
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■ Vyhľadať zariadenia - vyhľadávanie dostupných prístrojov s Bluetooth®

■ Bluetooth-Audio (A2DP/AVRCP) - zapnutie/vypnutie možnosti pripojenia audio
prístroja Bluetooth® (napr. prehrávač MP3, tablet a pod.)

Nastavenia WLAN

Platí pre Infotainment Columbus, Amundsen.

› Stlačte tlačidlo  , potom zatlačte na ikonu funkcie  → WLAN.

■ WLAN - zoznam dostupných prístupových bodov externých zariadení
■ WLAN - zapnutie/vypnutie WLAN systému Infotainment
■ WPS rýchle pripojenie (tlačidlo WPS) - vytvorenie zabezpečeného spojenia s prí-

stupovým bodom externého zariadenia pomocou WPS (platí pre Infotain-
ment Amundsen)

■ Manuálne nastavenia - nastavenie parametrov na vyhľadávanie a spojenie s prí-
stupovým bodom externého zariadenia
■ Názov siete - zadanie názvu prístupového bodu
■ Sieťový kľúč - nastavenie prístupového hesla
■ Stupeň zabezpečenia: - nastavenie zabezpečenia
■ WPA2 - zabezpečenie WPA2
■ Žiadne zabezpečenie - bez zabezpečenia (bez potrebného zadania prístupo-

vého hesla)
■ Pripojiť - vytvorenie spojenia

■ Hľadať - vyhľadanie/obnovenie zoznamu dostupných prístupových bodov
■ Mobilný Hotspot - nastavenie prístupového bodu (hotspot) systému Infotain-

ment (v ikone funkcie sa zobrazuje symbol  s počtom spojených externých
zariadení)
■ Mobilný Hotspot - zapnutie/vypnutie prístupového bodu systému Infotain-

ment
■ WPS rýchle pripojenie (tlačidlo WPS) - vytvorenie zabezpečeného spojenia s prí-

stupovým bodom systému Infotainment pomocou WPS (platí pre systém
Infotainment Amundsen)

■ Nastavenia Hotspot - nastavenie parametrov pre spojenie s prístupovým bo-
dom systému Infotainment
■ Stupeň zabezpečenia: - nastavenie zabezpečenia spojenia
■ WPA2 - zabezpečenie WPA2
■ Žiadne zabezpečenie - bez zabezpečenia (bez potrebného zadania prístupo-

vého hesla)
■ Sieťový kľúč - zadanie prístupového hesla
■ SSID: ... - názov prístupového bodu (hotspot) systému Infotainment

■ Neodoslať názov siete (SSID) - zapnutie/vypnutie viditeľnosti prístupového bo-
du systému Infotainment

■ Uložiť - uloženie nastavených parametrov prístupového bodu systému In-
fotainment

Nastavenia siete

Platí pre systém Infotainment Columbus so SIM kartou zasunutou v externom
module, ako aj pre systém Infotainment Amundsen s pripojeným zariadením
CarStick.

› Stlačte tlačidlo  , potom zatlačte na ikonu funkcie  → Sieť.

■ Nastavenie siete - nastavenia dátového spojenia príslušného poskytovateľa tele-
fónnych služieb (nastavenia APN)
■ Názov prístupového bodu: … - nastavenie názvu prístupového bodu
■ Používateľské meno: … - nastavenie používateľského mena
■ Heslo: … - nastavenie hesla
■ Oprávnenie - nastavenie typu kontroly
■ Normal - bez kontroly
■ Bezpečne - kontrola potrebná

■ Prístupový bod (APN) vrátiť na pôvodné nastavenie - vymazanie parametrov na na-
stavenie siete

■ Uložiť - uloženie parametrov na nastavenie siete
■ Poskytovateľ siete: … - výber poskytovateľa siete (položka je viditeľná, keď je SIM

karta zasunutá v externom module)
■ Roamingové údaje - zapnutie/vypnutie použitia roamingu dátového spojenia
■ Detaily aktuálneho pripojenia - zobrazenie informácií o sťahovaných údajoch (za-

tlačením na ikonu funkcie Nastaviť na 0 sa dátové informácie vymažú)
■ Dátové pripojenie: - nastavenie použitia dátového pripojenia (internetové pripo-

jenie) SIM karty zasunutej v externom module
■ Vyp. - použitie dátového pripojenia nie je možné
■ Zisťovať - použitie dátového pripojenia je možné až po jeho potvrdení
■ Zap. - použitie dátového pripojenia je kedykoľvek možné

Nastavenia online služieb ŠKODA Connect

› Stlačte tlačidlo  , potom zatlačte na ikonu funkcie  → ŠKODA Connect (onli-
ne služby) alebo stlačte tlačidlo  , potom zatlačte na ikonu funkcie  →  . 
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■ Sieť - nastavenia dátového spojenia poskytovateľa telefónnych služieb (neplatí
pre systém Infotainment Bolero) » Strana 128, Nastavenia siete

■ WLAN - nastavenia WLAN systému Infotainment (neplatí pre systém Infotain-
ment Bolero) » Strana 128, Nastavenia WLAN

■ Správa služieb - informácie k licenciám príslušných online služieb a voliteľná
možnosť ich zapnutia/vypnutia

■ Registrácia - zadanie aktivačného PIN kódu online služieb (obsiahnuté v použí-
vateľskom profile na internetových stránkach portálu ŠKODA Connect)

Systémové informácie

› Stlačte tlačidlo  , potom zatlačte na ikonu funkcie  → Systémové informácie.

Realizuje sa zobrazenie dostupných informácií, napr. ohľadom hardvéru a sof-
tvéru systému Infotainment, verzie databázy navigácie, verzie softvéru Blue-
tooth® pod.

› Na aktualizáciu softvéru zatlačte na ikonu funkcie Aktualizácia softvéru.

Informácie o dostupných aktualizáciách softvéru je potrebné zistiť u partnera
ŠKODA alebo vyhľadať na nasledujúcich internetových stránkach ŠKODA.

http://go.skoda.eu/updateportal

Nastavenia menu Rádio

Nastavenia pre všetky rozhlasové pásma

› V hlavnom menu Rádio zatlačte na ikonu funkcie  .

■ Zvuk - nastavenia zvuku
■ Scan - automatika prehrávania krátkych úsekov všetkých dostupných staníc

aktuálneho frekvenčného rozsahu
■ Tlačidlá so šípkami: - nastavenie funkcie ikon funkcií  
■ Zoznam pamätí - prepínanie medzi stanicami uloženými pod tlačidlami staníc
■ Zoznam staníc - prepínanie medzi všetkými dostupnými stanicami zvoleného

rozhlasového pásma
■ Dopravné vysielanie (TP) - zapnutie/vypnutie príjmu dopravného spravodajstva

TP
■ Vymazať pamäť - vymazanie tlačidiel staníc
■ Logá staníc - manuálna správa loga stanice

■ Rádiotext - zapnutie/vypnutie zobrazenia rádiotextu (iba FM a DAB)
■ Rozšírené nastavenia - ďalšie nastavenia, ktoré sú rozdielne v závislosti od zvole-

ného rozhlasového pásma (FM a DAB)

Rozšírené nastavenia (FM)

› V hlavnom menu Rádio zvoľte pásmo FM a zatlačte na ikonu funkcie  →
Rozšírené nastavenia.

■ Automatické uloženie loga staníc - automatické ukladanie loga stanice
■ Oblasť pre logo stanice: - nastavenie regiónu pre logo stanice
■ Automatická zmena frekvencie (AF) - zapnutie/vypnutie vyhľadávania alternatív-

nych frekvencií aktuálne počúvanej stanice
■ Rádiodátový systém (RDS) - zapnutie/vypnutie funkcie RDS (príjem doplnkových

informácií stanice)
■ RDS regionálny: - zapnutie/vypnutie automatického sledovania regionálne pod-

obných staníc
■ Fix - zvolená regionálna stanica sa neustále zachováva. Pri strate signálu je

potrebné manuálne nastaviť inú stanicu.
■ Automaticky - automatická voľba stanice s aktuálne najlepším príjmom. Pri

strate príjmu v uvedenom regióne sa systémom Infotainment automaticky
nastaví iný, dostupný región.

Rozšírené nastavenia (DAB)

› V hlavnom menu Rádio zvoľte pásmo DAB a zatlačte na ikonu funkcie  →
Rozšírené nastavenia.

■ Automatické uloženie loga staníc - automatické ukladanie loga stanice
■ Dopravné hlásenia DAB - zapnutie/vypnutie dopravných hlásení DAB
■ Iné hlásenia DAB - zapnutie/vypnutie iných hlásení DAB (napr. varovania, regio-

nálne počasie, športové reportáže, ekonomické správy)
■ DAB - DAB vyhľadávanie programov - zapnutie/vypnutie automatického sledovania

programu DAB na iných frekvenciách alebo v iných skupinách staníc
■ Automatická zmena DAB - FM - zapnutie/vypnutie automatického prepínania z

DAB na rozhlasové pásmo FM pri strate signálu DAB
■ Zmena na podobnú stanicu - zapnutie/vypnutie automatického prepnutia na inú

stanicu s podobným obsahom pri strate signálu (platí pre Infotainment Co-
lumbus)

■ L-pásmo - zapnutie/vypnutie dostupnosti pásma L 
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Automatické prepínanie z DAB na FM
Pri zlom príjme DAB sa systém Infotainment pokúša vyhľadať stanicu FM.

Zatiaľ čo sa stanica prijíma prostredníctvom pásma FM, zobrazuje sa () za ná-
zvom stanice. Keď je možné opäť prijímať korešpondujúcu stanicu DAB, prepne
sa automaticky z FM na DAB.

Ak nie je možné stanicu DAB prehrávať pri zlom príjme v pásme FM, systém In-
fotainment sa stlmí.

Pásmo L
Pre príjem rádia DAB sa v rôznych krajinách používajú rôzne rozhlasové pásma.
V niektorých krajinách je k dispozícii príjem DAB rádia iba v takzvanom pásme
L.

Ak sa v príslušnej krajine nerealizuje príjem rádia DAB v pásme L, potom odpo-
rúčame vypnúť pásmo L. Vyhľadávanie staníc sa tým realizuje rýchlejšie.

Nastavenia menu Médiá

› V hlavnom menu Médiá zatlačte na ikonu funkcie  .

■ Zvuk - nastavenia zvuku
■ Správa Jukeboxu - správa (zaznamenanie/vymazanie) podporovaných súborov

(Audio/Video) v internej pamäti systému Infotainment (platí pre Columbus)
■ Mix/Repeat vrátane podadresárov - zapnutie/vypnutie prehrávania titulov vrátane

podadresárov
■ Bluetooth - nastavenia funkcie Bluetooth®

■ WLAN - nastavenia WLAN (platí pre Infotainment Columbus, Amundsen)
■ Nastavenia video (DVD) - nastavenia parametrov videa DVD (platí pre Infotain-

ment Columbus)
■ Bezpečne odstrániť: - bezpečné odobratie externého zariadenia
■ Dopravné vysielanie (TP) - zapnutie/vypnutie príjmu dopravných hlásení

Nastavenia menu Obrázky

› V hlavnom menu Obrázky zatlačte na ikonu funkcie  .

■ Zobrazenie obrázka: - nastavenie zobrazenia obrázkov
■ Úplne - zobrazenie maximálnej veľkosti obrázku za zachovania pomeru strán
■ Automaticky - zobrazenie na celý displej

■ Doba zobrazenia: - nastavenie doby zobrazenia obrázkov v prezentácii
■ Opakovať Slideshow - zapnutie/vypnutie opakovania prezentácie

Nastavenia menu Video DVD

Platí pre Infotainment Columbus.

› V hlavnom menu Video DVD zatlačte na ikonu funkcie  .

V závislosti od zvoleného DVD sa zobrazujú niektoré z nasledujúcich položiek.

■ Formát: - nastavenie pomeru strán zobrazenia na displeji
■ Audiokanál: - výber audiokanálu
■ Podtitul: - výber podtitulu
■ Zadať/zmeniť PIN detskej poistky - správa PIN kódu pre detskú poistku
■ Detská poistka: - nastavenia detskej poistky

Nastavenia menu Telefón

› V hlavnom menu Telefón zatlačte na ikonu funkcie  .

■ Telefón pre hlasný hovor - prepnutie hovoru na telefón / späť na systém Infotain-
ment (položka sa objaví počas telefónneho hovoru)

■ Zvoliť telefón - vyhľadávanie dostupných telefónov/zoznam spárovaných tele-
fónov/výber telefónu

■ Bluetooth - nastavenia Bluetooth®

■ Používateľský profil - nastavenia užívateľského profilu
■ Správa obľúbených kontaktov - nastavenie tlačidiel funkcií pre preferované kon-

takty
■ Číslo Mailboxu: - zadanie telefónneho čísla hlasovej schránky
■ Výber siete - výber poskytovateľa telefónnych služieb SIM karty zasunutej v

externom module (platí pre Infotainment Columbus so vstupom pre SIM
kartu v externom module)

■ Priorita: - výber priority telefónnych služieb SIM karty zasunutej v externom
module (platí pre Infotainment Columbus so vstupom pre SIM kartu v ex-
ternom module)
■ Automaticky - v závislosti od poskytovateľa telefónnych služieb
■ Telefonický hovor - uprednostnia sa telefónne hovory
■ Prenos dát - uprednostní sa dátové spojenie

■ Triediť podľa: - usporiadanie zoznamu telefónnych kontaktov
■ Priezvisko - zoradenie podľa priezvisk kontaktov
■ Meno - zoradenie podľa krstných mien kontaktov

■ Názov profilu: - premenovanie profilu SIM karty zasunutej v externom module
(platí pre Infotainment Columbus so vstupom pre SIM kartu v externom
module) 
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■ Importovať kontakty: - import telefónnych kontaktov
■ Zvoliť kontakty zariadenia - otvorenie menu spárovaných telefónov (platí pre In-

fotainment Columbus so vstupom pre SIM kartu v externom module - po-
kiaľ je SIM karta zasunutá v externom module)

■ Zvoliť vyzváňací tón - výber vyzváňacieho tónu (v závislosti od pripojeného te-
lefónu)

■ Upozornenie: Nezabudnite si mobilný telefón - zapnutie/vypnutie výstrahy pred za-
budnutím telefónu vo vozidle (pokiaľ bol telefón spojený so systémom Info-
tainment)

■ Zobrazenie obrázkov ku kontaktom - zapnutie/vypnutie zobrazenia obrázkov pri-
radených ku kontaktom

■ Konferencia - zapnutie/vypnutie funkcie konferenčných hovorov
■ Nastavenia hovoru - nastavenie funkcií telefónu SIM karty zasunutej v externom

module počas volania (platí pre Infotainment Columbus so vstupom pre SIM
kartu v externom module)
■ Zaklopanie: - zapnutie/vypnutie zobrazenia možnosti na prijatie prichádzajú-

ceho volania počas hovoru, zistenie aktuálneho nastavenia presmerovania
■ Zap. - zapnutie zobrazenia
■ Vyp. - vypnutie zobrazenia
■ Zistiť stav - kontrola nastavenia funkcie SIM karty

■ Odoslať vlastné číslo: - nastavenie zobrazenia telefónneho čísla u volaného
účastníka
■ Zap. - zapnutie zobrazenia
■ Vyp. - vypnutie zobrazenia
■ V závislosti od siete - zobrazenie v závislosti od poskytovateľa telefónnych

služieb
■ Zistiť stav - kontrola nastavenia funkcie SIM karty

■ Vymazať hovory - vymazanie druhu hovorov realizovaných pomocou SIM karty
zasunutej v externom module (platí pre Infotainment Columbus so vstupom
pre SIM kartu v externom module)
■ Všetky - vymazanie všetkých volaní
■ Neprijaté - vymazanie neprijatých volaní
■ Zvolené č. - vymazanie odchádzajúcich volaní
■ Prijaté - vymazanie prijatých volaní

■ Nastavenia SMS - nastavenie textových správ SIM karty zasunutej v externom
module (platí pre Infotainment Columbus so vstupom pre SIM kartu v exter-
nom module)
■ Standard Account - nastavenie použitia textových správ SIM karty alebo spo-

jeného telefónu
■ Žiadny Standard - bez priority (potrebný výber SIM karty alebo spojeného

telefónu)
■ SIM - zoznam textových správ SIM karty
■ MAP - zoznam textových správ spojeného telefónu

■ Číslo servisného centra: - nastavenie čísla služieb SMS poskytovateľa telefón-
nych služieb

■ Uložiť odoslanú SMS - zapnutie/vypnutie ukladania SMS na SIM karte
■ Doba platnosti: - nastavenie časového úseku, v ktorom sa poskytovateľ tele-

fónnych služieb pokúša doručiť textovú správu (napr. keď je príjemca nedo-
stupný pri vypnutom systéme Infotainment)

■ Vymazať SMS - vymazanie textových správ uložených na SIM karte
■ Všetky - vymazanie všetkých volaní
■ Doručená - vymazanie prichádzajúcich textových správ
■ Odoslaná - vymazanie textových správ pripravených na odoslanie
■ Odoslané - vymazanie odoslaných textových správ

■ Telefónne rozhranie „Business“ - zapnutie/vypnutie funkcie telefónu externého
modulu (platí pre Infotainment Columbus so vstupom pre SIM kartu v exter-
nom module)

■ SIM kartu používajte len pre dátové spojenie - zapnutie - aktivácia iba dátových slu-
žieb / vypnutie - aktivácia dátových a telefónnych služieb SIM karty zasunu-
tej v externom module (platí pre Infotainment Columbus so vstupom pre SIM
kartu v externom module)

■ Sieť - nastavenie siete poskytovateľa telefónnych služieb SIM karty zasunutej
v externom module (platí pre Infotainment Columbus so vstupom pre SIM
kartu v externom module) » Strana 128

■ Nastavenia PIN - nastavenie PIN kódu SIM karty zasunutej v externom module
(platí pre Infotainment Columbus so vstupom pre SIM kartu v externom mo-
dule)
■ Automatické zadanie PIN - zapnutie/vypnutie uloženia PIN kódu SIM karty
■ Zmeniť PIN - zmena PIN kódu SIM karty
■ Pridať 2. PIN - zadanie druhého PIN kódu SIM karty (pri zapnutej funkcii Auto-

matické zadanie PIN, napr. ak SIM karta podporuje dátové spojenie prostred-
níctvom iného poskytovateľa telefónnych služieb) 
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■ Presmerovať hovory - nastavenie presmerovania prichádzajúcich volaní (platí pre
Infotainment Columbus so vstupom pre SIM kartu v externom module)
■ Všetky hovory - presmerovanie všetkých prichádzajúcich volaní
■ Ak je obsadené - presmerovanie prichádzajúcich volaní počas telefónneho ho-

voru
■ Nedostupný - presmerovanie prichádzajúcich volaní, ak je vozidlo mimo dosa-

hu signálu poskytovateľa telefónnych služieb
■ Ak žiadna odpoveď - presmerovanie prichádzajúcich volaní, ak sa prichádzajúce

volanie neprijme

Nastavenia menu SmartLink+

› V hlavnom menu SmartLink zatlačte na ikonu funkcie  .

■ Aktivovať prenos dát pre ŠKODA App - zapnutie/vypnutie prenosu dát pre aplikácie
ŠKODA

■ MirrorLink® - nastavenia systému MirrorLink®

■ Zarovnanie obrazovky: - nastavenie prispôsobenia zobrazenia na displeji
■ Formát na šírku - zobrazenie na šírku
■ Formát na výšku - zobrazenie na výšku

■ Natočená o 180 stupňov - zapnutie/vypnutie otočenia obrazu o 180°
■ Povoliť zobrazenie upozornení MirrorLink® - zapnutie/vypnutie zobrazenia hlásení

aplikácií MirrorLink® na displeji systému Infotainment

Nastavenia menu Navigácia

Možnosti trasy

› V hlavnom menu Navigácia zatlačte na ikonu funkcie  → Možnosti trasy.

■ Navrhnúť 3 alternatívne trasy - zapnutie/vypnutie menu pre alternatívne trasy
(ekonomická, rýchla, krátka)

■ Trasa: - nastavenie preferovanej trasy
■ Najčast. trasy - zobrazenie/skrytie menu najčastejších trás v doplnkovom okne
■ Dynamická trasa - zapnutie/vypnutie dynamickej zmeny trasy na základe do-

pravných hlásení TMC
■ Vyhnúť sa diaľniciam - zapnutie/vypnutie nepoužívania diaľnic pre výpočet tra-

sy
■ Vyhnúť sa trajektom a autovlakom - zapnutie/vypnutie nepoužívania trajektov a

autovlakov pre výpočet trasy

■ Vyhýbať sa plateným komunikáciám - zapnutie/vypnutie nepoužívania platených
úsekov diaľnic pre výpočet trasy

■ Vyhnúť sa tunelom - zapnutie/vypnutie nepoužívania spoplatnených tunelov
pre výpočet trasy

■ Vyhnúť sa cestám s povinnými nálepkami - zapnutie/vypnutie nepoužívania spo-
platnených komunikácií prostredníctvom známky pre výpočet trasy

■ Zobraziť nálepky, ktoré sú k dispozícii - výber krajín, pre ktoré je k dispozícii diaľnič-
ná známka (komunikácie spoplatnené prostredníctvom známky sa použijú na
výpočet trasy)

■ Zohľadniť príves - zapnutie/vypnutie zohľadnenia prívesu pre výpočet trasy
» Strana 187

Mapa

› V hlavnom menu Navigácia zatlačte na ikonu funkcie  → Mapa.

■ Zobraziť dopravné značky - zapnutie/vypnutie zobrazenia dopravných značiek
■ Odporúčanie jazdného pruhu - zapnutie/vypnutie zobrazenia odporúčania jazdné-

ho pruhu
■ Nastavenia Google Earth™ - zapnutie/vypnutie zobrazovania zvláštnych cieľov na

mape Google Earth™

■ Informácie k pamätihodnostiam - zapnutie/vypnutie zobrazovania informácií k
pamätihodnostiam

■ Informácie k podnikom - zapnutie/vypnutie zobrazovania informácií k podni-
kom

■ Informácie wikipedie - zapnutie/vypnutie zobrazenia informácií z wikipédie
■ Zobraziť obľúbené trasy - zapnutie/vypnutie zobrazenia obľúbených položiek
■ Zobraziť zvláštne ciele - zapnutie/vypnutie zobrazenia zvláštnych cieľov
■ Zvoliť kategórie pre zvláštne ciele - výber kategórií zobrazovaných zvláštnych

cieľov
■ Zobraziť logá značiek zvláštnych cieľov - zapnutie/vypnutie log firiem zobrazených

pri zvláštnych cieľoch
■ Nastavenia dopravného toku - nastavenie zobrazenia dopravných obmedzení ob-

siahnutých v online dopravnom spravodajstve
■ Zobraziť bezproblémovú premávku - zapnutie/vypnutie zobrazenia trás s plynulou

premávkou
■ Zobraziť dopravnú zápchu - zapnutie/vypnutie zobrazenia trás s hustou premáv-

kou
■ Zobraziť dopravné javy (symboly na mape) - zapnutie/vypnutie zobrazenia trás s

dopravným obmedzením
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Správa pamäte

› V hlavnom menu Navigácia zatlačte na ikonu funkcie  → Správa pamäte.

■ Triediť kontakty: - nastavenie zoradenia telefónneho zoznamu
■ Podľa priezviska - triedenie podľa priezvisk kontaktov
■ Podľa mena - triedenie podľa mien kontaktov

■ Definovať domovskú adresu - zadanie domovskej adresy
■ Vymazať moje zvláštne ciele - vymazanie vlastných kategórií zvláštnych cieľov

(osobné POI)
■ Aktualizovať moje zvláštne ciele (SD/USB) - import/aktualizácia vlastných kategórií

zvláštnych cieľov (osobné POI)
■ Vyvolať moje zvláštne ciele (online) - online import/aktualizácia vlastných kategórií

zvláštnych cieľov vytvorených v používateľskom profile na internetových
stránkach portálu ŠKODA Connect

■ Importovať ciele (SD/USB) - import cieľov vo formáte vCard
■ Vymazať používateľské údaje - vymazanie používateľských údajov (zatlačením na

ikonu funkcie Vymazať a potvrdením procesu vymazania)
■ Posledné ciele - vymazanie posledných cieľov
■ Pamäť cieľov - vymazanie uložených cieľov
■ Online ciele - vymazanie uložených online cieľov
■ Trasy - vymazanie uložených trás
■ Moje zvláštne ciele (osobné POI) - vymazanie vlastných kategórií zvláštnych cie-

ľov
■ História miest - vymazanie histórie miest, ktoré už boli zadané prostredníc-

tvom adresy
■ Domovská adresa - vymazanie uloženej domovskej adresy
■ Cieľ zastávky - vymazanie cieľa zastávky
■ Body cesty - vymazanie bodov v menu Režim bodu trasy (platí pre Infotain-

ment Columbus)
■ Najčast. trasy - vymazanie najčastejšie prechádzaných trás

Navigačné hlásenia

› V hlavnom menu Navigácia zatlačte na ikonu funkcie  → Navigačné hlásenia.

■ Hlasitosť - nastavenie hlasitosti navigačných hlásení
■ Zníženie funkc.Entertainment (Nav.hlás.) - nastavenie zníženia hlasitosti audia (napr.

hlasitosť rádia) pri navigačnom hlásení

■ Navigačné hlásenia: - nastavenie druhu prehrávania navigačných hlásení
■ Podrobne - všetky navigačné hlásenia
■ Skrátene - skrátené navigačné hlásenia
■ Len pri poruchách - iba navigačné hlásenia pri zmene trasy

■ Žiadne navigačné hlásenia pri hovore - vypnutie/zapnutie prehrávania navigačných
hlásení počas telefónneho hovoru

■ Upozornenie: „Moje zvláštne ciele“ - zapnutie/vypnutie akustického upozornenia na
blížiaci sa vlastný cieľ (ak sa to podporuje naimportovaným vlastným cieľom)
(platí pre Infotainment Columbus)

Najvyššie rýchlosti

› V hlavnom menu Navigácia zatlačte na ikonu funkcie  → Najvyššie rýchlosti.

Zobrazia sa obmedzenia najvyššej rýchlosti v aktuálnej krajine.

Pri zapnutej funkcii Upozornenie: Prekročená hranica štátu » Strana 134, Rozšírené
nastavenia sa pri prekročení štátnej hranice zobrazia obmedzenia rýchlosti špe-
cifické pre krajinu.

Možnosti čerpania pohonných hmôt

› V hlavnom menu Navigácia zatlačte na ikonu funkcie  → Možnosti čerpania po-
honných hmôt.

■ Zvoliť uprednost. čerpaciu stanicu - výber preferovaných značiek čerpacích staníc
(preferované čerpacie stanice sa pri vyhľadávaní zobrazujú na prvých pozí-
ciách zoznamu)

■ Výstraha čerpania pohonných hmôt -zapnutie/vypnutie zobrazenia výstražného hlá-
senia s možnosťou vyhľadania najbližšej čerpacej stanice, keď zásoba paliva
dosahuje oblasť rezervy

Informácie o verzii

› V hlavnom menu Navigácia zatlačte na ikonu funkcie  → Informácie o verzii.

Zobrazí sa zoznam krajín, pre ktoré existujú údaje navigácie, spolu s dátumom
poslednej aktualizácie.

Aktualizácia údajov navigácie je možná po zatlačení na ikonu funkcie Aktualizácia
(SD/USB), resp. Aktualizácia (online).

Informácie o aktualizácii údajov navigácie je potrebné zistiť u partnera ŠKODA
alebo vyhľadať na nasledujúcich internetových stránkach ŠKODA. 
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http://go.skoda.eu/updateportal

Rozšírené nastavenia

› V hlavnom menu Navigácia zatlačte na ikonu funkcie  → Rozšírené nastavenia.

■ Ukazovateľ času: - výber zobrazenia času v stavovom riadku
■ - predpokladaná doba príchodu do cieľa
■ - predpokladaná doba jazdy do cieľa

■ Stav cieľov: - výber typu cieľa, pre ktorý sa v stavovom riadku zobrazuje vzdia-
lenosť a doba jazdy (týmto sa aj stanovuje, ktorý typ cieľa sa po výbere  →
 zobrazí na mape)
■ - cieľ trasy
■ - nasledujúci medzicieľ

■ Upozornenie: Prekročená hranica štátu - zapnutie/vypnutie zobrazenia obmedzení
rýchlosti pri prekročení štátnej hranice, ktoré sú špecifické pre krajinu

■ Demo režim - zapnutie/vypnutie vedenia do cieľa v demo režime
■ Definovať bod spustenia demo režimu - zadanie bodu spustenia vedenia do cieľa v

Demo režime zadaním adresy alebo prostredníctvom aktuálnej pozície vozid-
la

Nastavenia Infotainment - Swing

Systémové informácie - Infotainment

Nastavenia zvuku

› Stlačte tlačidlo   alebo  , potom zatlačte na ikonu funkcie Zvuk.

■ Hlasitosť - nastavenie hlasitosti
■ Maximálna hlasitosť pri zapnutí - nastavenie maximálnej hlasitosti pri zapnutí sy-

stému Infotainment
■ Hlásenia- nastavenie hlasitosti dopravných hlásení (TP)
■ Prispôsobenie hlasitosti - zvýšenie hlasitosti pri zvýšení rýchlosti
■ Zníženie funkcie Entertainment - zníženie hlasitosti audia (napr. hlasitosť rádia)

pri aktivovanej pomoci pri parkovaní
■ Zníženie funkc.Entertainment (Nav.hlás.) - zníženie hlasitosti audia (napr. hlasitosť

rádia) pri hlásení navigácie
■ AUX hlasitosť: - nastavenie hlasitosti prístroja pripojeného prostredníctvom

AUX
■ Bluetooth audio: - nastavenie hlasitosti prístroja pripojeného prostredníctvom

audio profilu Bluetooth®

■ Balance - Fader - nastavenie vyváženia zvuku medzi ľavou a pravou stranou,
prednou a zadnou časťou

■ Hĺbky - stredy - výšky - nastavenie ekvalizéra
■ Tón pri dotyku obrazovky - zapnutie/vypnutie akustického signálu pri dotyku na

displej

Nastavenia displeja

› Stlačte tlačidlo  , potom zatlačte na ikonu funkcie Obrazovka.

■ Obrazovka vyp. (za 10 s) - aktivácia/deaktivácia automatického vypnutia displeja1)

■ Stupeň jasu: - nastavenie stupňa jasu displeja
■ Tón pri dotyku obrazovky - zapnutie/vypnutie akustického signálu pri dotyku na

displej
■ Zobrazenie času v režime Standby - zobrazenie času a dátumu na displeji pri zapnu-

tom zapaľovaní a vypnutom systéme Infotainment

1) Systém Infotainment vypne zobrazenie na displeji, ak sa dlhšie ako 10 sekúnd nerealizuje dotyk na displej ale-
bo sa nestlačí/neotočí žiadne tlačidlo.
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Nastavenia času a dátumu

› Stlačte tlačidlo  , potom zatlačte na ikonu funkcie Čas a dátum.

■ Čas: - nastavenia času
■ Formát času: - nastavenie formátu času
■ Letný čas - zapnutie/vypnutie letného času
■ Automatické nastavenie letného času - zapnutie/vypnutie automatickej zmeny let-

ného času
■ Dátum: - nastavenia dátumu
■ Formát dátum: - nastavenie formátu dátumu

Nastavenia jazyka systému Infotainment

› Stlačte tlačidlo  , potom zatlačte na ikonu funkcie Jazyk/Language.
› Zvoľte jazyk systému Infotainment.

Nastavenie doplnkových jazykov klávesnice

› Stlačte tlačidlo  , potom zatlačte na ikonu funkcie Doplnkové jazyky klávesni-
ce.

V tomto menu je možné pridať súpravu jazykov klávesnice, aby sa tým umožni-
lo zadanie znakov iného, ako aktuálne nastaveného jazyka (ikona funkcie ).

Nastavenia jednotiek

› Stlačte tlačidlo  , potom zatlačte na ikonu funkcie Jednotky.

■ Vzdialenosť: - jednotky vzdialenosti
■ Rýchlosť: - jednotky rýchlosti
■ Teplota: - jednotky teploty
■ Objemy: - jednotky objemu
■ Spotreba: - jednotky spotreby paliva
■ Spotreba CNG: - jednotky spotreby CNG
■ Tlak - jednotky pre tlak v pneumatikách

Zapnutie/vypnutie prenosu dát

Zapnutý prenos dát umožňuje prenos dát medzi systémom Infotainment a ex-
terným zariadením (napr. pre aplikácie ŠKODA One App).

› Stlačte tlačidlo  , potom zatlačte na ikonu funkcie Prenos dát mobilných zaria-
dení.

Bezpečné odstránenie zdroja údajov

› Stlačte tlačidlo  , potom zatlačte na ikonu funkcie Bezpečne odstrániť a zvoľ-
te externé zariadenie, ktoré sa má odstrániť.

Obnovenie nastavení z výroby

› Stlačte tlačidlo  , potom zatlačte na ikonu funkcie Nastavenia z výroby.

V tomto menu je možné obnovovať jednotlivé nastavenia alebo všetky nasta-
venia súčasne.

Nastavenia Bluetooth®

› Stlačte tlačidlo  , potom zatlačte na ikonu funkcie Bluetooth.

■ Bluetooth - zapnutie/vypnutie funkcie Bluetooth®

■ Viditeľnosť: - zapnutie/vypnutie viditeľnosti jednotky Bluetooth® pre iné prístro-
je Bluetooth®

■ Meno - zmena názvu jednotky Bluetooth®

■ Pripojené zariadenia - zobrazenie zoznamu spárovaných prístrojov s Bluetooth ®
■ Vyhľadať zariadenia - vyhľadávanie dostupných prístrojov s Bluetooth®

■ Bluetooth-Audio (A2DP/AVRCP) - zapnutie/vypnutie možnosti pripojenia audio
prístroja Bluetooth® (napr. prehrávač MP3, tablet a pod.)

Nastavenia online služieb ŠKODA Connect

› Stlačte tlačidlo  , potom zatlačte na ikonu funkcie ŠKODA Connect (online
služby).

■ Správa služieb - informácie k licenciám príslušných online služieb a voliteľná
možnosť ich zapnutia/vypnutia

■ Registrácia - zadanie aktivačného PIN kódu online služieb (obsiahnuté v použí-
vateľskom profile na internetových stránkach portálu ŠKODA Connect)

Systémové informácie

› Stlačte tlačidlo  , potom zatlačte na ikonu funkcie Systémové informácie. 
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Realizuje sa zobrazenie dostupných informácií, napr. ohľadom hardvéru a sof-
tvéru systému Infotainment, verzie softvéru Bluetooth® pod.

› Na aktualizáciu softvéru zatlačte na ikonu funkcie Aktualizácia softvéru.

Informácie o dostupných aktualizáciách softvéru je potrebné zistiť u partnera
ŠKODA alebo vyhľadať na nasledujúcich internetových stránkach ŠKODA.

http://go.skoda.eu/infotainment

Nastavenia menu Rádio

Nastavenia pre všetky rozhlasové pásma

› V hlavnom menu Rádio zatlačte na ikonu funkcie  .

■ Scan - automatika prehrávania krátkych úsekov všetkých dostupných staníc
aktuálneho frekvenčného rozsahu

■ Tlačidlá so šípkami: - nastavenie funkcie ikon funkcií  
■ Pamäť - prepínanie medzi stanicami uloženými pod tlačidlami staníc
■ Stanice - prepínanie medzi všetkými dostupnými stanicami zvoleného rozhla-

sového pásma
■ Dopravné vysielanie (TP) - zapnutie/vypnutie príjmu dopravných hlásení
■ Rádiotext - zapnutie/vypnutie zobrazenia rádiotextu (iba FM a DAB)
■ Zoznam staníc: - druhy triedenia rozhlasových staníc v zozname staníc
■ Skupina - triedenie skupín podľa typu vysielaného programu
■ Abecedne - abecedné triedenie podľa názvov staníc

■ Logá staníc - manuálna správa loga stanice
■ Vymazať pamäť - vymazanie staníc uložených pod tlačidlami staníc
■ Rozšírené nastavenia - ďalšie nastavenia, ktoré sú rozdielne v závislosti od zvole-

ného rozhlasového pásma (FM a DAB)

Rozšírené nastavenia (FM)

› V hlavnom menu Rádio zvoľte pásmo FM a zatlačte na ikonu funkcie  →
Rozšírené nastavenia.

■ RDS regionálny: - zapnutie/vypnutie automatického sledovania regionálne pod-
obných staníc
■ Automaticky - automatická voľba stanice s aktuálne najlepším príjmom. Pri

strate príjmu v uvedenom regióne sa systémom Infotainment automaticky
nastaví iný, dostupný región.

■ Fix - zvolená regionálna stanica sa neustále zachováva. Pri strate signálu je
potrebné manuálne nastaviť inú stanicu.

■ Automatická zmena frekvencie (AF) - zapnutie/vypnutie vyhľadávania alternatív-
nych frekvencií aktuálne počúvanej stanice

■ Rádiodátový systém (RDS) - zapnutie/vypnutie funkcie RDS (príjem doplnkových
informácií stanice)1)

■ Zoznam staníc: - druhy triedenia rozhlasových staníc v zozname staníc
■ Skupina - triedenie skupín podľa typu vysielaného programu
■ Abecedne - abecedné triedenie podľa názvov staníc

Rozšírené nastavenia (DAB)

› V hlavnom menu Rádio zvoľte pásmo DAB a zatlačte na ikonu funkcie  →
Rozšírené nastavenia.

■ Dopravné hlásenia DAB - zapnutie/vypnutie hlásení DAB
■ Iné hlásenia DAB - zapnutie/vypnutie iných hlásení DAB (napr. varovania, regio-

nálne počasie, športové reportáže, ekonomické správy)
■ Vyhľad. programov DAB - zapnutie/vypnutie automatického sledovania programu

DAB na iných frekvenciách alebo v iných skupinách staníc
■ Automatická zmena DAB - FM - zapnutie/vypnutie automatického prepínania z

DAB do frekvenčného rozsahu FM pri strate signálu DAB

Automatické prepínanie z DAB na FM
Pri zlom príjme DAB sa systém Infotainment pokúša vyhľadať stanicu FM.

Zatiaľ čo sa stanica prijíma prostredníctvom pásma FM, zobrazuje sa () za ná-
zvom stanice. Keď je možné opäť prijímať korešpondujúcu stanicu DAB, prepne
sa automaticky z FM na DAB.

Ak nie je možné stanicu DAB prehrávať pri zlom príjme v pásme FM, systém In-
fotainment sa stlmí.

1) Platí iba pre niektoré krajiny.
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Nastavenia menu Médiá

› V hlavnom menu Médiá zatlačte na ikonu funkcie  .

■ Zvuk - nastavenia zvuku
■ Mix/Repeat vrátane podadresárov - zapnutie/vypnutie prehrávania titulov vrátane

podadresárov
■ Bluetooth - nastavenia funkcie Bluetooth®

■ Dopravné vysielanie (TP) - zapnutie/vypnutie príjmu dopravných hlásení
■ Aktivovať AUX - aktivácia/deaktivácia vstupu AUX
■ Bezpečne odstrániť - bezpečné odobratie externého zariadenia

Nastavenia menu Telefón

› V hlavnom menu Telefón zatlačte na ikonu funkcie  .

■ Telefón pre hlasný hovor - prepnutie hovoru na telefón / späť na systém Infotain-
ment (položka sa objaví počas telefónneho hovoru)

■ Zvoliť telefón - vyhľadávanie dostupných telefónov/zoznam spárovaných tele-
fónov/výber telefónu
■ Hľadať - vyhľadať dostupné telefóny

■ Bluetooth - nastavenia Bluetooth®

■ Používateľský profil - nastavenia užívateľského profilu
■ Správa obľúbených kontaktov - nastavenie tlačidiel funkcií pre preferované kon-

takty
■ Triediť podľa: - usporiadanie zoznamu telefónnych kontaktov
■ Priezvisko - zoradenie podľa priezvisk kontaktov
■ Meno - zoradenie podľa krstných mien kontaktov

■ Importovať kontakty - import telefónnych kontaktov
■ Zvoliť vyzváňací tón - výber vyzváňacieho tónu (v závislosti od pripojeného te-

lefónu)
■ Upozornenie: Nezabudnite si mobilný telefón - zapnutie/vypnutie výstrahy pred za-

budnutím telefónu vo vozidle (pokiaľ bol telefón spojený so systémom Info-
tainment)

■ Paralel. hovory - zapnutie/vypnutie voliteľnej možnosti ovládať dva súčasne pre-
biehajúce telefónne hovory

Nastavenia menu SmartLink+

› V hlavnom menu SmartLink zatlačte na ikonu funkcie  .

■ Aktivovať prenos dát pre ŠKODA App - zapnutie/vypnutie prenosu dát pre aplikácie
ŠKODA

■ MirrorLink® - nastavenia systému MirrorLink®

■ Povoliť automatické párovanie Bluetooth - zapnutie/vypnutie voliteľnej možnosti
spárovania a spojenia pripájaného externého zariadenia pomocou Blue-
tooth®

■ Povoliť zobrazenie upozornení MirrorLink® - zapnutie/vypnutie zobrazenia hlásení
aplikácií MirrorLink® na displeji systému Infotainment
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Rádio

Ovládanie

Úvod k téme

Systém Infotainment umožňuje analógový rádiový príjem frekvenčných rozsa-
hov FM a AM, ako aj digitálny príjem rádia DAB.

DÔLEŽITÉ
■ Pri vozidlách s anténami integrovanými do okenných skiel nepokrývajte okná
fóliami ani nálepkami s metalickou povrchovou úpravou - môže dôjsť k obme-
dzeniu rádiového signálu.
■ Parkovacie domy, tunely, výškové budovy alebo kopce môžu rádiový signál
rušiť do takej miery, že môže dôjsť k jeho úplnému výpadku.

Hlavné menu

Obr. 163 
Rádio: hlavné menu (DAB)

› Na zobrazenie hlavného menu stlačte tlačidlo  .
› alebo: Stlačte tlačidlo  , potom zatlačte na ikonu funkcie  .

Hlavné menu » Obr. 163
Zvolená stanica (názov alebo frekvencia)
Rádiotext (FM) / označenie skupiny (DAB)
Tlačidlá staníc pre preferované stanice
Výber rozhlasového pásma (FM / AM / DAB)
Výber pamäťovej skupiny preferovaných staníc
Zmena stanice

Zoznam dostupných staníc
Ručné/poloautomatické vyhľadávanie staníc

A

B

C

D

E

 




Zobrazenie rádiotextu / prezentácia obrázkov (DAB) (neplatí pre Infotain-
ment Swing)
Nastavenia menu Rádio

Informačné symboly v stavovom riadku

Symbol Význam

 Signál dopravného spravodajstva je dostupný

  Signál dopravného spravodajstva nie je dostupný

  Funkcia RDS je vypnutá (FM)

  Alternatívna frekvencia AF je vypnutá (FM)

 Signál nie je k dispozícii (DAB)

Ak sa realizuje priebežná zmena zobrazovaného názvu stanice, potom existuje
možnosť zafixovať aktuálny text tým, že sa na displeji na dlhšiu dobu v oblasti
názvu stanice podrží prst. Názov stanice sa opäť kompletne zobrazí tým, že sa v
oblasti názvu stanice opätovne podrží prst.

Zobrazenie hlavného menu DAB (neplatí pre Infotainment Swing)
V rozhlasovom pásme DAB je možné zobrazenie dodatočných informácií a ob-
rázkov (slideshow), pokiaľ aktuálne nastavená stanica vysiela tieto informácie.

Variant zobrazenia je možné zvoliť v menu, ktoré sa zobrazuje následne.

▶ V hlavnom menu Rádio v časti DAB zatlačte na ikonu funkcie  .

Vyhľadávanie staníc a výber frekvencie

Hľadanie stanice
› V hlavnom menu Rádio zatlačte na ikonu funkcie  alebo  .

Podľa nastavenia  → Tlačidlá so šípkami: sa nastaví dostupná stanica zo zozna-
mu staníc alebo jedna zo staníc uložených na tlačidlách staníc aktuálne zvole-
ného rozhlasového pásma.

Výber frekvencie
› Na zobrazenie hodnoty aktuálne zvolenej frekvencie zatlačte v hlavnom me-

nu Rádio na ikonu funkcie  .
› Na nastavenie želanej hodnoty frekvencie použite posuvný regulátor alebo

ikony funkcií   v dolnej časti displeja, príp. otáčajte regulátor  (neplatí pre
Infotainment Columbus). 
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Postupné prehrávanie staníc (Scan)
Funkcia postupne prehráva všetky dostupné stanice aktuálne zvoleného roz-
hlasového pásma po dobu niekoľkých sekúnd.

Platí pre Infotainment Columbus, Amundsen, Bolero
▶ Na spustenie automatiky prehrávania dostupných staníc v systéme Infotain-

ment Columbus, Amundsen, Bolero zatlačte v hlavnom menu Rádio na ikonu
funkcie  → Scan.

▶ Na ukončenie automatiky prehrávania zatlačte na ikonu funkcie  .

Platí pre Infotainment Swing
▶ Na spustenie/ukončenie automatiky prehrávania dostupných staníc v systé-

me Infotainment Swing stlačte v hlavnom menu Rádio regulátor  .

Zoznam dostupných staníc

Obr. 164 Príklad zoznamu dostupných staníc FM/DAB

Platí pre Infotainment Columbus, Amundsen, Bolero
› Na zobrazenie zoznamu dostupných staníc aktuálne zvoleného rozhlasového

pásma zatlačte v hlavnom menu Rádio na ikonu funkcie  .
› Na prehrávanie zatlačte na ikonu funkcie želanej stanice.
› Na triedenie (FM) staníc v abecednom poradí, podľa skupiny alebo žánru za-

tlačte na ikonu funkcie A  » Obr. 164 » .

Platí pre Infotainment Swing
› Na zobrazenie zoznamu dostupných staníc aktuálne zvoleného rozhlasového

pásma zatlačte v hlavnom menu Rádio na ikonu funkcie  .
› Na prehrávanie zatlačte na ikonu funkcie želanej stanice.

› Na filtrovanie staníc podľa typu programu (napr. kultúra, hudba, šport a pod.)
v zozname staníc FM1) a DAB2) zatlačte na ikonu funkcie A  » Obr. 164.

Informačné symboly
Symbol Význam

 Stanica, ktorá je uložená na tlačidle stanice

 Aktuálne prehrávaná stanica

 Stanice s dopravným spravodajstvom

(napr.)  Typ zvoleného programu (FM) (neplatí pre Infotainment Swing)

(napr.)  Typ regionálneho vysielania (FM)

 (napr.)
Typ zvoleného programu (FM, DAB) (platí pre Infotainment
Swing)

 Príjem signálu stanice nie je k dispozícii (DAB)


Príjem signálu stanice nie je spoľahlivý (DAB) (platí pre Infotain-
ment Amundsen, Bolero, Swing)


Stanica s vysielaním obrázkov (DAB) (neplatí pre Infotainment
Swing)

Aktualizácia zoznamu
V závislosti od systému Infotainment sa realizuje aktualizácia zoznamu staníc
takto:

Frekven-
cia

Columbus Amundsen, Bolero Swing

FM automaticky automaticky automaticky

AM automaticky manuálne manuálne

DAB automaticky manuálne manuálne

▶ Na manuálnu aktualizáciu zatlačte na ikonu funkcie  » Obr. 164 .

DÔLEŽITÉ
Na triedenie staníc podľa žánru musia byť zapnuté funkcie RDS a AF. Tieto
funkcie je možné zapnúť/vypnúť v hlavnom menu Rádio v pásme FM zatlače-
ním na ikonu funkcie  → Rozšírené nastavenia.

1) Platí pri zapnutej funkcii RDS.
2) Platí pri zvolenom abecednom triedení zoznamu staníc.
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Tlačidlá staníc pre preferované stanice

V každom rozhlasovom pásme sú na uloženie preferovaných staníc C  k dispo-
zícii tlačidlá staníc, ktoré sú rozdelené do skupín E  » Obr. 163 na strane 138.

› Na uloženie stanice v hlavnom menu Rádio držte stlačenú želanú ikonu
funkcie C  dovtedy, kým nezaznie akustický signál.

› Na uloženie stanice v zozname staníc podržte stlačenú ikonu funkcie želanej
stanice, zvoľte pamäťovú skupinu a zatlačte na želané tlačidlo stanice.

Keď sa stanica uloží na už obsadené tlačidlo stanice, potom sa toto tlačidlo sta-
nice prepíše.

Logá staníc - Columbus, Amundsen, Bolero

V pamäti systému Infotainment sú uložené logá staníc, ktoré sa automaticky
priradili tlačidlám staníc pri ukladaní staníc.

Automatické priradenie loga stanice
› Na deaktiváciu/aktiváciu zatlačte v hlavnom menu Rádio na ikonu funkcie
 → Rozšírené nastavenia → Automatické uloženie loga staníc.

Manuálne priradenie loga stanice
› V hlavnom menu Rádio zatlačte na ikonu funkcie  → Logá staníc.
› Zatlačte na obsadené tlačidlo stanice a zvoľte dátový nosič (SD karta, USB).
› Na príslušnom dátovom nosiči vyhľadajte a zvoľte želané logo stanice.

Manuálne odstránenie loga stanice
› V hlavnom menu Rádio zatlačte na ikonu funkcie  → Logá staníc.
› Zatlačte na tlačidlo stanice, ktorej logo chcete odstrániť.

Upozornenie
■ Podporujú sa nasledujúce formáty obrázkov: jpg, gif, png, bmp.
■ Odporúčame rozlíšenie obrázkov do 500x500 pixlov.

Logá staníc - Swing

Tlačidlo preferovanej stanice môže okrem označenia obsahovať aj logo stanice.

Priradenie loga stanice
› V hlavnom menu Rádio zatlačte na ikonu funkcie  → Logá staníc.
› Zatlačte na obsadené tlačidlo stanice a zvoľte dátový nosič (SD karta, USB).
› Na príslušnom dátovom nosiči vyhľadajte a zvoľte želané logo stanice.

Odstránenie loga stanice
› V hlavnom menu Rádio zatlačte na ikonu funkcie  → Logá staníc.
› Zatlačte na tlačidlo stanice, ktorej logo chcete odstrániť.
› alebo: Zatlačte na ikonu funkcie  Všetky, aby sa súčasne vymazali logá všet-

kých tlačidiel staníc.
› Potvrďte/zrušte odstránenie.

Upozornenie
■ Podporujú sa nasledujúce formáty obrázkov: jpg, gif, png, bmp (odporúčame
použiť formát png).
■ Maximálne rozlíšenie obrázkov 400x240 pixlov.

Dopravné spravodajstvo TP

› Na zapnutie/vypnutie monitorovania dopravného spravodajstva zatlačte v
hlavnom menu Rádio na ikonu funkcie  → Dopravné vysielanie (TP).

Počas dopravného hlásenia je možné zrušiť aktuálne hlásenie, resp. deaktivovať
monitorovanie dopravného spravodajstva.

Upozornenie
■ Ak by aktuálne nastavená stanica nevysielala dopravné hlásenia alebo jej sig-
nál nie je dostupný, potom systém Infotainment automaticky vyhľadá na pozadí
inú stanicu s dopravným spravodajstvom.
■ Počas prehrávania v menu Médiá alebo počas prehrávania rozhlasovej stanice
v rozhlasovom pásme AM sa prijíma dopravné spravodajstvo naposledy zvole-
nej stanice v rozhlasovom pásme FM.
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Médiá

Ovládanie

Hlavné menu

Obr. 165 
Médiá: hlavné menu

Obr. 166 
Prehľad albumov (platí
pre Infotainment Co-
lumbus)

› Na zobrazenie hlavného menu stlačte tlačidlo  .
› alebo: Stlačte tlačidlo  , potom zatlačte na ikonu funkcie  .

Hlavné menu » Obr. 165
Informácie o prehrávanej skladbe
Časová os prehrávania s posuvným regulátorom
Výber audio zdroja
Vybratý zdroj zvuku alebo vybraného albumu Obraz / zobrazenia zoznamu
albumov (platí pre systém Infotainment Columbus)
V závislosti od typu audio zdroja:
▶ Zoznam adresárov/titulov
▶ Multimediálna databáza
Nastavenia menu Médiá » Strana 130 resp. » Strana 137

A

B

C

D





Prehľad albumov (platí pre Infotainment Columbus)
Dotykom prsta v oblasti D  » Obr. 166 sa zobrazí prehľad albumov. Pohyb v
rámci prehľadu albumov je možné realizovať tým, že sa prstom pohybuje po di-
spleji doprava/doľava. Po 10 s od posledného stlačenia sa zobrazí hlavné menu.

Upozornenie
■ Informácie o prehrávanom titule sa zobrazujú na displeji, ak sú tieto uložené
ako tzv. ID3 tagy na audio zdroji. Ak nie je k dispozícii žiadny ID3 tag, zobrazuje
sa iba názov skladby.
■ Pri skladbách s premenlivým dátovým tokom nemusí zobrazená zostávajúca
doba prehrávania zodpovedať skutočnej zostávajúcej dobe prehrávania.

Výber audio zdroja

Obr. 167 
Príklad zobrazenia výberu audio
zdroja

› V hlavnom menu Médiá zatlačte na ikonu funkcie A  » Obr. 167 a zvoľte žela-
ný audio zdroj.

Výberom audio zdroja sa spustí prehrávanie dostupných skladieb (neplatí pre
AUX).

Ovládanie prehrávania - Columbus, Amundsen, Bolero

Funkcia Akcia

Prehrávanie/prestávka Zatlačenie na 

Prehrávanie aktuálnej skladby od jej
začiatku

Zatlačenie na  po 3 sekundách od
spustenia prehrávania titulu

Pohyb prsta doprava v oblasti disple-
ja A  » Obr. 165 na strane 141 po 3

sekundách od začatia prehrávania ti-
tulu 
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Funkcia Akcia

Rýchly chod v rámci skladby naspäť Podržanie 

Rýchly chod v rámci skladby dopredu Podržanie 

Prehrávanie predchádzajúcej skladby

Zatlačenie na  do 3 sekúnd po spu-
stení prehrávania titulu

Pohyb prsta doprava v oblasti obra-
zovky A  » Obr. 165 na strane 141 do
3 sekúnd po začatí prehrávania titulu

Prehrávanie nasledujúcej skladby
Zatlačenie na 

Pohyb prstom doľava v oblasti disple-
ja A  » Obr. 165 na strane 141

Zapnutie/vypnutie náhodného prehrá-
vania aktuálneho albumu/adresára

Zatlačenie na 

Zapnutie/vypnutie opakovaného pre-
hrávania aktuálneho albumu/adresára

Zatlačenie na 

Zapnutie/vypnutie opakovaného pre-
hrávania konkrétnej skladby

Zatlačenie na 

Vyhľadávanie (platí pre zdroje so zo-
braziteľnou multimediálnou databázou)

(platí pre Infotainment Columbus)
Zatlačenie na 

Zapnutie/vypnutie prehrávania podob-
ných titulov podľa informácií z tzv. ID3

tagu (platí pre Infotainment Colum-
bus)

Zatlačenie na 

Pohyb v rámci skladby je možný dotykom prsta na časovú os B  » Obr. 165 na
strane 141.

Ovládanie prehrávania - Swing

Funkcia Akcia

Prehrávanie/prestávka Zatlačenie na 

Prehrávanie predchádzajúcej skladby
Zatlačenie na  do 3 sekúnd po spu-

stení prehrávania titulu

Prehrávanie aktuálnej skladby od jej
začiatku

Zatlačenie na  po 3 sekundách od
spustenia prehrávania titulu

Rýchly chod v rámci skladby naspäť Podržanie 

Funkcia Akcia

Rýchly chod v rámci skladby dopredu Podržanie 

Prehrávanie nasledujúcej skladby Zatlačenie na 

Zapnutie/vypnutie náhodného prehrá-
vania aktuálneho albumu/adresára

Zatlačenie na 

Zapnutie/vypnutie opakovaného pre-
hrávania aktuálneho albumu/adresára

Zatlačenie na 

Zapnutie/vypnutie opakovaného pre-
hrávania konkrétnej skladby

Zatlačenie na 

Pohyb v rámci skladby je možný dotykom prsta na časovú os B  » Obr. 165 na
strane 141.

Zoznam adresárov/titulov

Obr. 168 
Zoznam adresárov/titulov

› Na zobrazenie zoznamu adresárov/skladieb v hlavnom menu Médiá zatlačte
na ikonu funkcie  (keď sa toto zobrazenie podporuje aktuálne zvoleným
zdrojom).

› Na prehrávanie zvoľte titul.

Zoznam adresárov/titulov » Obr. 168
Zvolený audio zdroj / adresár audio zdroja (pohyb v rámci adresára sa reali-
zuje zatlačením na ikonu funkcie pre adresár)
Možnosti prehrávania adresára/titulu
Zobrazenie multimediálnej databázy (k dispozícii iba v zdrojovom adresári)
Výber audio zdroja
Adresár
Zoznam skladieb 

A

B

C
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Aktuálne prehrávaná skladba / Zastavené prehrávanie skladby
Skladbu nie je možné prehrávať (zatlačením na ikonu funkcie sa zobrazí prí-
čina).

Upozornenie
■ V zozname sa zobrazí prvých 1000 záznamov (tituly, adresáre a pod.) s naj-
starším dátumom vytvorenia.
■ Rýchlosť načítania zoznamu adresárov/titulov je závislá od typu audio zdroja,
rýchlosti spojenia, ako aj od objemu dát.

Multimediálna databáza

Obr. 169 
Multimediálna databáza

› Na zobrazenie multimediálnej databázy v hlavnom menu Médiá zatlačte na
ikonu funkcie  (keď sa toto zobrazenie podporuje aktuálne zvoleným zdro-
jom).

Audio súbory sa roztriedia podľa ich vlastností na jednotlivé kategórie B .

› Na prehrávanie je potrebné zvoliť kategóriu a následne skladbu.

Multimediálna databáza » Obr. 169
Zvolený audio zdroj / Zvolená kategória / Adresár audio zdroja
Kategórie triedenia
Zobrazenie zoznamu adresárov/titulov (k dispozícii iba v zdrojovom adresá-
ri)
Výber audio zdroja

  


A

B

C



Audio zdroje

Úvod k téme

› Na prehrávanie pripojte alebo zasuňte želaný audio zdroj. Ak sa prehrávanie
nespustí automaticky, potom zvoľte audio zdroj » Strana 141.

Ak sa ako audio zdroj zvolí AUX, musí sa prehrávanie spustiť na pripojenom
prístroji.

DÔLEŽITÉ
■ Na pripojené audio zdroje neukladajte dôležité a nezálohované údaje. ŠKODA
nepreberá zodpovednosť za stratené alebo poškodené súbory, resp. pripojené
audio zdroje.
■ Pri prepnutí alebo pripojení môže dôjsť k náhlym zmenám hlasitosti. Pred pre-
pnutím alebo pripojením audio zdroja znížte hlasitosť.
■ Pri pripájaní externého audio zdroja sa môžu na displeji externého zdroja zo-
braziť upozorňujúce hlásenia. Tieto hlásenia sa musia dodržiavať a prípadne po-
tvrdiť (napr. povolenie prenosu dát a pod.).

Upozornenie
Je potrebné dodržiavať národné zákonné nariadenia o ochrane autorských
práv, ktoré sú platné vo vašej krajine.

CD/DVD

Platí pre Infotainment Columbus.

Obr. 170 Vstup pre CD/DVD

Vstup pre CD/DVD » Obr. 170 sa nachádza v externom module v odkladacej
schránke na rukavice na strane spolujazdca. 
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› Na vloženie zasuňte CD/DVD popísanou stranou smerom hore tak, aby sa au-
tomaticky vtiahlo do vstupu pre CD.

› Na vysunutie stlačte tlačidlo  CD/DVD sa vysunie do vysunutej pozície.

Ak sa vysunuté CD/DVD neodoberie v priebehu 10 sekúnd, potom sa z bezpeč-
nostných dôvodov opäť zasunie naspäť. Pri tom sa však nevykoná prechod na
zdroj CD/DVD.

POZOR
■ CD/DVD prehrávač je laserovým výrobkom.
■ Tento laserový výrobok bol k dátumu výroby klasifikovaný v zhode s ná-
rodnými/medzinárodnými normami DIN EN 60825-1 : 2008-05 a DHHS
Rules 21 CFR, Subchapter J ako trieda 1 laserového výrobku. Laserový lúč v
triede laserového výrobku 1 je tak slabý, že pri prevádzke v súlade s určením
nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo.
■ Tento výrobok je navrhnutý tak, že laserový lúč sa obmedzuje na vnútro
systému Infotainment. To však neznamená, že by sa laser zabudovaný v te-
lese nemohol bez svojho telesa klasifikovať ako laserový výrobok vyššej
triedy. Z tohto dôvodu by sa teleso systému Infotainment nemalo v žiad-
nom prípade otvárať.

DÔLEŽITÉ
■ Bezpodmienečne najskôr vyberte vložené CD/DVD, skôr ako sa pokúsite za-
sunúť nové CD/DVD. V opačnom prípade môžete poškodiť disk v systéme In-
fotainment.
■ Do CD/DVD mechaniky vkladajte iba originálne Audio CD/Video DVD alebo
štandardné CD-R/RW, resp. DVD±R/RW.
■ Disky CD/DVD neolepujte!
■ Pri príliš vysokých, resp. príliš nízkych vonkajších teplotách nemusí prehráva-
nie CD/DVD pravdepodobne fungovať.
■ Pri chlade alebo pri vyššej vlhkosti vzduchu sa môže v systéme Infotainment
zrážať vlhkosť (kondenzát). To môže spôsobiť prerušenia počas prehrávania ale-
bo zabrániť prehrávaniu. Hneď ako unikne vlhkosť, je prehrávanie opäť plne
funkčné.

Upozornenie
■ Po stlačení tlačidla  trvá niekoľko sekúnd, kým sa vysunie CD/DVD.
■ Na zlých alebo nespevnených cestách môže dochádzať k prerušeniam počas
prehrávania.

■ Ak je CD/DVD poškodené, nečitateľné alebo nesprávne vložené, objaví sa na
displeji nasledujúce hlásenie Porucha: CD/DVD.
■ CD/DVD disky s ochranou proti kopírovaniu nie je možné za určitých okolno-
stí prehrať alebo sa prehrávajú iba obmedzene.

SD karta

Obr. 171 
Infotainment Columbus,
Amundsen, Bolero: zasunutie SD
karty

Obr. 172 
Infotainment Swing: zasunutie
SD karty

› SD kartu zasúvajte do vstupu v smere šípky so skoseným rohom nasmerova-
ným doprava, kým sa táto „nezaistí“ » Obr. 171, resp. » Obr. 172.

› Na odstránenie SD karty v hlavnom menu Médiá zatlačte na ikonu funkcie 
→ Bezpečne odstrániť.

› Zatlačte na zasunutú SD kartu. SD karta „vyskočí“ do vysunutej pozície.

DÔLEŽITÉ
■ Nepoužívajte SD karty so zlomeným zaistením na ochranu proti zapisovaniu -
hrozí nebezpečenstvo poškodenia čítačky SD kariet!
■ Pri použití SD kariet s adaptérom môže SD karta počas jazdy vypadnúť z
adaptéra kvôli otrasom vozidla.
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Vstup USB

Miesto zabudovania vstupu USB a informácie ohľadom jeho použitia » Stra-
na 84.

Na vstup USB je možné pripojiť audio zdroj priamo alebo prostredníctvom spo-
jovacieho kábla.

› Na pripojenie zastrčte audio zdroj USB do príslušného vstupu.
› Na odpojenie USB zatlačte v hlavnom menu Médiá na ikonu funkcie  → Bez-

pečne odstrániť.
› Audio zdroj vytiahnite z príslušného vstupu USB.

Nabíjanie audio zdrojov USB
Pri zapnutom systéme Infotainment sa po pripojení audio zdroja USB automa-
ticky spustí nabíjanie (platí pre audio zdroje, u ktorých je možné nabíjanie pro-
stredníctvom zásuvky USB).

Účinnosť nabíjania v porovnaní s nabíjaním prostredníctvom bežnej elektrickej
siete môže byť rozdielna.

V závislosti od typu pripojeného externého zariadenia a od intenzity používania
nemusí byť pravdepodobne dostatočný nabíjací prúd na nabíjanie batérie pri-
pojeného zariadenia.

Niektoré pripojené audio zdroje pravdepodobne nedokážu rozpoznať, že sa na-
bíjajú.

DÔLEŽITÉ
Predlžovacie káble USB alebo adaptéry môžu negatívne ovplyvňovať funkciu
pripojeného audio zdroja.

Upozornenie
Odporúčame používať spojovacie káble zo ŠKODA originálneho príslušenstva.

Vstup AUX

Miesto zabudovania vstupu AUX » Strana 84.

› Na pripojenie zastrčte konektor audio zdroja AUX do príslušnej zdierky.
› Na odpojenie vytiahnite konektor audio zdroja AUX.

DÔLEŽITÉ
■ Vstup AUX sa smie používať iba pre externé audio prístroje!
■ Ak je audio zdroj pripojený prostredníctvom vstupu AUX vybavený adapté-
rom na externé napájanie elektrickým prúdom, môže sa stať, že bude rušený
zvuk.

Upozornenie
■ Pre vstup AUX sa používa zástrčkový konektor 3,5 mm (stereo jack).
■ Odporúčame používať spojovacie káble zo ŠKODA originálneho príslušenstva.

Prehrávač s Bluetooth®

Systém Infotainment umožňuje prehrávať audio súbory pripojeného prehráva-
ča s Bluetooth® pomocou audio profilu A2DP, resp. AVRCP.

So systémom Infotainment je možné spárovať viacero zariadení s Bluetooth®,
avšak iba jedno z nich je možné použiť ako prehrávač s Bluetooth®.

Pripojenie/odpojenie
› Na pripojenie prehrávača s Bluetooth® spojte prehrávač so systémom Info-

tainment - je potrebné dodržať rovnaké pokyny, ako pre spojenie systému In-
fotainment s telefónom » Strana 157.

› Na odpojenie prehrávača s Bluetooth® ukončite spojenie v zozname spárova-
ných externých zariadení » Strana 158.

Zmena prehrávača s Bluetooth® (platí pre Infotainment Amundsen, Bolero)
Ak chcete zmeniť prehrávač s Bluetooth®, ktorý je so systémom Infotainment
súčasne spojený ako telefón, potom sa ohľadne toho zobrazí príslušné upozor-
ňujúce hlásenie na displeji systému Infotainment.

› Ukončite spojenie s aktuálne spojeným prehrávačom s Bluetooth® a zopakuj-
te proces spárovania » Strana 158, Správa spárovaných externých zariadení.

DÔLEŽITÉ
Ak je so systémom Infotainment spojené externé zariadenie pomocou Apple
CarPlay alebo Android Auto, potom nie je možné vytvorenie spojenia pomocou
Bluetooth®.
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Jukebox

Platí pre Infotainment Columbus.

Do jukeboxu (do internej pamäte systému Infotainment) je možné importovať
podporované audio/video súbory z pripojených externých zariadení.

Import súborov
› V hlavnom menu Médiá zatlačte na ikonu funkcie  → Správa Jukeboxu → Im-

portovať.
› Zvoľte želaný zdroj.
› Zvoľte želaný adresár alebo súbory.
› Zatlačte na ikonu funkcie  .

Vymazanie súborov
› V hlavnom menu Médiá zatlačte na ikonu funkcie  → Správa Jukeboxu → Vyma-

zať.
› Vo zvolenej kategórii zvoľte želaný adresár alebo súbory.
› Zatlačte na ikonu funkcie  → Vymazať.

Zobrazenie stavu pamäte systému Infotainment
› V hlavnom menu Médiá zatlačte na ikonu funkcie  → Správa Jukeboxu.

Zobrazujú sa informácie o obsadenom a voľnom mieste v pamäti systému Info-
tainment, ako aj počet súborov, ktoré je ešte možné naimportovať.

Upozornenie
■ Už nakopírované súbory sa rozpoznajú a nie sú k dispozícii pre opätovné kopí-
rovanie (zobrazené sivo).
■ Proces kopírovania a súčasne prebiehajúce prehrávanie audio/video súborov
v mechanike CD/DVD nie je možný.

WLAN

Platí pre Infotainment Columbus, Amundsen.

Systém Infotainment umožňuje prehrávať audio súbory prostredníctvom ex-
terného zariadenia pripojeného pomocou WLAN systému Infotainment.

› Externé zariadenie, ktoré podporuje technológiu DLNA (Digital Living Ne-
twork Alliance), spojte s WLAN systému Infotainment » Strana 165.

› V prípade potreby spustite v pripojenom zariadení aplikáciu UPnP (Universal
Plug and Play), ktorá umožní prehrávanie.

› Zvoľte audio zdroj  WLAN.

Podporované audio zdroje a formáty súborov - Columbus,
Amundsen, Bolero

Podporované audio zdroje

Zdroj Rozhranie Typ Špecifikácia Systém
súborov

SD karta Čítačka SD
kariet

Štandardná veľkosť SD; SDHC; SDXC

FAT16
FAT32
exFAT
NTFS

Prístroje
USB

USB 1.x, 2.x
a 3.x alebo

vyšší s
podporou
USB 2.x

MSC

USB kľúč;
HDD (bez špe-

ciálneho softvé-
ru);

USB zariadenia
podporujúca pre-

vádzku MSC

MTP

Prístroje s ope-
račným systé-
mom Android

alebo Windows
Phone (mobilný
telefón, tablet)

Apple

Prístroje s ope-
račným systé-

mom iOS (iPho-
ne, iPod)

CD/DVD
(platí pre
Infotain-
ment Co-
lumbus)

CD/DVD
Mechanika

Audio-CD (do 80
min);

CD-R/RW (do
700 MB);

DVD±R/RW;
DVD-Audio,
Video DVD

ISO9660;
Joliet (Level 1,2,3)

;
UDF 1.x;
UDF 2.x

- 
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Podporované formáty audio súborov

Typ kodeku
(formáty súbo-

rov)

Koncovka
súboru

Maximál-
na preno-
sová rých-

losť

Maximál-
na vzor-
kovacia
frekven-

cia

Multika-
nálya)

Zoznamy
skladieb

Windows Media
Audio
9 a 10

wma 384 kbit/s

96 kHz
nie

m3u
pls
wpl

m3u8
asx

WAV wav

Definova-
né formá-
tom (cca
1,5 Mbit /

s)

MPEG-1; 2 a 2,5
Layer 3

mp3
320 kbit/s

48 kHz

MPEG-2 a 4
aac; mp4;

m4a

áno
FLAC;

OGG-Vorbis
flac; ogg

Definova-
né formá-
tom (cca
5,5 Mbit /

s)
a) Platí pre zvukový systém CANTON.

Audio zdroje členené na oblasti podľa štandardu GPT (GUID Partition Table) sa
systémom Infotainment nepodporujú.

Súbory, ktoré sú chránené prostredníctvom DRM, systém Infotainment nepod-
poruje.

Podporované audio zdroje a formáty súborov - Swing

Podporované audio zdroje

Zdroj Rozhranie Typ Špecifikácia Systém sú-
borov

SD karta Čítačka SD
kariet

Štandardná
veľkosť

SD; SDHC; SDXC

FAT16
VFAT

FAT32
exFAT

Prístroje
USB

USB 1.x, 2.x
a 3.x alebo

vyšší s
podporou
USB 2.x

MSC

USB kľúč;
HDD (bez špeciálneho

softvéru);
USB zariadenia podpo-
rujúca prevádzku MSC

MTP

Prístroje s operačným
systémom Android ale-

bo Windows Phone
(mobilný telefón, tablet)

Apple
Prístroje s operačným

systémom iOS (iPhone,
iPod)

Prehrávač
Bluetooth® - -

Bluetooth protokoly
A2DP a AVRCP (1.0 -

1.4)
-

Podporované formáty audio súborov

Typ kodeku
(formáty súborov)

Koncovka
súboru

Maximálna
prenosová

rýchlosť

Maximálna
vzorkovacia
frekvencia

Zoznamy
skladieb

Windows Media
Audio 9 a 10

wma 384 kbit/s 96 kHz m3u
pls
wpl
asx

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

mp3 320 kbit/s 48 kHz

Audio zdroje členené na oblasti podľa štandardu GPT (GUID Partition Table) sa
systémom Infotainment nepodporujú.

Súbory, ktoré sú chránené prostredníctvom DRM, systém Infotainment nepod-
poruje.
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Obrázky

Prehliadač obrázkov

Hlavné menu

Neplatí pre systém Infotainment Swing.

Obr. 173 
Obrázky: hlavné menu

› Na zobrazenie hlavného menu stlačte tlačidlo  , potom zatlačte na ikonu
funkcie  .

Hlavné menu » Obr. 173
Výber zdroja obrázkov

Zoznam adresárov/obrázkov
Zobrazenie predchádzajúceho obrázku
Zapnutie prezentácie
Vypnutie prezentácie
Zobrazenie nasledujúceho obrázku
Nastavenia menu Obrázky
Otočenie obrázku o 90° doľava
Otočenie obrázku o 90° doprava
Zobrazenie výstupnej veľkosti obrázku (za zachovania pomeru strán)
Vedenie do cieľa k súradniciam GPS (zobrazenie sa realizuje iba vtedy, po-
kiaľ obrázok obsahuje súradnice GPS) (platí pre Infotainment Columbus,
Amundsen) » Strana 183

A

  


















Ovládanie prezerania

Funkcia Akcia

Zobrazenie nasledujúceho ob-
rázku

Pohyb prsta po displeji doľava (pri východi-
skovom zobrazení)

Zatlačenie na 

Zobrazenie predchádzajúceho
obrázku

Pohyb prsta po obrazovke doprava (pri vý-
chodiskovom zobrazení)

Zatlačenie na 

Zväčšenie zobrazenia

Dotknúť sa obrazovky dvoma prstami a roz-
tiahnuť ich od seba

Otáčanie regulátora  doprava (neplatí pre
Infotainment Columbus)

Zmenšenie zobrazenia

Dotknúť sa obrazovky dvoma prstami a stia-
hnuť ich k sebe

Otáčanie regulátora  doľava (neplatí pre In-
fotainment Columbus)

Pohyb obrázka pri zväčšenom
zobrazení

Pohyb prsta po obrazovke v požadovanom
smere

Otočenie o 90°

Dotknutie sa displeja dvoma prstami a pohyb
v smere/proti smeru hodinových ručičiek (pri

východiskovom zobrazení)

Zatlačenie na  alebo 

Maximálne zväčšenie zobraze-
nia

Dvojité poklepanie prstom po displeji

Zobrazenie výstupnej veľkosti
obrázku (za zachovania pome-

ru strán)

Ďalšie dvojité poklepanie prstom po obrazov-
ke

Stlačenie regulátora  (neplatí pre Infotain-
ment Columbus)

DÔLEŽITÉ
Prezeranie obrázkov na displeji systému Infotainment sa nepodporuje pripoje-
nými, externými zariadeniami Apple.
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Podporované zdroje obrázkov

Podporované zdroje obrázkov

Zdroj Typ Špecifikácia Systém súborov

SD karta Štandardná veľ-
kosť

SD; SDHC; SDXC FAT16
VFAT

FAT32
exFAT
NTFS

Prístroje USB

Kľúč USB;
HDD (bez špe-

ciálneho softvé-
ru)

USB 1.x, 2.x a 3.x
alebo vyšší s pod-

porou USB 2.x

CD/DVD (platí pre
Infotainment Co-

lumbus)

CD-R/RW (do
700 MB);

DVD±R/RW

ISO9660;
Joliet (Level 1,2,3)

;
UDF 1.x;
UDF 2.x

-

Podporované formáty súborov

Typ kodeku
(formáty súborov)

Koncovka súboru Max. rozlíšenie
(Megapixel)

BMP bmp 4

JP(E)G jpg; jpeg 4; 64

GIF gif 4

PNG png 4

Upozornenie
■ Max. veľkosť podporovaných obrázkov je 20 MB.
■ Zdroje obrázkov členené na oblasti podľa štandardu GPT (GUID Partition Ta-
ble) sa systémom Infotainment nepodporujú.

Video DVD

Video prehrávač

Hlavné menu

Platí pre Infotainment Columbus.

Obr. 174 
Video DVD: hlavné menu

› Na zobrazenie hlavného menu zasuňte CD/DVD do príslušného vstupu v ex-
ternom module.

› alebo: V hlavnom menu Médiá zvoľte želaný video zdroj, zobrazí sa zoznam
adresárov/titulov a spustite súbor s videom.

Hlavné menu » Obr. 174
Výber video zdroja
Časová os prehrávania
Informácie k zvolenému video súboru (napr. titul videa, kapitola)
Zobrazenie menu Video DVD
Nastavenia menu Video DVD

Upozornenie
Z bezpečnostných dôvodov sa zobrazenie obrazu vypne pri rýchlostiach nad
5 km/h. Pokračuje iba prehrávanie zvuku. Na displeji sa zobrazí príslušné hláse-
nie.

A

B

C
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Ovládanie prehrávania

Funkcia Akcia

Prehrávanie/prestávka Zatlačenie na /

Prehrávanie predchádzajúceho videa
Zatlačenie na  do 3 sekúnd po spu-

stení prehrávania

Prehrávanie aktuálneho videa od za-
čiatku

Zatlačenie na  po 3 sekundách od
spustenia prehrávania

Rýchly posun naspäť Podržanie a)

Prehrávanie nasledujúceho videa Zatlačenie na 

Rýchly posun vpred Podržanie a)

Posun videa dopredu/naspäť k želané-
mu časovému bodu

Zatlačenie na časovú os prehrávania
B  » Obr. 174 na strane 149

a) Čím dlhšie sa podrží stlačené tlačidlo, o to rýchlejší je posun dopredu/naspäť.

Menu DVD

Obr. 175 
Menu DVD

› Na zobrazenie menu DVD v hlavnom menu Médiá zatlačte na ikonu funkcie
 » Obr. 174 na strane 149 .

Otvorenie menu DVD » Obr. 175
Ovládacia plocha
Príklad zobrazeného menu

A

B

Ikony funkcií na ovládacej ploche

Symbol Funkcia

 /  Presunutie ovládacej plochy doľava/doprava

 /  Zobrazenie/skrytie zobrazenia ovládacej plochy na
celú obrazovku

 Zatvorenie ovládacej plochy

    Pohyb v EPG/videotext

 Potvrdenie

Hlavné menu Návrat do hlavného menu Video DVD

Podporované zdroje videa a formáty súborov

Podporované video zdroje

Zdroj Rozhranie Typ Špecifikácia Systém
súborov

SD karta Čítačka SD
kariet

Štandardná veľkosť SD; SDHC; SDXC

FAT16
VFAT

FAT32
exFAT
NTFS

Prístroje
USB

USB 1.x, 2.x
a 3.x alebo

vyšší s
podporou
USB 2.x

MSC

USB kľúč;
HDD (bez špe-

ciálneho softvé-
ru);

USB zariadenia
podporujúca pre-

vádzku MSC

CD/DVD CD/DVD
Mechanika

CD-R/RW (do
700 MB);

DVD±R/RW;
štandardné DVD;

video DVD;

ISO9660;
Joliet (Level 1,2,3)

;
UDF 1.x;
UDF 2.x

- 
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Podporované formáty video súborov

Typ kodeku
(formáty súbo-

rov)
Koncovka súboru Max. počet sní-

mok za sekundu Max. rozlíšenie

MPEG-1
.mpeg

30 352 x 288

MPEG-2

25 720 x 576

MPEG-4 .mp4

QuickTime .mov

Matroska .mkv

DivX; XviD
.avi

MJPEG

Media Command

Obsluha

Úvod k téme

Platí pre Infotainment Columbus, Amundsen.

Funkcia Media Command umožňuje v systéme Infotainment ovládať prehrá-
vanie audio súborov alebo videí až na dvoch tabletoch, ktoré sú so systémom
spojené pomocou WLAN.

Funkcia Media Command umožňuje ovládanie tabletov s operačným systémom
Android alebo iOS.

Spojenie tabletu so systémom Infotainment
› Zapnite prístupový bod hotspot (WLAN) systému Infotainment (stlačte tla-

čidlo  , potom zatlačte na  → WLAN → Mobilný Hotspot → Mobilný Hotspot).
› Zapnite Wi-Fi v tablete.
› Vytvorte Wi-Fi spojenie v tablete » Strana 165, Hotspot (WLAN).
› V tablete spustite aplikáciu ŠKODA Media Command.

DÔLEŽITÉ
Ak je so systémom Infotainment spojených viacero zariadení pomocou WLAN,
potom hrozí nebezpečenstvo, že sa zhorší kvalita spojenia WLAN a tým aj
funkcia Media Command.

Hlavné menu

Obr. 176 
Hlavné menu: jeden ta-
blet 
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Obr. 177 
Hlavné menu: dve table-
ty

› Na zobrazenie hlavného menu Media Command stlačte tlačidlo  , potom
zatlačte na ikonu funkcie  .

Hlavné menu » Obr. 176, resp. » Obr. 177
Informácie o prehrávanej skladbe
Časová os prehrávania s posuvným regulátorom
Ovládanie prehrávania
Obraz z prehrávaného videa (platí pre Infotainment Columbus)
Názov ovládaného tabletu / Prechod do hlavného menu druhého tabletu
» Obr. 177 (pri zobrazovanom symbole )

Zníženie/zvýšenie hlasitosti tabletu (platí pre Infotainment Columbus)
Zníženie/zvýšenie hlasitosti tabletu (platí pre Infotainment Amundsen)

Zobrazenie hlavného menu a ovládanie prvého tabletu
Zobrazenie hlavného menu a ovládanie druhého tabletu
Voľba zdroja prehrávania
Nastavenia WLAN » Strana 128

Výber zdroja a ovládanie prehrávania

› Na výber zdroja prehrávania v hlavnom menu zatlačte na ikonu funkcie  a
zvoľte zdrojový tablet.

› Na prehrávanie je potrebné zvoliť kategóriu a následne skladbu.

Keď sú pripojené dva tablety, spustí sa prehrávanie titulu na obidvoch table-
toch naraz.

Prehrávanie je možné ovládať prostredníctvom systému Infotainment alebo na
každom tablete a to nezávisle od seba. Tým existuje možnosť prehrávať na ta-
bletoch rôzne tituly v rovnakom čase.

A

B

C

D

E

  
  
F

G





Ovládanie prehrávania

Funkcia Akcia

Prehrávanie/prestávka Zatlačenie na 

Prehrávanie aktuálnej skladby od jej
začiatku

Zatlačenie na 
po 3 sekundách od spustenia prehrá-

vania titulu

Prehrávanie predchádzajúcej skladby
Zatlačenie na 

do 3 sekúnd po spustení prehrávania
titulu

Prehrávanie nasledujúcej skladby Zatlačenie na 

Pohyb v rámci skladby je možný dotykom prsta na časovú os B  » Obr. 176 na
strane 151.

Upozornenie
Niektoré typy tabletov umožňujú prehrávanie audio súborov alebo videí aj z SD
karty zasunutej v tablete. Prehrávanie tohto titulu môže byť obmedzené.

Podporované formáty súborov

Typ Formát Operačný systém
Android

Operačný systém
iOS

Video

MPEG-4 Part 2  

MPEG-4 Part 10
(H264)

 

XVID  

Audio

MPEG-1; 2 a 2,5
Layer 3 (mp3)

 

AAC  (4,1+) 

M4A  (4,1+) 

OGG  

FLAC  

WAV  (4,1+) 
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Telefón

Úvodné informácie

Úvod k téme

Platí pre Infotainment Columbus, Amundsen, Bolero
Táto kapitola opisuje ovládanie telefónu spojeného so systémom Infotainment
prostredníctvom Bluetooth®, ako aj použitie SIM karty v externom module.

SIM kartu v externom module je možné použiť na dátové a telefonické služby
(platí pre systém Infotainment Columbus).

Ak sú so systémom Infotainment spojené telefóny s viacerými SIM kartami,
potom je možné prijímať volania pomocou všetkých SIM kariet spojených tele-
fónov.

Pre odchádzajúce volania existuje v závislosti od typu telefónu možnosť použiť
iba primárnu SIM kartu alebo zvoliť jednu zo SIM kariet telefónu.

Systém Infotainment umožňuje výber, či chcete pracovať s textovými správami
hlavného telefónu (keď to podporuje telefón) alebo s textovými správami SIM
karty zasunutej v externom module.

Keď je so systémom Infotainment spojené externé zariadenie pomocou Apple
CarPlay, potom nie je možné použiť spojenie Bluetooth® a menu Telefón nie je k
dispozícii. Eventuálne dátové spojenie pomocou SIM karty ostáva naďalej
funkčné » Strana 166.

Platí pre Infotainment Swing
Táto kapitola opisuje obsluhu telefónu spojeného so systémom Infotainment
prostredníctvom Bluetooth®.

Ak je so systémom Infotainment spojený telefón s viacerými SIM kartami, po-
tom je možné prijímať volania pomocou všetkých SIM kariet spojeného telefó-
nu.

Pre odchádzajúce volania existuje v závislosti od typu telefónu možnosť použiť
iba primárnu SIM kartu alebo zvoliť jednu zo SIM kariet telefónu.

POZOR
Vždy je potrebné dodržiavať všeobecne záväzné, zákonné nariadenia špeci-
fické podľa krajiny o prevádzkovaní mobilných telefónov vo vozidlách.

Možné typy spojenia

Podľa počtu spojených zariadení s Bluetooth®, podľa typu spojenia a tiež podľa použitej SIM karty v externom module sú k dispozícii nasledujúce funkcie. 
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Platí pre Infotainment Columbus

Variant
spojenia

Prvé zariadenie (hlavný telefón) Druhé zariadenie (dodatočný telefón)
Tretie zariadenie Štvrté zariadenie

Telefón SIM karta
(v externom module) Telefón SIM karta

(v externom module)

1.

rSAP
prichádzajúce/ odchá-

dzajúce
volania, SMS,

telefónne kontakty,
dátové spojenie,

prehrávač s Blue-
tooth®a)

-

HFP (prichádzajúce vo-
lania),

prehrávač s Blue-
tooth®a)

-
prehrávač s Blue-

tooth®a) -

2.

HFP (prichádzajúce/od-
chádzajúce

volania), SMS,
telefónne kontakty,

prehrávač s Blue-
tooth®a)

-

HFP (prichádzajúce vo-
lania),

prehrávač s Blue-
tooth®a)

Dátové spojenie
prehrávač s Blue-

tooth®a) -

3.

HFP (prichádzajúce/od-
chádzajúce

volania), SMS,
telefónne kontakty,

prehrávač s Blue-
tooth®a)

- -
prichádzajúce volania,

SMS,
Dátové spojenie

prehrávač s Blue-
tooth®a) -

4. -

prichádzajúce/ odchá-
dzajúce

volania, SMS,
telefónne kontaktyb),

Dátové spojenie

HFP (prichádzajúce vo-
lania),
SMS,

prehrávač s Blue-
tooth®a)

-
telefónne kontaktyb),

prehrávač s Blue-
tooth®a)

prehrávač s Blue-
tooth®a)

a) V každom variante spojenia existuje možnosť spojenia systému Infotainment iba s jedným externým zariadením ako prehrávač Bluetooth®.
b) Ak sa telefónne kontakty importujú z tretieho zariadenia do systému Infotainment, potom nie je možné použiť telefónne kontakty zo SIM karty zasunutej v externom module. 
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Platí pre Infotainment Amundsen, Bolero

Prvé zariadenie (hlavný telefón) Druhé zariadenie (dodatočný tele-
fón)

HFP (prichádzajúce/odchádzajúce vo-
lania), SMS,

telefónne kontakty,
prehrávač s Bluetooth®a)

HFP (prichádzajúce volania),
prehrávač s Bluetooth®a)

a) So systémom Infotainment je možné spojiť iba jedno externé zariadenie ako prehrávač s Bluetooth®.

Platí pre Infotainment Swing

Prvé zariadenie (hlavný telefón) Druhé zariadenie (dodatočný tele-
fón)

HFP (prichádzajúce/odchádzajúce vo-
lania),

telefónne kontakty,
prehrávač s Bluetooth®a)

prehrávač s Bluetooth®a)

a) So systémom Infotainment je možné spojiť iba jedno externé zariadenie ako prehrávač s Bluetooth®.

Hlavné menu

Platí pre Infotainment Columbus, Amundsen, Bolero.

Obr. 178 
Telefón: hlavné menu

Hlavné menu Telefón sa zobrazuje iba vtedy, keď je so systémom Infotainment
spojený telefón alebo v externom module zasunutá SIM karta s aktivovanými
telefónnymi službami.

› Na zobrazenie stlačte tlačidlo  .
› alebo: Stlačte tlačidlo  , potom zatlačte na ikonu funkcie  .

Hlavné menu – informácie a ikony funkcií » Obr. 178
Názov pripojeného telefónu (po zatlačení sa zobrazí zoznam spárovaných
telefónov)
Ikony funkcií preferovaných kontaktov
Výber pamäťovej skupiny preferovaných kontaktov
Názov poskytovateľa telefónnych služieb (pri aktívnom roamingu sa pred
názvom objaví symbol )
Symbol hlavného telefónu
▶  - telefón pripojený pomocou Bluetooth®

▶  - SIM karta s aktivovanými telefónnymi službami, zasunutá v externom
module

Zobrazenie zoznamu spárovaných telefónov, ktoré sú k dispozícii ako zdroj
telefónnych kontaktov
▶  - nie je pripojený žiadny telefón pre telefónne kontakty
▶  - je pripojený telefón pre telefónne kontakty
Výber čísla núdzového volania1)2), resp. ikony funkcie preferovaného kon-
taktu » Strana 161
Výmena hlavného telefónu za dodatočný telefón
Zadanie telefónneho čísla
Zobrazenie zoznamu telefónnych kontaktov v závislosti od typu spojenia
» Strana 161
Zobrazenie menu s textovými správami (SMS) / Voliteľná možnosť na pou-
žitie SIM karty alebo telefónu na vyvolanie menu s textovými správami
(SMS) (pri nových textových správach sa pri ikone funkcie zobrazí počet
správ)
Zobrazenie zoznamu volaní (pri neprijatých volaniach sa vedľa ikony funk-
cie zobrazí počet neprijatých volaní)
Nastavenia menu Telefón » Strana 130 

A

B

C

D

E

F















1) V niektorých krajinách nemusí byť funkcia pravdepodobne k dispozícii.
2) Pri aktívnych online službách Care Connect sa vytvorenie spojenia s číslom núdzového volania realizuje po-

mocou tejto služby.
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Symboly v stavovom riadku
Intenzita signálu siete s telefónnymi službami, pri prítomnej SIM karte v
externom module alebo pri spojení rSAP a aj typ spojenia a dátový pre-
nos
Intenzita signálu siete s dátovými službami (platí pre Infotainment Co-
lumbus, Amundsen)
Telefón pripojený prostredníctvom Bluetooth® (platí pre Infotainment
Columbus)
Stav nabitia batérie telefónu
Zmeškané volanie
Prebiehajúci hovor
Prichádzajúce SMS
Prebiehajúci prenos dát
Identifikovanie bezdrôtovej funkcie nabíjania telefónu » Strana 83 (platí
pre Infotainment Columbus)
Nebol zadaný PIN kód SIM karty zasunutej v externom module
Zapnutý prístupový bod (WLAN) systému Infotainment (s počtom pripo-
jených externých zariadení)

Hlavné menu

Platí pre Infotainment Swing.

Obr. 179 
Telefón: hlavné menu

Hlavné menu Telefón sa zobrazí, keď je telefón spojený so systémom Infotain-
ment.

G

H



















› Na zobrazenie stlačte tlačidlo  .

Ak sa zobrazí iné, naposledy otvorené menu, potom na zobrazenie hlavného
menu Telefón opätovne stlačte tlačidlo  .

Hlavné menu – informácie a ikony funkcií » Obr. 179
Názov pripojeného telefónu (po zatlačení sa zobrazí zoznam spárovaných
telefónov)
Ikony funkcií preferovaných kontaktov
Výber pamäťovej skupiny preferovaných kontaktov
Názov poskytovateľa telefónnych služieb (pri aktívnom roamingu sa pred
názvom objaví symbol )
Výber čísla núdzového volania1)2), resp. ikony funkcie preferovaného kon-
taktu » Strana 161
Zadanie telefónneho čísla
Zobrazenie zoznamu telefónnych kontaktov » Strana 161
Zobrazenie zoznamu volaní (pri neprijatých volaniach sa vedľa ikony
funkcie zobrazí počet neprijatých volaní)
Nastavenia menu Telefón » Strana 137

Symboly v stavovom riadku
Intenzita signálu siete s telefónnymi službami
Stav nabitia batérie telefónu
Zmeškané volanie
Prebiehajúci hovor

Spárovanie a spojenie

Úvod k téme

Dosah spojenia telefónu so systémom Infotainment je obmedzený iba na pries-
tor pre cestujúcich.

Na spojenie telefónu so systémom Infotainment je potrebné obidva prístroje
navzájom spárovať prostredníctvom Bluetooth®. 

A

B

C

D



















1) V niektorých krajinách nemusí byť funkcia pravdepodobne k dispozícii.
2) Pri aktívnych online službách Care Connect sa vytvorenie spojenia s číslom núdzového volania realizuje po-

mocou tejto služby.
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Proces spárovania je závislý od počtu už spojených telefónov alebo od použitia
SIM karty zasunutej v externom module (platí pre Infotainment Columbus)
» Strana 158.

V závislosti od typu systému Infotainment je možné spárovať až 20 externých
prístrojov. Po dosiahnutí maximálneho počtu sa spárovaním nasledujúceho ex-
terného prístroja tento nahradí za najdlhšie nepoužívaný prístroj.

Spojenie s už spárovaným telefónom nevyžaduje spárovanie. Stačí, ak sa tele-
fón vyhľadá v zozname spárovaných telefónov a vytvorí spojenie.

POZOR
Spárovanie a spojenie telefónu so systémom Infotainment vykonávajte iba
pri stojacom vozidle - hrozí nebezpečenstvo nehody!

Podmienky pre spárovanie

Obr. 180 
QR kód s odkazom na interneto-
vé stránky ŠKODA

Telefón je možné spárovať so systémom Infotainment za nasledujúcich pod-
mienok.

Zapaľovanie je zapnuté.
Funkcia Bluetooth® systému Infotainment a telefónu je zapnutá.
Viditeľnosť systému Infotainment a telefónu je zapnutá.
Telefón sa nachádza v dosahu signálu Bluetooth ® systému Infotainment.
Telefón je kompatibilný so systémom Infotainment.
So systémom Infotainment nie je spojené žiadne externé zariadenie pomo-
cou Apple CarPlay.

Spárovanie je možné vykonať nielen zo systému Infotainment, ale aj z telefónu.













Počas procesu spárovania a spájania sa na displeji systému Infotainment, ako aj
na displeji telefónu zobrazujú upozorňujúce hlásenia. Tieto hlásenia sa musia
dodržiavať a prípadne potvrdiť (napr. povolenie importu kontaktov, spojenie
prehrávača s Bluetooth® a pod.).

Kompatibilita a aktualizácia
Načítaním QR kódu » Obr. 180 alebo po zadaní nasledujúcej adresy do interne-
tového prehliadača je možné zobraziť informácie ku kompatibilite telefónov,
ako aj dostupné aktualizácie pre systém Infotainment s Bluetooth®.

http://go.skoda.eu/compatibility

Proces spárovania a spájania

Spárovanie telefónu so systémom Infotainment
› Vyhľadajte dostupné, externé prístroje s Bluetooth® v telefóne.
› Zvoľte Infotainment (názov systému Infotainment je možné prekontrolovať v

hlavnom menu Telefón zatlačením na ikonu funkcie  → Bluetooth → Meno:).
› Potvrďte PIN kód, resp. ho zadajte a potvrďte na potvrdenie spárovania.

Telefón sa spojí so systémom Infotainment alebo len spáruje, a síce v závislosti
od počtu už spojených externých zariadení a od použitia SIM karty zasunutej v
externom module (platí pre Infotainment Columbus).

Spárovanie systému Infotainment s telefónom
› Ak so systémom Infotainment nie je spojený žiadny telefón, stlačte tlačidlo
 , potom zatlačte na ikonu funkcie Hľadať telefón, resp. stlačte tlačidlo  ,
potom zatlačte na ikonu funkcie  → Hľadať telefón.

› Ak je so systémom Infotainment spojený jeden telefón, potom v hlavnom
menu Telefón zatlačte na ikonu funkcie  → Hľadať telefón.

› Ak je v externom module systému Infotainment Columbus zasunutá SIM kar-
ta s aktivovanými telefónnymi službami, potom v hlavnom menu Telefón za-
tlačte na ikonu funkcie  → Hľadať telefón.

› V zozname vyhľadaných externých zariadení s Bluetooth® zvoľte želaný tele-
fón.

› Potvrďte PIN kód (prípadne ho zadajte a potvrďte) na potvrdenie spárovania.

Ak už sú so systémom Infotainment spojené externé prístroje s Bluetooth®, po-
tom sa v systéme Infotainment počas procesu spárovania a spájania zobrazujú
hlásenia a voliteľné možnosti pre možný druh spojenia (napr. nahradenie spoje-
ného externého prístroja s Bluetooth®).

Možné typy spojenia pre telefóny, príp. pre SIM kartu v externom module
» Strana 153.
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Správa spárovaných externých zariadení

› V hlavnom menu Telefón zatlačte na ikonu funkcie  → Bluetooth → Pripojené
zariadenia.

V zozname spárovaných, externých zariadení sa môžu pri jednotlivých exter-
ných zariadeniach objavovať nasledujúce symboly profilov Bluetooth®.

Platí pre Infotainment Columbus, Amundsen, Bolero

Symbol Farba
symbolu Funkcia


sivá Externý prístroj je možné spojiť ako telefón

zelená Externý prístroj je spojený ako telefón


sivá

Externý prístroj je možné spojiť ako prehrávač s Blue-
tooth®

biela Externý prístroj je spojený ako prehrávač s Bluetooth®

Platí pre Infotainment Columbus so SIM kartou zasunutou v externom mo-
dule

Symbol Farba
symbolu

Funkcia



sivá
Externé zariadenie je možné spojiť na použitie telefón-
nych kontaktov a funkcie textových správ tohto ex-
terného zariadenia

modrá
Externé zariadenie je spojené a je možné použitie tele-
fónnych kontaktov a funkcie textových správ tohto
externého zariadenia

Platí pre Infotainment Swing

Symbol Farba
symbolu Funkcia


biela Externý prístroj je možné spojiť ako telefón

zelená Externý prístroj je spojený ako telefón


biela

Externý prístroj je možné spojiť ako prehrávač s Blue-
tooth®

zelená Externý prístroj je spojený ako prehrávač s Bluetooth®

Vytvorenie spojenia
▶ Želaný externý prístroj zvoľte zo zoznamu spárovaných, externých prístrojov.
▶ Želaný profil zvoľte v zozname dostupných profilov Bluetooth®.

Ak už sú so systémom Infotainment spojené externé prístroje s Bluetooth®, po-
tom sa na systéme Infotainment počas procesu spárovania a spájania zobrazujú
hlásenia a voliteľné možnosti pre možný druh spojenia (napr. nahradenie spoje-
ného externého prístroja s Bluetooth®).

Odpojenie spojenia
▶ Želaný externý prístroj zvoľte zo zoznamu spárovaných, externých prístrojov.
▶ Želaný profil zvoľte v zozname dostupných profilov Bluetooth®.

Vymazanie spárovaného externého prístroja
▶ Na vymazanie zatlačte na jedno z nasledujúcich tlačidiel funkcií.

- vymazanie všetkých externých prístrojov
- vymazanie želaného externého prístroja

▶ Proces vymazania potvrďte zatlačením na ikonu funkcie Vymazať.

Použitie SIM karty v externom module

Platí pre Infotainment Columbus so vstupom pre SIM kartu v externom modu-
le.

Obr. 181 Zasunutie SIM karty do externého modulu

SIM kartu zasunutú v externom module je možné použiť iba pre telefónne a dá-
tové služby.

Použitie SIM karty predpokladá zapnutú funkciu telefónu externého modulu. 

 Vymazať všetky, resp. Všetky
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Zapnutie/vypnutie
› V hlavnom menu Telefón zatlačte na ikonu funkcie  → Telefónne rozhranie „Bu-

siness“.

Zasunutie SIM karty
Vstupy pre SIM kartu sa nachádza v externom module v odkladacej schránke
na rukavice na strane spolujazdca.

Je potrebné použiť SIM kartu veľkosti mini (štandardná veľkosť 25x15 mm).

› SIM kartu zasúvajte do príslušného vstupu pre kartu (skoseným rohom doľa-
va), kým sa táto „nezaistí“ » Obr. 181.

Ak bol/boli pred zasunutím SIM karty so systémom Infotainment spojený tele-
fón/spojené telefóny a zvolia sa aj telefónne služby SIM karty, potom sa ukončí
spojenie so skôr spojenými telefónmi.

Prvé použitie SIM karty
Pri prvom zasunutí SIM karty do externého modulu sa objaví nasledujúce menu.

› Tiež telefonické hovory - aktivujú sa údaje a telefónne služby (zobrazí sa hlavné
menu Telefón).

› Len dátové spojenia - aktivujú sa iba dátové služby zasunutej SIM karty.

Ak budete chcieť neskôr zmeniť aktivované služby, potom v hlavnom menu Te-
lefón zatlačte na ikonu funkcie  → SIM kartu používajte len pre dátové spojenie.

Zadanie a uloženie PIN kódu
› Ak je SIM karta chránená PIN kódom, potom je potrebné zadať PIN kód SIM

karty.
› Potvrďte zadaný PIN kód.

alebo

› Ak budete chcieť uložiť zadaný PIN kód v pamäti systému Infotainment, po-
tom je potrebné zatlačiť na ikonu funkcie  , PIN- kód sa uloží a súčasne aj
potvrdí.

Vytvorenie dátového spojenia pomocou SIM karty
Po výbere služieb a eventuálnom zadaní PIN kódu sa zobrazí menu na vytvore-
nie dátového spojenia.

› Zatlačte na ikonu funkcie Vytvoriť.

Pri nedostatočne nastavenej sieti sa prostredníctvom systému Infotainment
realizuje výzva na nastavenie siete.

› Zatlačte na ikonu funkcie Nastavenie siete.

› Vyberte poskytovateľa dát.

Ak váš poskytovateľ dátových služieb nie je k dispozícii v zobrazovanom zozna-
me, informujte sa u vášho poskytovateľa, či je možné použiť jedného zo zobra-
zovaných poskytovateľov.

› Na kontrolu nastavení siete a na prípadné prispôsobenie podľa pokynov váš-
ho poskytovateľa dátových služieb zatlačte na ikonu funkcie Nastavenie siete.

Nastavenie použitia dátového spojenia pomocou SIM karty je možné v položke
  →  → Sieť → Dátové pripojenie:.

Manuálne nastavenie siete dátového pripojenia (prístupový bod APN)
Ak sa nerealizuje automatické vytvorenie dátového pripojenia alebo chcete
manuálne nastaviť sieť (prístupový bod APN), potom je potrebné postupovať
takto.

› Stlačte tlačidlo  , potom zatlačte na ikonu funkcie  → Sieť → Nastavenie sie-
te.

› Vykonajte manuálne nastavenie podľa pokynov vášho poskytovateľa dáto-
vých služieb.

› Na uloženie nastavených hodnôt zatlačte na ikonu funkcie Uložiť.

Zmena PIN kódu
› V hlavnom menu Telefón zatlačte na ikonu funkcie  → Nastavenia PIN → Zmeniť

PIN.
› Zadajte nový PIN kód a potvrďte ho.

Odobratie SIM karty
› Zatlačte na zasunutú SIM kartu.

SIM karta „vyskočí“ do vysunutej pozície.

› SIM kartu vyberte zo vstupu pre kartu.

DÔLEŽITÉ
■ Pri zasúvaní SIM karty nevhodnej veľkosti hrozí nebezpečenstvo poškodenia
systému Infotainment.
■ Je potrebné upustiť od použitia SIM kariet s adaptérom, SIM karta môže po-
čas jazdy vypadnúť z adaptéra kvôli otrasom vozidla - hrozí nebezpečenstvo
poškodenia externého modulu.
■ ak SIM kartu necháte vyčnievať zo vstupu pre kartu, potom táto môže vypad-
núť zo vstupu počas jazdy v dôsledku otrasov vozidla. 
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Upozornenie
Ak sa SIM karta zastrčí do externého modulu a je zvolená voliteľná možnosť na
použitie telefónnych služieb SIM karty, potom sa odpoja aktuálne pripojené te-
lefóny. Následne je možné spojiť iba dodatočný telefón so systémom Infotain-
ment.

rSAP

Platí pre Infotainment Columbus so vstupom pre SIM kartu v externom modu-
le.

Profil Bluetooth® rSAP (diaľkový prenos údajov SIM karty) umožňuje v protikla-
de k profilu Bluetooth® dodatočne použitie dátových služieb spojeného telefó-
nu (keď sa tento profil podporuje telefónom a sú aktivované dátové služby v
tomto telefóne) » Strana 166.

Použitie profilu Bluetooth® rSAP predpokladá zapnutú funkciu telefónu v exter-
nom module.

Zapnutie/vypnutie
› V hlavnom menu Telefón zatlačte na ikonu funkcie  → Telefónne rozhranie „Bu-

siness“.

Proces spárovania a spojenia sa realizuje analogicky k procesu pri profile Blue-
tooth® HFP » Strana 156.

Ak sa profil rSAP podporuje spájaným telefónom, potom sa systém Infotain-
ment pokúša rednostne spojiť pomocou tohto profilu. V závislosti od telefónu
existuje možnosť v telefóne zakázať alebo povoliť spojenie pomocou profilu
rSAP.

Upozornenie
■ Ak sa v externom module nachádza SIM karta s aktívnymi telefónnymi služ-
bami, potom nie je možné spojiť telefón so systémom Infotainment pomocou
profilu rSAP.
■ Ak sa so systémom Infotainment spojí externé zariadenie pomocou Apple
CarPlayalebo Android Auto, potom nie je možné použitie dátového spojenia
pomocou rSAP.

Funkcie telefónu

Zadanie a výber telefónneho čísla

Zadanie a výber telefónneho čísla
› V hlavnom menu Telefón zatlačte na ikonu funkcie  .
› Telefónne číslo zadajte pomocou numerickej klávesnice.
› Zadané číslo zvoľte zatlačením na ikonu funkcie .

Ikony funkcií numerickej klávesnice
Zadanie naposledy zvoleného čísla / Výber zadaného telefónneho čísla

Núdzové volanie (platí iba pre niektoré krajiny)
Volanie v prípade poruchy
Volanie informačnej služby (informácie týkajúce sa výrobkov a služieb
značky ŠKODA)
Voľba čísla hlasovej schránky (pre Infotainment Swing sa funkcia nepod-
poruje)
Vymazanie naposledy zadaného čísla
Zobrazenie ikon funkcií   pre pohyb kurzora v zadávacom riadku

Núdzové volanie, volanie informačnej služby a volanie v prípade poruchy
Ak nie je možné realizovať núdzové volanie, volanie informačnej služby a vola-
nie v prípade poruchy, potom je potrebné vyhľadať servisného partnera
ŠKODA.

Pri aktívnych online službách Care Connect sa vytvorenie spojenia s číslom nú-
dzového volania, volania informačnej služby a volania v prípade poruchy realizu-
je pomocou tejto služby » Strana 113.

Vyhľadanie kontaktu pomocou numerickej klávesnice
Numerickú klávesnicu je možné použiť aj na vyhľadávanie kontaktov.

Ak sa napríklad zadajú čísla 32, potom sa vedľa číslicovej klávesnice zobrazia
kontakty sledu písmen DA, FA, EB a pod.

Hlasová schránka (neplatí pre Infotainment Swing)
Ak sa nerealizoval import čísla hlasovej schránky alebo toto nie je zadané, po-
tom je toto možné zadať alebo zmeniť takto.

▶ V hlavnom menu Telefón zatlačte na ikonu funkcie  → Používateľský profil →
Číslo Mailboxu:. 
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▶ Na výber čísla hlasovej schránky zatlačte na ikonu funkcie  alebo na nume-
rickej klávesnici podržte stlačenú ikonu funkcie   .

Upozornenie
Numerickú klávesnicu je možné zobraziť aj počas telefónneho hovoru.

Zoznam telefónnych kontaktov

Obr. 182 Zoznam telefónnych kontaktov / Detaily kontaktu

› V hlavnom menu Telefón zatlačte na ikonu funkcie  , zobrazí sa zoznam te-
lefónnych kontaktov » Obr. 182- .

Ak je systém Infotainment spojený s hlavným telefónom, použijú sa telefónne
kontakty z tohto telefónu.

Ak sa v externom module systému Infotainment Columbus nachádza SIM karta
s aktivovanými telefónnymi službami, sú k dispozícii telefónne kontakty SIM
karty. V prípade potreby je možné na import telefónnych kontaktov zvoliť ďal-
šie externé zariadenie tým, že zatlačíte na ikonu funkcie A  » Obr. 178 na stra-
ne 155.

Ikony funkcií
Vyhľadanie kontaktu
Výber čísla v zozname telefónnych kontaktov (ak telefónny kontakt obsa-
huje viacero telefónnych čísiel, potom sa po výbere kontaktu zobrazí menu
s telefónnymi číslami priradenými k tomuto kontaktu)
Zobrazenie detailu kontaktu
Výber čísla v detaile kontaktu
Úprava telefónneho čísla kontaktu pred vytočením

A

B



C



Infotainment Columbus, Amundsen, Bolero:
Čítanie názvu kontaktu pomocou generovaných hlasov systému Infotain-
ment
Otvorenie menu na odoslanie textovej správy (SMS)

Infotainment Columbus, Amundsen:
Spustenie vedenia do cieľa na konkrétnu adresu

Import zoznamu
Po prvom spojení hlavného telefónu, resp. SIM karty (platí pre Infotainment
Columbus) so systémom Infotainment sa spustí import telefónnych kontaktov
do pamäte systému Infotainment. Import môže trvať niekoľko minút.

V telefónnom zozname systému Infotainment je k dispozícii 4000 (platí pre In-
fotainment Columbus), resp. 2000 (platí pre Infotainment Amundsen, Bolero,
Swing) voľných pamäťových miest pre importované telefónne kontakty. Každý
kontakt môže obsahovať max. 5 telefónnych čísiel.

Počet naimportovaných kontaktov je možné zistiť v položke menu  → Používa-
teľský profil → Importovať kontakty:, resp. Importovať kontakty.

Ak sa počas importu vyskytne chyba, objaví sa na displeji príslušné hlásenie.

Aktualizácia zoznamu
Pri opätovnom spojení telefónu so systémom Infotainment sa realizuje auto-
matická aktualizácia zoznamu.

Aktualizáciu je možné vykonať aj manuálne takto.

▶ V hlavnom menu Telefón zatlačte na ikonu funkcie  → Používateľský profil →
Importovať kontakty:, resp. Importovať kontakty.

Správa preferovaných kontaktov (obľúbené kontakty)

Obr. 183 
Preferované kontakty 
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Priradenie obľúbeného kontaktu
› V hlavnom menu Telefón zatlačte na želanú, voľnú ikonu funkcie A

» Obr. 183.
› Zvoľte želaný kontakt (resp. jedno z čísiel kontaktu).

Vytvorenie spojenia s obľúbeným kontaktom
Ikony funkcií pre preferované kontakty umožňujú okamžitý výber telefónneho
čísla kontaktu.

Obľúbené kontakty sú k dispozícii v dvoch pamäťových skupinách.

› Na zmenu pamäťovej skupiny zatlačte na ikonu funkcie B  » Obr. 183.
› Na výber zatlačte na obsadenú ikonu funkcie A  » Obr. 183.

Zmena priradeného obľúbeného kontaktu
› V hlavnom menu Telefón podržte stlačenú želanú ikonu funkcie A  » Obr. 183.
› Zvoľte želaný kontakt (resp. jedno z čísiel kontaktu).

Vymazanie obľúbeného kontaktu
› V hlavnom menu Telefón zatlačte na ikonu funkcie  → Používateľský profil →

Správa obľúbených kontaktov.
› Zatlačte na želanú ikonu funkcie preferovaného kontaktu a potvrďte proces

vymazania.

Všetky preferované kontakty je možné vymazať súčasne zatlačením na ikonu
funkcie  Vymazať všetky / Všetky a potvrdením procesu vymazania.

Zoznam volaní

Obr. 184 Zoznam volaní / Detail kontaktu

› V hlavnom menu Telefón zatlačte na ikonu funkcie  , zobrazí sa zoznam vo-
laní » Obr. 184 - .

Zoznam volaní je možné zobraziť aj počas telefónneho hovoru.

Ikony funkcií
Nastavenie zobrazenia v závislosti od druhu volania
▶ Všetky - zoznam všetkých volaní
▶ Neprijaté / Neprij. - zoznam neprijatých volaní
▶ Zvolené č. / Zvol. - zoznam volaných čísiel
▶ Prijaté / Prijaté - zoznam prijatých volaní
Výber čísla v zozname volaní
Zobrazenie detailu kontaktu
Výber čísla v detaile kontaktu
Úprava telefónneho čísla pred voľbou (neplatí pre Infotainment Swing)

Symboly druhu volania
Prijaté volanie
Odchádzajúce volanie
Zmeškané volanie

Telefónny hovor

V závislosti od kontextu hovoru je možné realizovať nasledujúce funkcie.

Ukončenie výberu / Odmietnutie prichádzajúceho volania / Ukončenie
volania
Prijatie prichádzajúceho volania / Naspäť k podržanému volaniu
Vypnutie/zapnutie zvonenia
Podržanie volania
Vypnutie/zapnutie mikrofónu

Infotainment Columbus, Amundsen, Bolero:
Vytvorenie konferencie » Strana 163
Zobrazenie detailov o volajúcom (pokiaľ je kontakt uložený v zozname)
» Strana 161

Vypnutie/zapnutie hands-free súpravy (prepnutie hovoru na telefón / na
systém Infotainment)
▶ Na vypnutie hands-free súpravy zatlačte v hlavnom menu Telefón na ikonu

funkcie  → Telefón pre hlasný hovor počas prebiehajúceho hovoru.
▶ Na zapnutie hands-free súpravy zatlačte na ikonu funkcie  počas prebieha-

júceho hovoru.

A

B



C
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Konferencia

Platí pre Infotainment Columbus, Amundsen, Bolero.

Konferencia predstavuje spoločný telefonický hovor s min. troma a max. šiesti-
mi účastníkmi.

Začatie konferencie / Zavolanie dodatočných účastníkov
› Počas volania/konferencie realizujte ďalšie volanie.
› alebo: Nové, prichádzajúce volanie prijmite tým, že zatlačíte na ikonu funkcie
.

› Na začatie konferencie, resp. na návrat do konferencie zatlačte na ikonu
funkcie  .

Prebiehajúca konferencia
Počas prebiehajúceho konferenčného hovoru sa na displeji zobrazuje doba ho-
voru. V závislosti od kontextu je možné zvoliť nasledujúce funkcie.

Podržanie konferencie - dočasné opustenie konferencie (táto pokračuje
na pozadí)
Návrat do podržanej konferencie
Vypnutie/zapnutie mikrofónu
Ukončenie konferencie
Zobrazenie detailov konferencie

Detaily konferencie
▶ Počas prebiehajúcej konferencie zatlačte na ikonu funkcie  .

Zobrazí sa zoznam ostatných účastníkov konferencie. V závislosti od typu tele-
fónu je možné zvoliť nasledujúce funkcie.

Zobrazenie detailov účastníka
Hovor s účastníkom mimo konferencie
Ukončenie hovoru s účastníkom konferencie

















Textové správy (SMS)

Hlavné menu

Platí pre Infotainment Columbus, Amundsen, Bolero.

Obr. 185 
Hlavné menu textových správ

› V hlavnom menu Telefón zatlačte na ikonu funkcie  , zobrazí sa hlavné menu
pre textové správy » Obr. 185.

› V prípade potreby zvoľte, či sa má ako zdroj textových správ použiť SIM karta
zasunutá v externom module alebo telefón (platí pre Infotainment Colum-
bus).

V závislosti od typu spojeného telefónu je možné vykonať nasledujúce funkcie.

Otvorenie zoznamu predlôh pre rýchle odpovede
Nová SMS - vytvorenie a odoslanie správy
Doručená - otvorenie zoznamu prijatých správ
Odoslané - otvorenie zoznamu odoslaných správ
Odoslaná - otvorenie zoznamu neodoslaných správ
Koncepty - otvorenie zoznamu konceptov (spracovávané správy)
Vymazané - otvorenie zoznamu vymazaných správ
Odoslať kontaktné údaje - odoslanie kontaktných údajov (vizitka) (platí pre In-
fotainment Columbus)
Výber zdroja textových správ (platí pre Infotainment Columbus)

Zobrazenie výberu zdroja textových správ (platí pre Infotainment
Columbus)
Ak sa v externom module nachádza SIM karta s telefónnymi službami a súčas-
ne je spojený telefón so systémom Infotainment, potom je možné nastaviť, pre
ktorý zdroj, po zatlačení na ikonu funkcie  v hlavnom menu Telefón, sa má au-
tomaticky zobraziť menu s textovými správami. 

A
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▶ V hlavnom menu Telefón zatlačte na ikony funkcie  → Nastavenia SMS → Stan-
dard-Account.

▶ Zvoľte želanú položku.

Nová textová správa

Vytvorenie a odoslanie správy
› V hlavnom menu textových správ zatlačte na ikonu funkcie  » Obr. 185 na

strane 163.
› Napíšte textovú správu a potvrďte ju, zobrazí sa náhľad textovej správy.
› Zatlačte na ikonu funkcie    .
› Zvoľte príjemcu správy zo zobrazovaného zoznamu kontaktov alebo zatlačte

na ikonu funkcie  a zadajte telefónne číslo.
› Ak chcete pridať ďalších príjemcov zatlačte na ikonu funkcie    .
› Na odoslanie textovej správy zatlačte na ikonu funkcie  .

Náhľad na textovú správu
Potom, čo bol otvorený náhľad na textovú správu, je možné realizovať nasledu-
júce funkcie.

Čítanie textu pomocou generovaného hlasu systému Infotainment
Uloženie textu ako konceptu
Otvorenie zoznamu predlôh s možnosťou nahradenia zaznamenaného tex-
tu prostredníctvom zvolenej predlohy

Otvorenie zoznamu kontaktov

Správu je možné editovať, pokiaľ sa zatlačí na oblasť textu v rámci náhľadu.

Zoznam kontaktov
Potom čo bol otvorený zoznam kontaktov, je možné realizovať nasledujúce
funkcie.

Vloženie kontaktu do zoznamu príjemcov
Zadanie telefónneho čísla
Návrat do náhľadu správy

Zatlačením na ikonu funkcie Hľadať sa zobrazí zoznam dostupných telefónnych
kontaktov.

Po výbere čísla kontaktu alebo po zadaní telefónneho čísla sa na displeji zobrazí
zoznam príjemcov.

Zoznam príjemcov
Zatlačením na jednu z ikon funkcií je možné vykonať nasledujúce funkcie.







  







Zobrazenie zoznamu kontaktov s možnosťou pridania ďalších príjemcov
správy alebo ich odobratia (na návrat do zoznamu príjemcov zatlačte na
ikonu funkcie  )
Odobratie kontaktu zo zoznamu príjemcov
Odoslanie správy
Návrat do náhľadu správy

Prijatá textová správa

Pri prijatí novej správy sa vedľa ikony funkcie  zobrazuje počet novo prijatých
správ a súčasne v stavovom riadku symbol  .

› Na otvorenie zoznamu prijatých správ zatlačte v hlavnom menu Telefón na
tlačidlo funkcie  →  .

› Zvoľte správu.

Zobrazí sa obsah správy, ako aj nasledujúce menu.

Čítanie textu pomocou generovaného hlasu systému Infotainment
Zobrazenie menu s ďalšími voliteľnými možnosťami
▶ Odpovedať predlohou - odpovedanie pomocou šablóny
▶ Vymazať aktuálnu SMS - odstránenie zobrazovanej textovej správy (platí pre

Infotainment Columbus, keď je SIM karta zasunutá v externom module
alebo keď je telefón spojený prostredníctvom profilu Bluetooth® rSAP)

▶ Zobraziť číslo - rozpoznanie telefónnych čísiel v správe vrátane čísla kon-
taktu (rozpoznané čísla je možné voliť priamo, resp. sa môže pred vola-
ním upraviť alebo sa na toto číslo môže odoslať správa)

Preposlanie správy, s možnosťou upravenia správy pred odoslaním
Odpoveď odosielateľovi pomocou správy
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Prístupový bod (WLAN) a dátové spojenie

Hotspot (WLAN)

Úvod k téme

Platí pre Infotainment Columbus, Amundsen.

WLAN je možné použiť na internetové spojenie, na prehrávanie audio súborov
v menu Médiá (keď to umožňuje pripojené externé zariadenie) alebo na ovláda-
nie systému Infotainment pomocou aplikácie v externom zariadení (napr.
ŠKODA Media Command alebo ŠKODA One App).

Predpokladom na funkcie WLAN je zapnuté zapaľovanie. Po zapnutí zapaľova-
nia sa objaví naposledy používané spojenie WLAN.

Existuje možnosť pripojiť až 8 externých zariadení na prístupový bod systému
Infotainment a systém Infotainment súčasne spojiť s prístupovým bodom iné-
ho, externého zariadenia.

Ak sa v externom module systému Infotainment Columbus nachádza SIM karta
s aktivovanými dátovými službami alebo existuje spojenie s telefónom pro-
stredníctvom profilu Bluetooth® rSAP, potom nie je možné vytvoriť spojenie s
prístupovým bodom externého zariadenia.

Spojenie externého zariadenia s prístupovým bodom (WLAN)
systému Infotainment

Zapnutie/vypnutie prístupového bodu systému Infotainment
› Stlačte tlačidlo  , potom zatlačte na ikonu funkcie  → WLAN → Mobilný

Hotspot → Mobilný Hotspot.

Nastavenie prístupového bodu systému Infotainment
▶ Stlačte tlačidlo  , potom zatlačte na ikonu funkcie  → WLAN → Mobilný

Hotspot → Nastavenia Hotspot.
▶ Nastavenie požadovaných položiek menu vykonajte z nasledujúceho menu.

■ Stupeň zabezpečenia: - nastavenie zabezpečenia spojenia
■ Sieťový kľúč - zadanie prístupového hesla
■ SSID: ... - názov prístupového bodu (hotspot) systému Infotainment
■ Neodoslať názov siete (SSID) - zapnutie/vypnutie viditeľnosti prístupového bodu

systému Infotainment

▶ Zatlačte na ikonu funkcie Uložiť, aby sa uložili nastavené parametre prístupo-
vého bodu systému Infotainment.

Vytvorenie spojenia
▶ V externom prístroji zapnite Wi-Fi a vyhľadajte dostupné prístupové body.
▶ Zvoľte prístupový bod systému Infotainment (v prípade potreby zadajte po-

žadované heslo).
▶ Potvrďte vytvorenie spojenia.

Vytvorenie zabezpečeného spojenia pomocou WPS (platí pre Infotainment
Amundsen)
▶ Zapnite WLAN v systéme Infotainment.
▶ Stlačte tlačidlo  , potom zatlačte na ikonu funkcie  → WLAN → WLAN →

WPS rýchle pripojenie (tlačidlo WPS).
▶ V externom zariadení zapnite voliteľnú možnosť pre pripojenie na prístupový

bod systému Infotainment pomocou WPS.

Upozornenie
Ak je externé zariadenie spojené s prístupovým bodom (WLAN) systému Info-
tainment, potom nie je možné použiť dátové spojenie externého zariadenia.

Spojenie systému Infotainment s prístupovým bodom (WLAN)
externého zariadenia

Obr. 186 
Zoznam dostupných sietí WLAN

› Na zapnutie/vypnutie WLAN systému Infotainment stlačte tlačidlo  , po-
tom zatlačte na ikonu funkcie →  → WLAN → WLAN → WLAN. 
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Zobrazenie dostupných prístupových bodov
▶ Stlačte tlačidlo  , potom zatlačte na ikonu funkcie  → WLAN → WLAN1).

Pri zapnutej funkcii WLAN sa zobrazí zoznam dostupných prístupových bodov
s nasledujúcimi informáciami a ikonami funkcií » Obr. 186.

Vyhľadávanie dostupných prístupových bodov
Zapnutie/vypnutie WLAN systému Infotainment
Automatické vytvorenie zabezpečeného spojenia s prístupovým bodom
pomocou WPS (platí pre Infotainment Amundsen)
Manuálne vyhľadávanie prístupového bodu a vytvorenie spojenia
Ikony funkcií dostupných prístupových bodov
Ukončenie spojenia s aktuálne spojeným prístupovým bodom vymazaním
prístupového hesla z pamäte systému Infotainment (ikona funkcie sa zo-
brazí iba pri vytvorených spojeniach)
Aktuálne spojenie
Intenzita signálu Wi-Fi prístupového bodu externého zariadenia

Vytvorenie spojenia
▶ Zapnite WLAN v systéme Infotainment.
▶ Zobrazte zoznam dostupných prístupových bodov, prípadne zoznam aktuali-

zujte zatlačením na ikonu funkcie Hľadať.
▶ Zvoľte želaný prístupový bod.
▶ Ak by bol prístup k prístupovému bodu chránený heslom, potom je potrebné

zadať požadované heslo.

Manuálne vyhľadanie a vytvorenie spojenia
▶ Zapnite WLAN v systéme Infotainment.
▶ Zobrazte zoznam dostupných prístupových bodov.
▶ Zatlačte na ikonu funkcie Manuálne nastavenia a nastavte požadované parame-

tre prístupového bodu.
▶ Zatlačte na ikonu funkcie Pripojiť.
▶ Keď sú parametre na vyhľadávanie nastavené správne a prístupový bod je k

dispozícii, potom sa realizuje vytvorenie spojenia.

A
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Vytvorenie zabezpečeného spojenia pomocou WPS (platí pre Infotainment
Amundsen)
▶ Zapnite WLAN v systéme Infotainment.
▶ V externom zariadení zapnite voliteľnú možnosť pre pripojenie k externému

zariadeniu pomocou WPS.
▶ Stlačte tlačidlo  , potom zatlačte na ikonu funkcie  → WLAN → Mobilný

Hotspot → WPS rýchle pripojenie (tlačidlo WPS).

Ukončenie spojenia s prístupovým bodom
▶ Pri želanom prístupovom bode (WLAN) stlačte tlačidlo  , potom zatlačte

na ikonu funkcie →  → WLAN → WLAN → Vymazať.

Dátové spojenie

Pomocou dátového spojenia je možné systém Infotainment pripojiť na internet.
Dátové spojenie je možné vytvoriť jedným z nasledujúcich spôsobov.

Dátové spojenie pomocou WLAN
› Systém Infotainment spojte s prístupovým bodom externého zariadenia s ak-

tivovanými dátovými službami » Strana 165, Spojenie systému Infotainment s
prístupovým bodom (WLAN) externého zariadenia.

Dátové spojenie pomocou SIM karty v externom module (platí pre
Infotainment Columbus)
› Do externého modulu zasuňte SIM kartu s aktivovanými dátovými službami

» Strana 158, Použitie SIM karty v externom module.

Dátové spojenie pomocou rSAP (platí pre Infotainment Columbus)
› Prístroj spojte prostredníctvom profilu Bluetooth® rSAP s telefónom s aktív-

nymi dátovými službami » Strana 160, rSAP.

Dátové spojenie pomocou CarStick (platí pre Infotainment Amundsen)
Predpokladom správnej funkcie je SIM karta veľkosti mini (štandardná veľkosť
25x15 mm) zasunutá v CarStick s aktivovanými dátovými službami. Prístroj
CarStick podporuje mobilnú sieť so štandardom 2G a 3G.

Na vytvorenie spojenia je potrebné postupovať takto.

› Zapnite zapaľovanie a tiež systém Infotainment.
› Do vstupu USB vpredu » Strana 84 zasuňte CarStick so zasunutou SIM kar-

tou. 

1) Pokiaľ je systém Infotainment spojený s prístupovým bodom externého zariadenia, zobrazuje sa v tejto ikone
funkcie jeho názov.
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› Vyčkajte, kým nebude trvalo svietiť kontrolné svetlo na prístroji CarStick.
› Sledujte displej systému Infotainment a prípadne nastavte potrebnú sieť po-

skytovateľa dátových služieb.
› Ak je SIM karta chránená PIN kódom, potom je potrebné zadať PIN kód SIM

karty.
› Potvrďte zadaný PIN kód.

alebo

› Ak budete chcieť uložiť zadaný PIN kód v pamäti systému Infotainment, po-
tom je potrebné zatlačiť na ikonu funkcie  , PIN- kód sa uloží a súčasne aj
potvrdí.

Zobrazenie intenzity signálu, typu spojenia a príp. dátového prenosu sa realizuje
v stavovom riadku pomocou symbolu  vľavo vedľa údaja času.

Parametre siete poskytovateľa telefónnych služieb je možné nastaviť » Stra-
na 128.

DÔLEŽITÉ
Pri zasúvaní SIM karty nevhodnej veľkosti hrozí nebezpečenstvo poškodenia
prístroja CarStick.

Upozornenie
Internetové pripojenie môže byť spoplatnené na základe zmluvných podmienok
vášho poskytovateľa dát.

SmartLink+

Úvodné informácie

Úvod k téme

Obr. 187 
Informácie o SmartLink na inter-
netových stránkach ŠKODA

Načítaním QR kódu » Obr. 187 alebo po zadaní nasledujúcej adresy do interne-
tového prehliadača sa otvorí internetová stránka s informáciami ku systému
SmartLink.

http://go.skoda.eu/connectivity-smartlink

SmartLink ponúka možnosť zobrazenia a ovládania certifikovaných aplikácií ex-
terného zariadenia pripojeného pomocou USB na displeji systému Infotain-
ment.

SmartLink podporuje nasledujúce komunikačné systémy.

▶ Android Auto
▶ Apple CarPlay
▶ MirrorLink®

Pomocou aplikácií v pripojenom externom zariadení existuje napríklad možnosť
použitia navigácie, telefonovania, počúvania hudby.

Z bezpečnostných dôvodov nie je možné ovládanie niektorých aplikácií počas
jazdy alebo je toto ovládanie možné iba podmienene.

V závislosti od pripojeného externého zariadenia je možné niektoré aplikácie
ovládať pomocou hlasu, prostredníctvom displeja systému Infotainment, po-
mocou ovládacích prvkov systému Infotainment alebo pomocou tlačidiel na
multifunkčnom volante. 
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Hlasovú obsluhu pripojeného externého zariadenia je možné aktivovať podrža-
ním stlačeného tlačidla  , resp.   alebo podržaním stlačeného tlačidla 
na multifunkčnom volante.

DÔLEŽITÉ
Na vytvorenie spojenia je potrebné, aby bol v systéme Infotainment správne
nastavený dátum a čas. Ak sa nastavenie dátumu a času realizuje prostredníc-
tvom GPS signálu, potom sa môžu pri zlom príjme GPS signálu vyskytnúť pro-
blémy s vytváraním spojenia.

Upozornenie
■ Počas procesu pripájania sa môžu na displeji systému Infotainment, ako aj na
displeji telefónu zobrazovať upozorňujúce hlásenia. Tieto hlásenia sa musia
dodržiavať a prípadne potvrdiť (napr. povolenie prenosu dát, povolenie importu
kontaktov, povolenie textových správ a pod.).
■ Odporúčame používať spojovacie káble zo ŠKODA originálneho príslušenstva.
■ Pri niektorých pripojených, externých zariadeniach je na bezproblémové fun-
govanie funkcie SmartLink potrebné, aby bolo externé zariadenie v rámci celej
doby spojenia „odblokované“.

Hlavné menu

Obr. 188 Hlavné menu: žiadne spojenie / Príklad aktívneho spojenia

› Na zobrazenie hlavného menu SmartLink stlačte tlačidlo  , resp.  .

Hlavné menu - ikony funkcií
Aktívne spojenie
Zobrazenie informácií o SmartLink
Odpojenie spojenia
Nastavenia menu SmartLink » Strana 132 , resp. » Strana 137

A







Vytvorenie spojenia
▶ Externé zariadenie pripojte prostredníctvom prípojného kábla na USB vstup

» Strana 84.
▶ V hlavnom menu SmartLink zvoľte pripojené externé zariadenie a prípadne

typ komunikačného systému » Obr. 188 - .

Odpojenie spojenia
▶ Na ukončenie spojenia zatlačte v hlavnom menu SmartLink na ikonu funkcie
 » Obr. 188 - .

▶ alebo: Kábel odpojte z USB vstupu.

Ak bolo spojenie ukončené zatlačením na ikonu funkcie  v hlavnom menu
SmartLink, potom je potrebné pri opätovnom pripojení externého zariadenia
nanovo vytvoriť spojenie.

Ak bolo spojenie ukončené odpojením kábla USB vstupu, potom sa pri opätov-
nom pripojení externého zariadenia zobrazí hlavné menu naposledy aktívneho
spojenia.

Android Auto

Úvod k téme

Spojenie Android Auto je možné vytvoriť za nasledujúcich podmienok.

Zapaľovanie je zapnuté.
Je zapnutý systém Infotainment.
Pripájané externé zariadenie je zapnuté.

Niektoré aplikácie vyžadujú, aby bolo zapnuté dátové spojenie v pripojenom ex-
ternom zariadení.

Ak je so systémom Infotainment spojené externé zariadenie pomocou Android
Auto, potom sa odpoja všetky aktuálne spojené telefóny, ako aj prehrávač s
Bluetooth®.

Pripájané externé zariadenie automaticky vytvorí nové telefónne spojenie po-
mocou Bluetooth® ako hlavný telefón. Pripojenie dodatočného telefónu a pou-
žitie telefónnych služieb SIM karty zasunutej v externom module nie sú možné
počas doby spojenia. Prípadné dátové spojenie pomocou SIM karty zasunutej v
externom module ostane naďalej funkčné » Strana 166.

Externé zariadenie spojené pomocou Android Auto nie je možné používať ako
audio zdroj v menu Médiá. 
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Ak sa práve realizuje vedenie do cieľa pomocou systému Infotainment, po-
tom existuje možnosť, že sa toto ukončí prostredníctvom spustením vedenia
do cieľa v aplikácii Android Auto. Toto platí aj recipročne.

Zoznam externých zariadení, podporovaných regiónov a aplikácií, ktoré podpo-
rujú spojenie Android Auto, je potrebné vyhľadať na internetových stránkach
spoločnosti Google, Inc. Funkčnosť nie je zaručená mimo podporovaných re-
giónov.

Hlavné menu

Obr. 189 
Android Auto: hlavné menu

Hlavné menu - ikony funkcií a informácie v oblasti A
Navigačné aplikácie
Telefónne aplikácie
Prehľad týkajúci sa spustených aplikácií, telefonických hovorov, prijatých
textových správ, úloh v pracovnom adresári, počasia a pod.
Hudobné aplikácie
Zobrazenie ďalších dostupných aplikácií, ako aj voliteľná možnosť na návrat
do hlavného menu SmartLink

Spustenie aplikácie
▶ Zatlačte na ikonu funkcie želanej aplikácie, aby sa táto spustila.

Ak sa vedľa ikony funkcie v oblasti A  zobrazí symbol , potom sa po opätov-
nom zatlačení na túto ikonu funkcie zobrazí zoznam ďalších aplikácií.

Apple CarPlay

Úvod k téme

Spojenie Apple CarPlay je možné vytvoriť za nasledujúcich podmienok.











Zapaľovanie je zapnuté.
Je zapnutý systém Infotainment.
Pripájané externé zariadenie je zapnuté.
Dátové spojenie je v pripájanom externom zariadení zapnuté.
Hlasová obsluha je v pripájanom externom zariadení zapnutá.

Keď je so systémom Infotainment spojené externé zariadenie pomocou Apple
CarPlay, potom nie je možné použiť spojenie Bluetooth® a menu Telefón nie je k
dispozícii. Eventuálne dátové spojenie pomocou SIM karty ostáva naďalej
funkčné » Strana 166.

Externé zariadenie spojené pomocou Apple CarPlay nie je možné používať ako
audio zdroj v menu Médiá.

Ak sa práve realizuje vedenie do cieľa pomocou systému Infotainment, po-
tom sa toto ukončí prostredníctvom spustenia vedenia do cieľa v aplikácii
Apple CarPlay. Toto platí aj recipročne.

Zoznam externých zariadení, podporovaných regiónov a aplikácií, ktoré podpo-
rujú spojenie Apple CarPlay, je potrebné vyhľadať na internetových stránkach
Apple Inc. Funkčnosť nie je zaručená mimo podporovaných regiónov.

Hlavné menu

Obr. 190 
Apple CarPlay: hlavné menu

Hlavné menu - ikony funkcií a informácie
Zoznam dostupných aplikácií
Ďalšie stránky s aplikáciami (zobrazenie nasledujúcej strany pohybom prstu
do strany po obrazovke)
Podľa toho, na ako dlho sa stlačí ikona funkcie:
▶ zatlačenie - návrat do hlavného menu Apple CarPlay
▶ podržanie - zapnutie hlasovej obsluhy 











A

B
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Spustenie aplikácie
▶ V hlavnom menu Apple CarPlay zvoľte želanú aplikáciu v oblasti A

» Obr. 190.

MirrorLink®

Úvod k téme

Obr. 191 
Informácie o MirrorLink® na in-
ternetových stránkach ŠKODA

Spojenie MirrorLink® je možné vytvoriť za nasledujúcich podmienok.

Zapaľovanie je zapnuté.
Je zapnutý systém Infotainment.
Pripájané externé zariadenie je zapnuté.

Niektoré aplikácie vyžadujú, aby bolo zapnuté dátové spojenie v pripojenom ex-
ternom zariadení.

Ak chcete použiť menu Telefón, potom sa musí telefón spojiť so systémom In-
fotainment pomocou Bluetooth® ešte pred vytvorením spojenia MirrorLink®.

Externé zariadenie spojené pomocou MirrorLink® nie je možné používať ako au-
dio zdroj v menu Médiá.

Ak sa práve realizuje vedenie do cieľa pomocou systému Infotainment, po-
tom sa toto neukončí prostredníctvom spustenia vedenia do cieľa v aplikácii
MirrorLink®.

Načítaním QR kódu » Obr. 191 alebo po zadaní nasledujúcej adresy do interne-
tového prehliadača sa otvorí internetová stránka s informáciami o podporova-
ných aplikáciách MirrorLink®.

http://go.skoda.eu/connectivity







Hlavné menu

Obr. 192 
MirrorLink®: hlavné menu

Hlavné menu - ikony funkcií a informácie
Návrat do hlavného menu SmartLink » Strana 168
Zobrazenie zoznamu aktuálne spustených aplikácií s možnosťou ich ukon-
čenia
Zobrazenie naposledy zobrazovanej aplikácie (pokiaľ aplikácia beží) / Zo-
brazenie obsahu displeja pripojeného externého zariadenia
Nastavenia menu SmartLink » Strana 132 resp. » Strana 137
Zoznam aplikácií
Ďalšie strany s aplikáciami (pohybom prsta do strany po displeji sa realizuje
zobrazenie ďalších strán s aplikáciami)
Aplikácia nie je certifikovaná na ovládanie počas jazdy

Obsluha

Spustenie aplikácie
▶ V hlavnom menu spojenia MirrorLink® zvoľte želanú aplikáciu v oblasti A

» Obr. 192 na strane 170.

Spustí sa aplikácia a zobrazia sa nasledujúce ikony funkcií.

Zobrazenie ikon funkcií dole/hore (neplatí pre Infotainment Swing)
Presunutie ikon funkcií do želaného rohu displeja (platí pre Info-

tainment Swing)
Návrat do hlavného menu MirrorLink®

Skrytie/zobrazenie ikon funkcií (platí pre Infotainment Amundsen, Bolero)
▶ Stlačte regulátor  . 









A

B
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Zobrazenie bežiacej aplikácie
▶ V hlavnom menu spojenia MirrorLink® zatlačte na ikonu funkcie  » Obr. 192

na strane 170 , zobrazí sa naposledy zobrazovaná aplikácia.

Ak chcete zobraziť inú aplikáciu, potom je potrebné v hlavnom menu spojenia
MirrorLink® zatlačiť na ikonu funkcie želanej aplikácie A  » Obr. 192 na stra-
ne 170.

Ukončenie bežiacej aplikácie
▶ Zatlačte na ikonu funkcie  →  .
▶ Zatlačte na ikonu funkcie želanej aplikácie so symbolom  .

Zatlačením na ikonu funkcie Zatvoriť všetky sa ukončia všetky bežiace aplikácie.

Problémy s funkciou

Ak by sa vyskytli problémy so spojením MirrorLink®, potom sa na displeji prís-
troja zobrazí jedno z nasledujúcich hlásení.

■ Porucha: Prenos - odpojte a opätovne pripojte externé zariadenie
■ MirrorLink® audio nie je k dispozícii. - externé zariadenie odpojte a opäť pripojte
■ MirrorLink® je s týmto mobilným zariadením k dispozícii len obmedzene. - použitie pripo-

jeného zariadenia nie je možné počas jazdy
■ Mobilné zariadenie je zablokované. Odblokujte mobilné zariadenie, aby ste použili Mirror-

Link® - „odblokujte“ pripojené externé zariadenie
■ Aplikáciu nie je možné spustiť/aplikácia nefunguje. - externé zariadenie odpojte a opäť

pripojte

Aplikácia ŠKODA One App

Úvodné informácie

Obr. 193 
Informácie k aplikácii ŠKODA
One App na internetových
stránkach ŠKODA

Mobilný telefón spojený so systémom Infotainment umožňuje v aplikácii
ŠKODA One App spracovávať a vyhodnocovať údaje jazdy.

Aplikáciu ŠKODA One App je možné získať v online obchodoch App Store a
Google Play.

Načítaním QR kódu » Obr. 193 alebo po zadaní nasledujúcej adresy do interne-
tového prehliadača sa otvorí internetová stránka s informáciami k aplikácii
ŠKODA One App.

http://go.skoda.eu/skodaoneapp

Pre úplnú funkčnosť aplikácie ŠKODA One App musí byť zapnutý dátový pre-
nos externých zariadení.

Platí pre Infotainment Columbus, Amundsen, Bolero
▶ Na zapnutie dátového prenosu externých zariadení stlačte tlačidlo  , po-

tom zatlačte na ikonu funkcie →  → Prenos dát mobilných zariadení → Aktivovať
prenos dát pre ŠKODA App.

Platí pre Infotainment Swing
▶ Na zapnutie dátového prenosu externých zariadení stlačte tlačidlo  , po-

tom zatlačte na ikonu funkcie → Prenos dát mobilných zariadení.

Upozornenie
Niektoré funkcie aplikácie nemusia byť pravdepodobne k dispozícii vo všet-
kých krajinách, prípadne môže existovať obmedzenie funkcie počas jazdy
» Strana 115, Mobilné telefóny a aplikácie.

Vytvorenie spojenia so systémom Infotainment

Mobilný telefón je možné spojiť so systémom Infotainment pomocou funkcie
SmartLink alebo pomocou Wi-Fi.

Spojenie pomocou SmartLink
› Zapnite zapaľovanie.
› Vytvorte spojenie pomocou SmartLink (napr. MirrorLink®) » Strana 167.
› V zozname dostupných aplikácií zvoľte aplikáciu ŠKODA One App.

V závislosti od typu pripojeného mobilného telefónu je možné niektoré apliká-
cie ovládať pomocou hlasu, prostredníctvom systému Infotainment alebo po-
mocou tlačidiel na multifunkčnom volante.

Po vytvorení spojenia je možné zobraziť obsah aplikácie na displeji systému In-
fotainment. 
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Eventuálne spojenie mobilného telefónu so systémom Infotainment pomocou
Wi-Fi sa ukončí po spojení pomocou SmartLink.

Spojenie pomocou Wi-Fi (platí pre Infotainment Columbus, Amundsen)
› Zapnite zapaľovanie.
› Vytvorte spojenie pomocou Wi-Fi » Strana 165.
› V mobilnom telefóne spustite aplikáciu ŠKODA One App.

Odpojenie spojenia
Spojenie je možné rozpojiť jedným z nasledujúcich spôsobov.

› Zapaľovanie vypnite na dlhšie ako 5 sekúnd (pri vozidlách so štartovacím tla-
čidlom vypnite motor a otvorte dvere vodiča).

› Spojenie ukončite v aplikácii ŠKODA One App.
› Mobilný telefón odpojte zo vstupu USB, resp. ukončite spojenie pomocou

Wi-Fi.

Navigácia

Úvodné informácie

Navigácia - priebeh funkcie

Platí pre Infotainment Columbus, Amundsen.

Vedenie do cieľa sa spúšťa takto.

› Vyhľadajte/zadajte nový cieľ alebo zvoľte jeden z uložených cieľov.
› V detailoch cieľa potvrďte štart výpočtu trasy, príp. nastavte možnosti trasy.
› Zvoľte preferovaný typ trasy, ak to vyžaduje systém Infotainment.

Spustí sa výpočet cesty a vedenie do cieľa.

Vedenie do cieľa sa realizuje pomocou grafických odporúčaní pre jazdu a navi-
gačných hlásení.

Počas vedenia do cieľa existuje možnosť pridať k trase ďalšie ciele alebo prispô-
sobiť trasu.

Ak je dostupná stanica s dopravným spravodajstvom, potom môže systém In-
fotainment vyhodnotiť informácie týkajúce sa dopravných obmedzení a v prí-
pade potreby ponúknuť trasu obchádzky.

Ak sa odchýlite od trasy, potom, sa realizuje nový výpočet trasy.

Satelitný signál GPS

Systém Infotainment používa na vedenie do cieľa satelitný signál GPS (Global
Positioning System).

Mimo dosahu satelitného signálu GPS (napr. v hustom poraste, v tuneloch,
podzemných garážach) vykonáva systém Infotainment vedenie do cieľa iba ob-
medzene pomocou snímačov vozidla.

Systém Infotainment ponúka možnosť zobraziť v doplnkovom okne Poloha
» Obr. 197 na strane 175 nasledujúce informácie k aktuálnej geografickej polo-
he vozidla, ako aj k satelitnému signálu.

Geografická dĺžka
Geografická šírka
Nadmorská výška
Počet prijímaných/dostupných satelitov 
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Ak nie je k dispozícii satelitný signál GPS, potom sa nezobrazujú žiadne hodno-
ty.

Údaje navigácie

Zdroj údajov navigácie Columbus
Údaje navigácie sú uložené v internej pamäti systému Infotainment.

Zdroj údajov navigácie Amundsen
Údaje navigácie sú uložené na originálnej SD karte.

Na zabezpečenie funkcie navigácie musí byť originálna SD karta s údajmi navi-
gácie zasunutá v príslušnom otvore pre kartu v externom module » Strana 118.

Ak by sa originálna SD karta niekedy poškodila alebo stratila, je možné získať
novú kartu zo ŠKODA originálneho príslušenstva.

S neoriginálnou SD kartou navigácia nefunguje.

Zistenie verzie údajov navigácie
› V hlavnom menu Navigácia zatlačte na ikonu funkcie  → Informácie o verzii.

Aktualizácia údajov navigácie
Aktualizáciu údajov navigácie odporúčame vykonávať v pravidelných interva-
loch (napr. z dôvodu novo vybudovaných ciest, zmenených dopravných zna-
čiek).

Informácie o aktualizácii údajov navigácie je potrebné zistiť u partnera ŠKODA
alebo vyhľadať na nasledujúcich internetových stránkach ŠKODA.

http://go.skoda.eu/updateportal

Online aktualizácia údajov navigácie
Pri aktivovaných online službách Infotainment Online » Strana 113 sa môžu
údaje navigácie pre systém Infotainment Columbus aktualizovať online » Stra-
na 173, Online import/aktualizácia údajov navigácie a kategórií zvláštnych cie-
ľov.

Ak je k dispozícii aktualizácia údajov navigácie pre aktuálnu polohu vozidla ale-
bo cieľ trasy, potom sa systémom Infotainment vydá ohľadne toho automatic-
ké upozornenie, ako aj ponúkne možnosť aktualizácie.

Online aktualizáciu údajov navigácie je možné vykonať aj manuálne takto.

▶ V hlavnom menu Navigácia zatlačte na ikonu funkcie  → Informácie o verzii →
 → Aktualizácia (online) → Aktualizácia máp.

▶ Zvoľte želanú krajinu/oblasť.
▶ Zatlačte na ikonu funkcie Vyvolať.

Počas procesu aktualizácie je možné systém Infotainment používať bez obme-
dzení.

Na dokončenie aktualizácie údajov navigácie je potrebné vypnúť zapaľovanie na
min. 30 minút.

Online import/aktualizácia údajov navigácie a kategórií zvláštnych
cieľov

Obr. 194 
Menu na import/aktualizáciu
údajov navigácie a kategórií
zvláštnych cieľov

Pri aktivovaných online službách Infotainment Online » Strana 113 existuje
možnosť stiahnuť/aktualizovať údaje navigácie (platí pre Infotainment Colum-
bus) alebo stiahnuť kategórie zvláštnych cieľov.

▶ V hlavnom menu Navigácia zatlačte na ikonu funkcie  → Informácie o verzii →
Aktualizácia (online) → Vyvolať.

alebo

▶ Stlačte tlačidlo  , potom zatlačte na ikonu funkcie  →  .

Zobrazí sa menu pre import/aktualizáciu údajov navigácie a kategórie zvlášt-
nych cieľov » Obr. 194.

▶ Zatlačte na ikonu funkcie  a zvoľte jednu z nasledujúcich položiek menu.

■ Všetky - import všetkých dostupných údajov navigácie
■ Obľúbené - import údajov navigácie preferovaných krajín/oblastí (platí pre In-

fotainment Columbus) 
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■ Moje zvláštne ciele - import kategórie zvláštnych cieľov vytvorenej v používateľ-
skom profile na internetových stránkach portálu ŠKODA Connect » Stra-
na 182

■ Aktualizácia máp - import údajov navigácie dostupných pre príslušné krajiny/re-
gióny (platí pre Infotainment Columbus) » Strana 173, Online aktualizácia úda-
jov navigácie

▶ Zatlačte na ikonu funkcie Vyvolať a potvrďte proces sťahovania.

Počas procesu aktualizácie je možné systém Infotainment používať bez obme-
dzení.

Hlavné menu

Obr. 195 
Navigácia: hlavné menu

› Na zobrazenie stlačte tlačidlo  .
› alebo: Stlačte tlačidlo  , potom zatlačte na ikonu funkcie  .

Opis ikon funkcií A  » Obr. 195
V závislosti od kontextu:
Nerealizuje sa vedenie do cieľa - hľadanie/zadanie nového cieľa
Realizuje sa vedenie do cieľa - zobrazí sa nasledujúce menu:
▶ Plán trasy - zobrazenie plánu trasy » Strana 189
▶ Zmeniť trasu na mape - zobrazenie menu na zmenu trasy na mape (platí pre

Infotainment Columbus) » Strana 190
▶ Plánovanie dopravnej zápchy - manuálne nastavenie dopravného obmedzenia

» Strana 195
▶ Zadať cieľ - hľadanie/zadanie nového cieľa/medzicieľa » Strana 176
▶ Zastaviť privádzanie do cieľa - ukončenie vedenia do cieľa » Strana 189
Zobrazí sa nasledujúce menu:
▶ Uložiť aktuálnu polohu - uloženie aktuálnej polohy vozidla ako cieľ zastávky

» Strana 180
▶ Trasy - zobrazenie zoznamu uložených trás » Strana 190





▶ Ciele - zobrazenie zoznamu uložených cieľov » Strana 180
▶ Posledné ciele - zobrazenie zoznamu posledných cieľov, ku ktorým sa reali-

zovalo vedenie do cieľa » Strana 179
▶ Domovská adresa - vedenie do cieľa na domovskú adresu » Strana 180

Hľadanie zvláštnych cieľov v kategóriách ,  a 
Nastavenia zobrazenia mapy » Strana 183

Obsluha prehrávania Médiá/Rádio
Nastavenia navigácie » Strana 132

Mapa

Obr. 196 
Opis mapy

Na mape sa môžu zobrazovať nasledujúce informácie a ikony funkcií.
» Obr. 196

Poloha vozidla
Trasa
Ikony funkcií na ovládanie mapy » Strana 183
Ikona funkcie pre zvláštny cieľ
Ikona funkcie pre zoznam zvláštnych cieľov
Ikona funkcie na zobrazenie dopravného obmedzenia » Strana 194
Informácia o maximálnej povolenej rýchlosti
Pozícia cieľa
Pozícia medzicieľa
Pozícia cieľa Domovská adresa
Pozícia obľúbeného cieľa

Informácie v stavovom riadku
Názov/číslo ulice aktuálnej pozície vozidla
Vzdialenosť do cieľa 
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Vzdialenosť do medzicieľa
Predpokladaná doba jazdy do cieľa
Predpokladaná doba jazdy do medzicieľa
Predpokladaný čas príjazdu do cieľa / do medzicieľa

Doplnkové okno

Obr. 197 
Doplnkové okno

› Na zapnutie/vypnutie zatlačte v hlavnom menu Navigácia na ikonu funkcie
 → Doplnk. okno.

› Na výber obsahu doplnkového okna A  » Obr. 197 zatlačte na ikonu funkcie
 a v závislosti od kontextu zvoľte jedno z nasledujúcich menu.

■ Audio - obsluha prehrávania Rádio/Médiá
■ Kompas - zobrazenie aktuálnej polohy vozidla vo vzťahu k svetovým stranám
■ Najčast. trasy - zobrazenie troch najčastejšie prechádzaných trás (keď sa nerea-

lizuje vedenie do cieľa) » Strana 188
■ Manéver - zobrazenie grafického odporúčania pre jazdu (keď sa realizuje vede-

nie do cieľa) » Strana 188
■ Poloha - zobrazenie geografických súradníc aktuálnej polohy vozidla
■ Mapa - zobrazenie prehľadnej mapy (platí pre Infotainment Columbus) » Stra-

na 185

Online mapa Google Earth™ a Google Street View™

Úvod k téme

Platí pre Infotainment Columbus.

Na zobrazenie mapy Google Earth™, ako aj obrázkov Google Street View™ mu-
sia byť splnené nasledujúce podmienky.









Online služby Infotainment Online sú aktivované » Strana 113.
Dátové spojenie je vytvorené, existuje prístup na internet » Strana 166.
Signál siete poskytovateľa dátových služieb pre dátové spojenie je k dispo-
zícii.

Upozornenie
■ V zobrazení Google Earth™ nie je možné zobrazenie symbolov kategórií
zvláštnych znakov.
■ Pri prejazde tunelu sa zmení 3D zobrazenie mapy Google Earth™ automaticky
na 2D zobrazenie.
■ Rýchlosť zobrazenia Google Earth™, ako aj zobrazenia Google Street View™

je závislá od rýchlosti internetového pripojenia.

Google Earth™ online mapa

Obr. 198 
Mapa Google Earth™

Na mape Google Earth™ sa mapa zobrazuje pomocou obrazov stiahnutých z in-
ternetu.

› Na zobrazenie v hlavnom menu Navigácia zatlačte na ikonu funkcie  →
Google Earth™.

Zobrazenie mapy, ako aj symbolu na mape Google Earth™ je závislé od posky-
tovateľa Google, Inc.
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Google Street View™

Obr. 199 
Zobrazenie Google
Street View™

Funkcia Google Street View™ predstavuje rozšírenie mapy Google Earth™ o
panoramatické obrázky, keď sú tieto dostupné pre príslušné miesto.

› Na zobrazenie zatlačte na ikonu funkcie  v jednom z nasledujúcich druhov
zobrazenia.

▶ Na mape Google Earth™.
▶ V menu zobrazenom po zatlačení na bod na mape.
▶ V detailoch cieľa.
▶ V detailoch dopravného hlásenia.

Pri sivo zobrazenej ikone funkcie  nie je k dispozícii zobrazenie Google Street
View™.

Ovládanie zobrazenia Google Street View™

Zobrazenie Google Street View™ » Obr. 199 je možné ovládať jedným z nasle-
dujúcich spôsobov.

Funkcia Akcia

Posunutie zobrazenia do poža-
dovaného smeru

Zatlačením na ikonu funkcie 

Zmena smeru pohľadu
Pohyb prsta po obrazovke v požadovanom

smere

Zväčšenie zobrazenia (priblíže-
nie)

Dotknúť sa obrazovky dvoma prstami a roz-
tiahnuť ich od seba

Funkcia Akcia

Zmenšenie zobrazenia (vzdiale-
nie)

Dotknúť sa obrazovky dvoma prstami a stia-
hnuť ich k sebe

Ukončenie zobrazenia Zatlačením na ikonu funkcie  resp. 

Nasmerovanie zobrazenia Google Street View™ vzhľadom k svetovým stranách
sa zobrazuje pomocou symbolu  1).

Upozornenie
Zobrazenie Google Street View™ je k dispozícii pri rýchlosti jazdy do 5 km/h.

Hľadanie a zadanie cieľa

Hľadanie cieľa / zvláštneho cieľa

Obr. 200 Hľadanie cieľa: hlavné menu / zoznam vyhľadaných cieľov 

1) Písmeno vnútri symbolu je závislé od nastaveného jazyka systému Infotainment.
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Obr. 201 Online hľadanie cieľa: hlavné menu / zoznam vyhľadaných cie-
ľov

Funkcia umožňuje fulltextové hľadanie cieľov a zvláštnych cieľov (POI) pomo-
cou zadania kľúčových slov.

Zobrazenie hlavného menu
› Nerealizuje sa vedenie do cieľa - v hlavnom menu Navigácia zatlačte na iko-

nu funkcie  .
› Realizuje sa vedenie do cieľa - v hlavnom menu Navigácia zatlačte na ikonu

funkcie  → Zadať cieľ.

alebo

› Stlačte tlačidlo  , potom zatlačte na ikonu funkcie  →  .
› Ak sa nezobrazuje žiadne menu na vyhľadanie cieľa, ale iba menu na zadanie

cieľa prostredníctvom adresy alebo menu na zadanie cieľa na mape, potom
zatlačte na ikonu funkcie    → Hľadať.

Vyhľadanie cieľa v údajoch navigácie
› Zatlačte na ikonu funkcie A  » Obr. 200 →  .
› Do zadávacieho riadka zadajte názov zvláštneho cieľa, resp. kategóriu zvlášt-

nych cieľov (POI) príp. názov mesta, ulice, resp. čísla domu/PSČ.
› Na zobrazenie vyhľadaných cieľov zatlačte na ikonu funkcie C   » Obr. 200 .

Online hľadanie cieľa
› Zatlačte na ikonu funkcie A  » Obr. 201 →  .
› Do zadávacieho riadka zadajte názov zvláštneho cieľa, resp. kategóriu zvlášt-

nych cieľov (POI) príp. názov mesta, ulice, resp. čísla domu/PSČ.
› Na zobrazenie vyhľadaných cieľov zatlačte na ikonu funkcie C   » Obr. 201 .

Opis ikon funkcií » Obr. 200, resp. » Obr. 201
Výber vyhľadávania
 - hľadanie cieľa alebo zvláštneho cieľa (POI) podľa názvu
 - hľadanie zvláštneho cieľa pozdĺž trasy (funguje iba pri prebiehajúcom
vedení do cieľa)
 - hľadanie cieľa v blízkosti zadaného cieľa (po výbere v detailoch cieľa
» Strana 186)
 - online hľadanie zvláštneho cieľa
Zadávací riadok
Podľa toho, či sa v zadávacom riadku nachádza nejaký znak, sa zobrazuje
nasledujúce menu.
 - zobrazenie zoznamu s vyhľadanými cieľmi podľa zadaných znakov
» Obr. 200 - 
 - zobrazenie zoznamu s online vyhľadanými cieľmi podľa zadaných zna-
kov » Obr. 201 - 
   - výber druhu hľadania/zadania cieľa (nie je zadaný žiadny znak)
▶ Hľadať - hľadanie cieľa/ zvláštneho cieľa » Obr. 200
▶ Adresa - zadanie cieľa prostredníctvom adresy » Strana 178, Zadanie cieľa

prostredníctvom adresy
▶ Na mape - zadanie cieľa prostredníctvom bodu na mape / pomocou GPS

súradníc » Strana 178
Zoznam posledných cieľov (nie je zadaný žiadny znak) / Zoznam vyhľada-
ných cieľov
Abecedno-číslicová klávesnica
Intenzita signálu dátových služieb a bežiaceho dátového prenosu

Zoznam vyhľadaných cieľov
V zozname vyhľadaných cieľov sa zobrazuje maximálne 6 cieľov, označených
písmenom.

Ciele vyhľadané v údajoch navigácie.
Online vyhľadané ciele.

A

B

C

D

E

F
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Zadanie cieľa prostredníctvom adresy

Obr. 202 Zadanie cieľa prostredníctvom adresy: hlavné menu / zoznam
vyhľadaných miest

Zobrazenie hlavného menu
› Nerealizuje sa vedenie do cieľa - v hlavnom menu Navigácia zatlačte na iko-

nu funkcie  .
› Realizuje sa vedenie do cieľa - v hlavnom menu Navigácia zatlačte na ikonu

funkcie  → Zadať cieľ.
› Ak sa nezobrazí menu na zadanie cieľa prostredníctvom adresy» Obr. 202 -
, potom zatlačte na ikonu funkcie    → Adresa.

Zadanie cieľa
› Zadajte cieľovú adresu a následne ju potvrďte.

Počas zadávania sa v zadávacom riadku navrhujú v závislosti od kontextu prí-
slušné názvy (napr. názvy miest a ulíc). Názvy, ktoré sa už zadali predtým, sa po-
núkajú prednostne.

Miesto navrhnutého cieľa, ktoré je uvedené v zadávacom riadku v zátvorkách,
je možné na mape zobraziť zatlačením na ikonu funkcie Mapa.

Zoznam vyhľadaných miest
Existuje možnosť, aby sa počas zadávania názvu mesta automaticky zobrazova-
la mapa so zoznamom rovnomenných miest » Obr. 202 - .

Zoznam vyhľadaných miest je možné vyvolať aj počas zadávania adresy zatlače-
ním na ikonu funkcie  .

V zozname vyhľadaných miest sa zobrazuje maximálne 6 miest, označených
písmenom. Na mape sú potom tieto miesta označené symbolom  a písme-
nom, ktoré sa zhoduje s písmenom v zozname vyhľadaných miest.

Ak bolo vyhľadaných viac miest, potom je možné v zozname listovať tým, že
budete otáčať regulátorom  (neplatí pre Infotainment Columbus) alebo posú-
vať posuvný regulátor.

Upozornenie
■ Počas zadávania názvu ulice existuje možnosť zvoliť ako cieľ namiesto ulice
centrum zadaného mesta zatlačením na ikonu funkcie Centrum.
■ Po zadaní názvu ulice je možné zadať číslo domu alebo križovatku pomocou
názvu/čísla priečne prebiehajúcej ulice.

Zadanie cieľa na mape a pomocou súradníc GPS

Obr. 203 Zadanie cieľa: prostredníctvom bodu na mape / pomocou GPS
súradníc

Zobrazenie mapy
› Nerealizuje sa vedenie do cieľa - v hlavnom menu Navigácia zatlačte na iko-

nu funkcie  .
› Realizuje sa vedenie do cieľa - v hlavnom menu Navigácia zatlačte na ikonu

funkcie  → Zadať cieľ.
› Následne zatlačte na ikonu funkcie    a zvoľte položku Na mape.

Zadanie cieľa prostredníctvom bodu
› Počas zadávania cieľa na mape je možné manuálne zmeniť zobrazovanú mier-

ku mapy » Strana 184, Druhy manuálnej zmeny mierky.
› Dotykom na displej presuňte želaný cieľ do lokalizačného kríža » Obr. 203 -
.

› Zadanie cieľa potvrďte zatlačením na ikonu funkcie  .

Zadanie cieľa prostredníctvom súradníc GPS
› Zatlačte na ikonu funkcie so želanou hodnotou GPS súradnice pre geografic-

kú šírku  a geografickú dĺžku  » Obr. 203 - . 
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› Nastavte želanú hodnotu a zadanie cieľa potvrďte zatlačením na ikonu funk-
cie  .

Ak sú v údajoch navigácie systému Infotainment k dispozícii informácie o zada-
nom bode, potom sa tieto zobrazia namiesto GPS súradníc (napr. adresa A
» Obr. 203).

Vyhľadanie čerpacej stanice, reštaurácie alebo parkoviska

Obr. 204 Zoznam vyhľadaných čerpacích staníc: v údajoch navigácie /
online

Obr. 205 Zoznam vyhľadaných parkovísk: v údajoch navigácie / online

Systém Infotainment umožňuje rýchle vyhľadávanie čerpacích staníc, reštaurá-
cií alebo parkovísk v údajoch navigácie alebo online.

› V hlavnom menu Navigácia zatlačte na ikonu funkcie  resp.  .
› Zatlačte na ikonu funkcie želanej kategórie.

alebo

› Stlačte tlačidlo  , potom zatlačte na ikonu funkcie →  →  resp.  .

Vyhľadanie cieľa v údajoch navigácie
V závislosti od nasledujúceho kontextu sa zobrazí zoznam vyhľadaných zvlášt-
nych cieľov zvolenej kategórie.

▶ Nerealizuje sa vedenie do cieľa - zobrazia sa najbližšie ležiace ciele v okruhu
200 km od aktuálnej pozície vozidla.

▶ Realizuje sa vedenie do cieľa - zobrazujú sa ciele na trase alebo v bezpro-
strednej blízkosti trasy.

Online hľadanie cieľa
Pri aktivovaných online službách Infotainment Online » Strana 113 sa zobrazí
zoznam vyhľadaných zvláštnych cieľov zvolenej kategórie v okolí aktuálnej po-
zície vozidla, nezávisle od toho, či sa realizuje vedenie do cieľa alebo nie.

Po vykonanom hľadaní cieľa je možné prepínať medzi zoznamami cieľov vyhľa-
daných v údajoch navigácie alebo online tým, že sa zatlačí na jednu z nasledujú-
cich ikon funkcií na pozícii A  » Obr. 204, resp. » Obr. 205.

Zobrazenie zoznamu cieľov vyhľadaných v údajoch navigácie.
Zobrazenie zoznamu cieľov vyhľadaných online.

Upozornenie
Pri zapnutej funkcii  → Možnosti čerpania pohonných hmôt → Zvoliť uprednostnenú
čerpaciu stanicu sa uprednostňované čerpacie stanice zobrazujú pri vyhľadávaní
čerpacích staníc na prvých troch pozíciách.

Posledné ciele

Zoznam posledných cieľov
› V hlavnom menu Navigácia zatlačte na ikonu funkcie  → Posledné ciele.

Detaily o poslednom cieli (neplatí pre Infotainment Columbus)
› V hlavnom menu Navigácia stlačte tlačidlo prístroja  .

Ak sa nerealizuje vedenie do cieľa, potom sa zobrazia detaily posledného cie-
ľa, ku ktorému sa realizovalo vedenie do cieľa. Ak sa realizuje vedenie do cieľa,
potom sa zobrazujú detaily konečného cieľa cesty.

Posledné ciele v menu na hľadanie cieľov / zvláštnych cieľov
V menu na hľadanie cieľa v oblasti D  » Obr. 200 na strane 176 sa zobrazuje
krátky zoznam posledných cieľov. 
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Ikony funkcií v zozname posledných cieľov
- hľadanie cieľa podľa názvu (ikona funkcie sa zobrazuje iba pri viac

ako 5 prítomných položkách)
- zobrazenie detailov zvoleného cieľa » Strana 186

Pamäť cieľov

Obr. 206 Zoznam uložených cieľov / Výber kategórií uložených cieľov

Zoznam uložených cieľov
› V hlavnom menu Navigácia zatlačte na ikonu funkcie  → Ciele.
› Zatlačte na ikonu funkcie  » Obr. 206 -  a zvoľte jednu z nasledujúcich ka-

tegórií uložených cieľov » Obr. 206 - .

Všetky uložené ciele
▶  - Cieľ zastávky (pozícia vozidla v čase uloženia)
▶  - Uložený cieľ (manuálne uložený cieľ / cieľ importovaný vo formáte

vCard)
▶  - Obľúbený cieľ (cieľ s dodatočnou vlastnosťou obľúbeného cieľa)
Obľúbené ciele (miesto obľúbeného cieľa sa na mape zobrazuje prostred-
níctvom symbolu ).
Adresy telefonického kontaktu spojeného telefónu, resp. zasunutej SIM
karty.
Ciele vytvorené v používateľskom profile na internetových stránkach
portálu ŠKODA Connect alebo v aplikácii ŠKODA Connect » Strana 182

Ikony funkcií v zozname uložených cieľov
- vyhľadanie cieľa podľa názvu (ikona funkcie sa zobrazí vtedy, keď

je k dispozícii viacero položiek na nasledujúcej strane zoznamu)
- zobrazenie detailov cieľa » Strana 186

Vyhľadávanie











Vyhľadávanie



Uloženie cieľa
▶ V hlavnom menu Navigácia zatlačte na ikonu funkcie  → Posledné ciele.
▶ Zatlačte na ikonu funkcie  na želanom cieli, zobrazia sa detaily cieľa.
▶ Zatlačte na ikonu funkcie Uložiť.
▶ Cieľ prípadne premenujte a potvrďte uloženie.

„Cieľ zastávky“ uloženie (aktuálnej pozície vozidla)
▶ V hlavnom menu Navigácia zatlačte na ikonu funkcie  → Uložiť aktuálnu polohu.
▶ Následným zatlačením na ikonu funkcie Premenovať je možné premenovať cieľ

zastávky a uložiť ako cieľ v pamäti cieľov.

Uložením nasledujúceho cieľa zastávky sa prepíše naposledy uložený cieľ za-
stávky. Na zachovanie existujúceho cieľa zastávky je potrebné tento cieľ uložiť
v pamäti systému Infotainment.

Uloženie cieľa ako obľúbeného cieľa/zrušenie cieľa
Ako obľúbený cieľ nie je možné uložiť adresu kontaktu, cieľ vCard alebo cieľ na
obrázku.

▶ V hlavnom menu Navigácia zatlačte na ikonu funkcie  → Ciele.
▶ Zatlačte na ikonu funkcie  a zvoľte želaný zoznam cieľov.
▶ Detaily cieľa zobrazte zatlačením na ikonu funkcie  na želanom cieli.
▶ Zatlačte na ikonu funkcie Spracovať.
▶ Zatlačte na ikonu funkcie Obľúbený.

Vymazanie cieľa
▶ V hlavnom menu Navigácia zatlačte na ikonu funkcie  → Ciele.
▶ Zatlačte na ikonu funkcie  a zvoľte želaný zoznam cieľov.
▶ Detaily cieľa zobrazte zatlačením na ikonu funkcie  na želanom cieli.
▶ Zatlačte na ikonu funkcie Spracovať.
▶ Zatlačte na ikonu funkcie Vymazať a potvrďte proces vymazania.

Domovská adresa

Definovanie domovskej adresy
Ak nie je zadaná domovská adresa, postupujte takto.

› V hlavnom menu Navigácia zatlačte na ikonu funkcie  → Domovská adresa.
› Domovskú adresu definujte pomocou aktuálnej polohy vozidla alebo pro-

stredníctvom zadania adresy.

Zmena domovskej adresy
› V hlavnom menu Navigácia zatlačte na ikonu funkcie  → Správa pamäte → De-

finovať domovskú adresu. 
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› Zatlačte na ikonu funkcie Spracovať.
› Editujte domovskú adresu, resp. ju definujte pomocou aktuálnej polohy vo-

zidla alebo prostredníctvom zadania adresy.

Vymazanie domovskej adresy
› V hlavnom menu Navigácia zatlačte na ikonu funkcie  → Správa pamäte → Vy-

mazať používateľské údaje → Domovská adresa.
› Zatlačte na ikonu funkcie Vymazať a potvrďte proces vymazania.

Import vlastných cieľov

Úvod k téme

Obr. 207 
Aplikácia MyDestination na in-
ternetových stránkach ŠKODA

Obr. 208 
Internetové stránky ŠKODA
Connect

V tejto kapitole sú opísané ciele, ktoré je možné importovať do pamäte systé-
mu Infotainment.

Vlastné ciele je možné vytvárať pomocou aplikácie ŠKODA „MyDestination“, v
používateľskom profile na internetových stránkach portálu ŠKODA Connect
alebo v aplikácii ŠKODA Connect.

Načítaním QR kódu » Obr. 207 alebo po zadaní nasledujúcej adresy do interne-
tového prehliadača sa zobrazia bližšie informácie o aplikácii „MyDestination“.

http://go.skoda.eu/my-destination

Prístup na portál ŠKODA Connect je potrebné vyhľadať na internetových strán-
kach ŠKODA Connect. Tieto je možné otvoriť načítaním QR kódu » Obr. 208
alebo po zadaní nasledujúcej adresy v internetovom prehliadači.

http://go.skoda.eu/skoda-connect

Ciele vo formáte vCard

Do pamäte systému Infotainment je možné naimportovať vlastný cieľ vo for-
máte vCard (*.vcf) z SD karty alebo zo zdroja USB.

Import
› Kartu SD zastrčte do externého modulu, resp. zdroj USB pripojte so súborom

vlastného cieľa.
› V hlavnom menu Navigácia zatlačte na ikonu funkcie  → Správa pamäte → Im-

portovať ciele (SD/USB).
› Zvoľte zdroj a potvrďte import.

Vedenie do cieľa
› V hlavnom menu Navigácia zatlačte na ikonu funkcie  → Ciele →  →  .
› Vyhľadajte a zvoľte želaný importovaný cieľ.

Vymazanie vlastného cieľa
› V hlavnom menu Navigácia zatlačte na ikonu funkcie  → Ciele →  →  .
› Zatlačte na ikonu funkcie  na želanom, vlastnom cieli.
› V detailoch cieľa zatlačte na ikonu funkcie Spracovať→ Vymazať a potvrďte pro-

ces vymazania.

Kategórie zvláštnych cieľov vytvorené v aplikácii „MyDestination“

Import/aktualizácie
› Kartu SD zastrčte do externého modulu, resp. pripojte zdroj USB s kategória-

mi zvláštnych cieľov.
› V hlavnom menu Navigácia zatlačte na ikonu funkcie  → Správa pamäte → Ak-

tualizovať moje zvláštne ciele (SD/USB).

Ak už by bola v pamäti systému Infotainment prítomná kategória s rovnakým
názvom vlastných zvláštnych cieľov, potom sa táto pri importe prepíše.

Zobrazenie kategórie zvláštnych cieľov na mape
› V hlavnom menu Navigácia zatlačte na ikonu funkcie  Mapa → Zvoliť kategórie

pre zvláštne ciele → Moje zvláštne ciele (osobné POI). 
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› Zvoľte naimportovanú kategóriu zvláštnych cieľov.

Zobrazenie symbolov kategórií zvláštnych cieľov na mape Google Earth™ nie je
možné.

Vedenie do cieľa online
› Na mape zatlačte na symbol kategórie zvláštneho cieľa.

Zobrazia sa detaily zvoleného cieľa » Strana 186.

Vymazanie všetkých vlastných kategórií zvláštnych cieľov
› V hlavnom menu Navigácia zatlačte na ikonu funkcie  → Správa pamäte → Vy-

mazať moje zvláštne ciele.
› Zatlačte na ikonu funkcie Vymazať a potvrďte proces vymazania.

Kategórie zvláštnych cieľov vytvorené v používateľskom profile
„portálu ŠKODA Connect“

Vlastné kategórie zvláštnych cieľov vytvorené v používateľskom profile na in-
ternetových stránkach portálu ŠKODA Connect je možné naimportovať do pa-
mäte systému Infotainment.

Predpokladom pre import kategórie zvláštnych cieľov sú aktivované služby
Infotainment Online » Strana 113.

Import kategórií zvláštnych cieľov
V hlavnom menu Navigácia zatlačte na ikonu funkcie  → Informácie o verzii →
Aktualizácia (online).

alebo

› Stlačte tlačidlo  , potom zatlačte na ikonu funkcie  →  .

Zobrazí sa menu pre import/aktualizáciu údajov navigácie a kategórie zvlášt-
nych cieľov » Obr. 194 na strane 173.

› Zatlačte na ikonu funkcie  → Moje zvláštne ciele → Vyvolať.

Ak sú k dispozícii nové kategórie zvláštnych cieľov, potom sa prostredníctvom
systému Infotainment zobrazí ich počet, ako aj veľkosť súboru.

› Zatlačte na ikonu funkcie Spustiť na spustenie importu.
› Na dokončenie importu zatlačte na ikonu funkcie Ďalšia a potvrďte import.

Zobrazenie kategórie zvláštnych cieľov na mape
› V hlavnom menu Navigácia zatlačte na ikonu funkcie  Mapa → Zvoliť kategórie

pre zvláštne ciele → Moje zvláštne ciele (osobné POI).

› Zvoľte naimportovanú kategóriu zvláštnych cieľov.

Zobrazenie symbolov kategórií zvláštnych cieľov na mape Google Earth™ nie je
možné.

Vedenie do cieľa naimportovanej kategórie zvláštnych cieľov
› Na mape zatlačte na symbol kategórie zvláštneho cieľa.

Zobrazia sa detaily zvoleného cieľa » Strana 186.

Vymazanie všetkých vlastných kategórií zvláštnych cieľov
› V hlavnom menu Navigácia zatlačte na ikonu funkcie  → Správa pamäte → Vy-

mazať moje zvláštne ciele.
› Zatlačte na ikonu funkcie Vymazať a potvrďte proces vymazania.

Ciele vytvorené v používateľskom profile na „portáli ŠKODA
Connect“

Ciele vytvorené v používateľskom profile na internetových stránkach portálu
ŠKODA Connect alebo v aplikácii ŠKODA Connect je možné naimportovať do
pamäte systému Infotainment.

Predpokladom pre import cieľov sú aktivované služby Infotainment Online
» Strana 113.

Import cieľov
› V hlavnom menu Navigácia zatlačte na ikonu funkcie  → Ciele →  →  .

alebo

› Stlačte tlačidlo  , potom zatlačte na ikonu funkcie  →  .
› Zatlačte na ikonu funkcie Aktualizovať.
› Ak sú k dispozícii nové ciele, potom potvrďte ich import.

Ak sa v používateľskom profile na internetových stránkach portálu ŠKODA
Connect alebo v aplikácii ŠKODA Connect vytvoril cieľ a odoslal do systému In-
fotainment, potom sa po zapnutí zapaľovania zobrazí na displeji systému Info-
tainment hlásenie týkajúce sa nového cieľa s možnosťou jeho importu.

Vedenie do cieľa online
› V hlavnom menu Navigácia zatlačte na ikonu funkcie  → Ciele →  →  .
› V zobrazovanom zozname online cieľov vyhľadajte a zvoľte želaný cieľ.

Vymazanie online cieľov
› Na vymazanie všetkých online cieľov v hlavnom menu Navigácia zatlačte na

ikonu funkcie  → Správa pamäte → Vymazať používateľské údaje → Online ciele. 
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› Na vymazanie jedného online cieľa v hlavnom menu Navigácia zatlačte na iko-
nu funkcie  → Ciele →  →  →  → Spracovať → Vymazať.

Obrázok s GPS súradnicami

Obr. 209 
Obraz so súradnicami GPS

Systém Infotainment umožňuje vedenie do cieľa na súradnice GPS uložené v
obrázku.

› Stlačte tlačidlo  , potom zatlačte na ikonu funkcie Obrázky.
› Zvoľte pripojený zdroj a otvorte obrázok s GPS súradnicami.
› Zatlačte na ikonu funkcie  » Obr. 209 na obrázku, otvorí sa menu s možno-

sťou spustenia vedenia do cieľa.

Obrázok je možné získať z externého zariadenia, v ktorom sa pri vytváraní ob-
rázku uložia GPS súradnice. Tento je možné prípadne vytvoriť v aplikácii
„MyDestination“ a naimportovať » Obr. 207 na strane 181.

Mapa

Zatlačenie na bod na mape

Obr. 210 
Menu po zatlačení na bod na
mape

Zatlačením na mapu sa v hlavnom menu Navigácia zobrazí symbol  a tiež me-
nu s nasledujúcimi položkami (v závislosti od kontextu) » Obr. 210.

Zobrazenie detailov zvoleného bodu (napr. adresa)
Zobrazenie detailov zvláštneho cieľa / Zobrazenie zoznamu zvláštnych
cieľov (ikona funkcie )
Zobrazenie Street View™ » Strana 176
Spustenie vedenia do cieľa k zvolenému bodu
Vloženie zvoleného bodu ako nasledujúceho cieľa do prebiehajúceho ve-
denia do cieľa
Štart vedenia do obľúbeného cieľa
Štart vedenia do cieľa na domovskú adresu
Cieľ vyhľadávania v okolí zvoleného bodu » Strana 176
Definícia bodu spustenia pre demo režim (ak je tento zapnutý) » Stra-
na 187

Zobrazenie zvláštnych cieľov na mape
▶ Na zapnutie/vypnutie zobrazenia zatlačte v hlavnom menu Navigácia na ikonu

funkcie  → Zvláštne ciele.

▶ Na výber zobrazovaných zvláštnych cieľov zatlačte v hlavnom menu Navigá-
cia na ikonu funkcie  → Mapa → Zvoliť kategórie pre zvláštne ciele a zvoľte želané
kategórie (maximálne 10).

Možnosti zobrazenia mapy

Obr. 211 
Voliteľné možnosti zobrazenia
mapy

› V hlavnom menu Navigácia zatlačte na ikonu funkcie  .

Zobrazia sa nasledujúce ikony funkcií » Obr. 211.
2D - dvojrozmerné zobrazenie mapy
3D - trojrozmerné zobrazenie mapy 

A

B













C
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Zobrazenie trasy od aktuálnej pozície vozidla až po cieľ
Zobrazenie pozície cieľa, resp. nasledujúceho medzicieľa na mape (v závi-
slosti od nastavenia položky  → Rozšírené nastavenia → Stav cieľov:)
Automatické zobrazenie mapy v dennom/nočnom režime (v závislosti od
aktuálne zapnutého osvetlenia vozidla)
Zobrazenie mapy v dennom režime
Zobrazenie mapy v nočnom režime
Zapnutie/vypnutie zobrazenia doplnkového okna » Strana 175
Zapnutie/vypnutie zobrazenia zvolených kategórií zvláštnych cieľov » Stra-
na 183, Zatlačenie na bod na mape
Zapnutie/vypnutie zobrazenia online mapy Google Earth™ » Strana 176

Ak je mierka mapy v zobrazení 2D, resp. 3D menšia ako 10 km (5 míľ), potom sa
mapa zobrazuje automaticky ako 2D a so smerom na sever. Ak sa mierka zväčší
cez túto hodnotu, potom sa mapa prepne späť do východiskového zobrazenia.

Mierka mapy

Obr. 212 
Infotainment Columbus:
ikony funkcií na zmenu
mierky mapy

Obr. 213 Infotainment Amundsen: ikony funkcií na zmenu mierky mapy





A

B

C

D

E

F

Existuje možnosť manuálnej zmeny mierky mapy alebo zapnutia automatickej
zmeny mierky.

› Zatlačte na ikonu funkcie A  » Obr. 212, resp. » Obr. 213.

V oblasti B  » Obr. 212, resp. » Obr. 213 sa zobrazia ikony funkcií na zmenu
mierky mapy.

Druhy manuálnej zmeny mierky
▶ Dotknite sa displeja dvoma prstami a tieto priťahujte k sebe, resp. odťahujte

od seba.
▶ Zatlačte na ikonu funkcie A  a želanú mierku nastavte posuvným reguláto-

rom alebo pomocou ikon funkcií /  » Obr. 212 (platí pre Infotainment Co-
lumbus)

▶ Stlačte regulátor  (neplatí pre Infotainment Columbus).

Zapnutie/vypnutie automatickej zmeny mierky
Ak je aktívna automatická mierka, mení sa mierka mapy automaticky, v závislo-
sti od prechádzaného typu cesty (diaľnica - menšia mierka mapy / obec - väčšia
mierka mapy).

▶ Na zapnutie automatickej zmeny mierky zatlačte v hlavnom menu Navigácia
na ikonu funkcie  →  .

Zatlačte na ikonu funkcie  sa zvýrazní zelenou farbou.

Automatická mierka je potom aktívna iba vtedy, pokiaľ je mapa centrovaná na
pozíciu vozidla (ikona funkcie  resp.  je skrytá).

▶ Na vypnutie automatickej zmeny mierky zatlačte v hlavnom menu Navigácia
na ikonu funkcie  →  .

Zatlačte na ikonu funkcie  sa zvýrazní bielou farbou.

Vypnutie sa realizuje taktiež tým, že sa mapa presunie, resp. že sa manuálne
zmení mierka mapy.

Náhľad mapy so zmenšenou mierkou
▶ V hlavnom menu Navigácia zatlačte na ikonu funkcie A  →  .

Mierka mapy sa na niekoľko sekúnd zmenší a následne sa obnoví pôvodná
mierka.
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Zmena orientácie mapy

Obr. 214 
Zmena orientácie mapy

Zmena orientácie mapy je možná za nasledujúcich podmienok.

Mapa sa nachádza v 2D zobrazí.
Mapa je vycentrovaná (ikona funkcie /  je skrytá).
Mierka mapy predstavuje max. 10 km.

Pri mierke mapy väčšej ako 10 km sa mapa automaticky orientuje na sever.

Zmena orientácie mapy je v 2D zobrazení možná, pokiaľ je mapa centrovaná
(ikona funkcie  resp.  je skrytá » Strana 185, Centrovanie mapy).

Pri mierke mapy väčšej ako 10 km sa mapa automaticky orientuje na sever.

› Na zmenu orientácie mapy v hlavnom menu Navigácia zatlačte na ikonu
funkcie 1) A  » Obr. 214.

Smerom na sever orientovaná mapa
Symbol  pozície vozidla sa otáča, mapa ako aj symbol Polárky 1) sa neotáča-
jú.

Mapa orientovaná na smer jazdy
Mapa, ako aj symbol Polárky 1) sa otáčajú, symbol  pozície vozidla sa neotá-
ča.







Centrovanie mapy

Obr. 215 
Centrovanie mapy

Presunutú mapu je možné centrovať na pozíciu vozidla, cieľa alebo trasy.

V mape sa v rámci ikony funkcie A  » Obr. 215 zobrazujú v závislosti od zobra-
zenia mapy nasledujúce symboly.

 Centrovanie na pozíciu vozidla (v 2D alebo 3D zobrazení mapy)


Centrovanie na pozíciu cieľa (v zobrazení pozície cieľa)

Centrovanie a zobrazenie celej trasy (v zobrazení trasy)

Možnosti zobrazenia mapy v doplnkovom okne

Platí pre Infotainment Columbus.

Obr. 216 Mapa v doplnkovom okne

› V doplnkovom okne zatlačte na ikonu funkcie A  » Obr. 216. 

1) Písmeno vnútri symbolu je závislé od nastaveného jazyka systému Infotainment.
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V závislosti od kontextu sa zobrazia niektoré z nasledujúcich ikon funkcií v ob-
lasti B .

Zobrazenie mapy s trasou od aktuálnej pozície vozidla až po cieľ
Zmena orientácie mapy1)

2D - dvojrozmerné zobrazenie mapy
3D - trojrozmerné zobrazenie mapy
Zapnutie/vypnutie automatickej zmeny mierky

Zobrazenie dopravných značiek

Systém Infotainment ponúka počas vedenia do cieľa možnosť zobrazenia do-
pravných značiek uložených v údajoch navigácie alebo rozpoznaných čelnou
kamerou na displeji systému Infotainment G  » Obr. 196 na strane 174.

› Na zapnutie/vypnutie zobrazenia dopravných značiek zatlačte v hlavnom
menu Navigácia na ikonu funkcie  → Mapa → Zobraziť dopravné značky.

Pre niektoré vozidlá existuje možnosť nastaviť výstrahu pri prekročení prí-
pustnej rýchlosti, ktorá je obmedzená prostredníctvom dopravnej značky.

› Stlačte tlačidlo  , potom zatlačte na ikonu funkcie  → Asistent vodiča →
Upozor. prekročenia rýchlosti:.

Pre prevádzku s ťažným zariadením odporúčame zapnúť identifikáciu doprav-
ných značiek relevantných pre prívesy.

› Stlačte tlačidlo  , potom zatlačte na ikonu funkcie  → Asistent vodiča → Zo-
brazenie dopravných značiek pre príves.

Vedenie do cieľa

Úvod k téme

Spustením vedenie do cieľa vznikne trasa. Do trasy je možné pridať ďalšie me-
dziciele.

Vedenie do cieľa sa realizuje takto
▶ Grafickými odporúčaniami pre jazdu na displeji systému Infotainment a na di-

spleji prístrojového panelu.
▶ Prostredníctvom navigačných hlásení.











Systém Infotainment sa naďalej pokúša o vedenie do cieľa, aj vtedy, keď sú
údaje navigácie neúplné alebo nie sú k dispozícii žiadne údaje pre zadanú oblasť.

Trasa sa vypočíta nanovo vždy vtedy, ak sa ignorujú odporúčania pre jazdu ale-
bo sa odchýlite od trasy.

DÔLEŽITÉ
Vydané hlásenia navigácie sa môžu odlišovať od aktuálnej situácie (napr. z dô-
vodu neaktuálnych údajov navigácie).

Detaily cieľa

Obr. 217 Detaily: cieľa vyhľadaného v údajoch navigácie / online

V detailoch cieľa » Obr. 217 sa zobrazujú nasledujúce položky a informácie.

Oblasť s ikonami funkcií
Detailné informácie o cieli
Pozícia cieľa na mape
Podrobné informácie o cieli (ak sú k dispozícii)
Intenzita signálu dátových služieb a bežiaceho dátového prenosu
Zobrazenie Google Street View™ » Strana 176

Zobrazenie detailov cieľa
Detaily cieľa je možné zobraziť jedným z nasledujúcich spôsobov.

▶ Počas zadávania cieľa.
▶ Zatlačením na ikonu funkcie  v zozname cieľov.
▶ Stlačením tlačidla   v hlavnom menu Navigácia (neplatí pre Infotainment

Columbus) - sa zobrazia detaily posledného cieľa. 
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1) Písmeno vnútri symbolu je závislé od nastaveného jazyka systému Infotainment.
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Ikony funkcií
Pomocou ikon funkcií v oblasti A  je možné v závislosti od kontextu vykonať
nasledujúce funkcie.

▶ Spustenie/zastavenie vedenia do cieľa.
▶ Hľadanie cieľa v blízkosti » Strana 176.
▶ Nastavenie možností trasy.
▶ Uloženie cieľa.
▶ Editácia cieľa (cieľ je možné vymazať, premenovať alebo uložiť ako obľúbený).
▶ Výber telefónneho čísla zvláštneho cieľa (keď je so systémom Infotainment

spojený telefón » Strana 156, Spárovanie a spojenie).

Výpočet trasy a spustenie vedenia do cieľa

Obr. 218 
Alternatívne trasy

Výpočet trasy sa realizuje na základe nastavených parametrov trasy. Možnosti
trasy je možné nastaviť:  → Možnosti trasy.

Alternatívne trasy
Pri zapnutom výbere alternatívnych trás sa po výpočte novej trasy zobrazí na-
sledujúce menu » Obr. 218.

 - ekonomická trasa s čo možno najkratšou dobou jazdy a s najkratšou
trasou - zvýrazňuje sa zelenou
 - najrýchlejšia trasa do cieľa, aj keď je tu potrebná obchádzka - zvýrazňu-
je sa červenou farbou
 - najkratšia trasa do cieľa, aj keď je pri tom potrebná dlhšia doba jazdy -
zvýrazňuje sa oranžovou farbou

V ikonách funkcií alternatívnych trás sa zobrazujú informácie o dĺžke trasy, ako
aj predpokladaná doba jazdy a nasledujúce symboly (platí pre Infotainment Co-
lumbus).

A
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Použitie spoplatnenej diaľnice
Použitie vlaku/trajektu
Použitie spoplatneného tunelu
Použitie spoplatnenej cesty prvej triedy
Použitie cesty prvej triedy spoplatnenej prostredníctvom známky

Existuje možnosť zvoliť už vypočítanú alternatívnu trasu, skôr ako sa ukončí vý-
počet zvyšných trás.

Výberom typu trasy sa spustí vedenie do cieľa.

Ak sa v priebehu 30 s po výpočte všetkých trás nerealizuje výber trasy, potom
sa automaticky spustí vedenie do cieľa podľa nastaveného preferovaného typu
trasy.

Výpočet trasy pre prevádzku s prívesom

Pre jazdu s prívesom, resp. s iným príslušenstvom pripojeným na zásuvku ťaž-
ného zariadenia odporúčame zapnúť identifikáciu prívesu, resp. nastaviť najvyš-
šiu rýchlosť pre prevádzku s prívesom.

› Na výpočet trasy pre prevádzku s prívesom zatlačte v hlavnom menu Navigá-
cia na ikonu funkcie  → Možnosti trasy →  .

› Na nastavenie najvyššej rýchlosti pre prevádzku s prívesom stlačte tlačidlo
 , potom zatlačte na ikonu funkcie  → Asistent vodiča → Identifikácia príve-

su → Najvyššia rýchlosť pre príves.

Demo režim

Demo režim -predstavuje simuláciu jazdy do zadaného cieľa cesty. Funkcia po-
núka možnosť prejsť vypočítanú trasu „ako modelovú situáciu“.

Pri zapnutom Demo režime sa od štartu vedenia do cieľa zobrazuje menu pre
vedenie do cieľa v Demo režime alebo v normálnej prevádzke.

› Na zapnutie/vypnutie zatlačte v hlavnom menu Navigácia na ikonu funkcie
 → Rozšírené nastavenia → Demo režim.

Pri zapnutom Demo režime je možné definovať bod štartu trasy.

› V hlavnom menu Navigácia zatlačte na ikonu funkcie  → Rozšírené nastavenia
→ Definovať bod spustenia demo režimu.

› Bod štartu definujte zadaním adresy alebo prostredníctvom aktuálnej pozície
vozidla. 
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› Bod štartu Demo režimu je možné pri zapnutom Demo režime nastaviť aj
tým, že sa zatlačí na želaný bod na mape a zvolí položka Bod spust. (Demo rež.)
» Strana 183, Zatlačenie na bod na mape.

Grafické odporúčania pre jazdu

Obr. 219 Odporúčania pre jazdu / Detail odporúčania pre jazdu

Zobrazenie grafických odporúčaní pre jazdu sa realizuje v doplnkovom okne
Manéver, ako aj na displeji prístrojového panelu.

V doplnkovom okne Manéver sa zobrazujú nasledujúce odporúčania pre jazdu
» Obr. 219.

Názov/číslo ulice aktuálnej pozície vozidla
Odporúčania pre jazdu s názvami ulíc / číslami ulíc, so vzdialenosťou a do-
bou jazdy k miestu manévru
Detail odporúčania pre jazdu (zobrazuje sa v blízkosti manévru)
Odporúčanie jazdného pruhu

Systém Infotainment v doplnkovom okne Manéver upozorňuje aj na dopravné
obmedzenia prijaté prostredníctvom TMC, a tiež na parkoviská, čerpacie stani-
ce alebo reštaurácie na diaľniciach.

Obmedzenia rýchlosti
Pri zapnutej funkcii  Rozšírené nastavenia Upozornenie: Prekročená hranica štátu sa
pri prekročení štátnej hranice zobrazia obmedzenia rýchlosti špecifické pre
krajinu.

Tieto obmedzenia rýchlosti je možné zobraziť zatlačením na ikonu funkcie  →
Najvyššie rýchlosti v hlavnom menu Navigácia.

A

B

C

D

Navigačné hlásenia

Systém Infotainment vydáva počas vedenia do cieľa navigačné hlásenia.

Navigačné hlásenia sa generujú systémom Infotainment. To nemusí vždy zaru-
čiť bezchybnú zrozumiteľnosť hlásenia (napr. názov ulice alebo mesta).

Posledné hlásenie navigácie je možné zopakovať stlačením regulátora  (ne-
platí pre Infotainment Columbus).

Časový okamih navigačného hlásenia je závislý od prechádzaného typu komu-
nikácie, ako aj od rýchlosti jazdy.

Typ navigačných hlásení je možné nastaviť:  → Navigačné hlásenia.

Upozornenie
Vedenie do cieľa na najčastejšie prechádzanej trase sa realizuje bez navigač-
ných hlásení.

Najčastejšie trasy

Najčastejšie prechádzané trasy sa automaticky ukladajú v systéme Infotain-
ment. Z týchto je možné ponúknuť až 3 trasy, ktoré najlepšie zodpovedajú ak-
tuálnemu času, dňu v týždni a tiež pozícii vozidla.

Vedenie do cieľa jednej z najčastejšie prechádzaných trás je možné spustiť,
hneď ako sa nerealizuje žiadne vedenie do cieľa.

› Na zobrazenie menu s najčastejšie prechádzanými trasami zatlačte v dopln-
kovom okne na ikonu funkcie Najčast. trasy → Zobraziť na mape.

› Zvoľte želanú trasu.

Realizuje sa výpočet zvolenej trasy a spustí sa vedenie do cieľa.

Zobrazenie menu v doplnkovom okne je možné v hlavnom menu Navigácia za-
tlačením na ikonu funkcie  → Možnosti trasy → Najčast. trasy zapnúť/vypnúť .

Uložené najčastejšie trasy je možné vymazať v hlavnom menu Navigácia zatla-
čením na ikonu funkcie  → Správa pamäte → Vymazať používateľské údaje → Najčast.
trasy.

Upozornenie
Vedenie do cieľa na najčastejšie prechádzanej trase sa realizuje bez navigač-
ných hlásení.
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Ukončenie vedenia do cieľa

Vedenie do cieľa je možné ukončiť jedným z nasledujúcich spôsobov.

› Dosiahne sa konečný cieľ cesty.
› V hlavnom menu Navigácia zatlačením na ikonu funkcie  → Zastav.privádz.do

cieľa.
› Vypnutím zapaľovania na dobu dlhšiu ako 120 min.

Zrušenie vedenia do cieľa

Ak sa zapaľovanie vypne a opäť zapne, potom sa vo vedení do cieľa pokračuje
jedným z nasledujúcich spôsobov v závislosti od doby vypnutia.

▶ V priebehu 15 minút - vedenie do cieľa pokračuje za zohľadnenia vypočítanej
trasy.

▶ Od 15 min do 120 min - po potvrdení hlásenia na displeji systému Infotain-
ment pokračuje vedenie do cieľa so zohľadnením vypočítanej trasy.

▶ Po 120 minútach - vedenie do cieľa sa ukončí.

Trasa

Plán trasy

Obr. 220 Plán trasy: jeden cieľ trasy / viacero cieľov trasy

Počas vedenia do cieľa je možné zobraziť plán trasy (informácie o aktuálnej tra-
se).

› V hlavnom menu Navigácia zatlačte na ikonu funkcie  → Plán trasy.

Jeden cieľ trasy
V pláne trasy sa pri cieli zobrazujú nasledujúce informácie » Obr. 220 - .

Oblasť s ikonami funkcií
Informácie o cieli

Predpokladaný čas príchodu do cieľa / zvyšná doba jazdy do cieľa1)

Zvyšná vzdialenosť do cieľa
Zvolený typ trasy (ekonomická, najrýchlejšia, najkratšia)
Aktuálna pozícia vozidla (adresa / GPS súradnice)

Zobrazenie času príchodu alebo zvyšnej doby jazdy je možné nastaviť takto.

▶ V hlavnom menu Navigácia zatlačte na ikonu funkcie  → Rozšírené nastavenia
→ Ukazovateľ času:.

Viacero cieľov trasy
V pláne trasy sa pri príslušných cieľoch zobrazujú nasledujúce informácie
» Obr. 220 - .

Oblasť s ikonami funkcií
Medzicieľ (s priebežným číslom)
Konečný cieľ cesty
Predpokladaný čas príjazdu do cieľa / do medzicieľa
Vzdialenosť do cieľa / medzicieľa
Zámena cieľov medzi sebou
Vymazanie cieľa
Pokračovanie vo vedení do cieľa od zvoleného cieľa (predchádzajúce me-
dziciele sa preskočia)
Zobrazenie detailov cieľa » Strana 186

Vloženie cieľa do trasy
▶ V oblasti A  zatlačte na ikonu funkcie Zadať cieľ a zadajte nový cieľ.
▶ alebo: V oblasti A  zatlačte na ikonu funkcie Ciele a cieľ zvoľte zo zoznamu

uložených cieľov.

Každý ďalší cieľ sa pridá do zoznamu ako nasledujúci cieľ trasy.

Vzájomná výmena cieľov
▶ Podržte stlačenú príslušnú ikonu funkcie  a cieľ presuňte na želanú pozíciu. 

A

B





C

D

A

















1) Ak je čas príchodu do konečného cieľa, resp. zvyšný čas jazdy vyšší ako 24 hodín, zobrazí sa v rámci symbolu
.
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Pri cieľoch už dosiahnutých na trase sa pod názvom cieľa zobrazí text Cieľ dosiah-
nutý. Už nie je možné navzájom vymieňať tieto ciele.

Uloženie trasy
▶ V oblasti A  zatlačte na ikonu funkcie Uložiť.
▶ Editovanú trasu uložte ako novú trasu alebo nahraďte existujúcu, uloženú tra-

su.

Trasa sa uloží v zozname trás » Strana 190.

Ukončenie vedenia do cieľa
▶ V oblasti A  zatlačte na ikonu funkcie Zastaviť.

Zmena trasy na mape

Platí pre Infotainment Columbus.

Obr. 221 Zmena trasy na mape / Prejazdový bod trasy

Trasu, ktorá neobsahuje medziciele, je možné zmeniť počas vedenia do cieľa
tým, že sa vloží prejazdový bod.

Vloženie prejazdového bodu
› V hlavnom menu Navigácia zatlačte na ikonu funkcie  → Zmeniť trasu na mape.
› Dotknite sa displeja v oblasti trasy a krížový bod presuňte na želané miesto

na mape (napr. A  » Obr. 221).

Prejazdový bod B  » Obr. 221 sa vloží do trasy.

› Zatlačte na ikonu funkcie  .

Realizuje sa nový výpočet trasy a spustí sa vedenie do cieľa.

Prispôsobenie prejazdového bodu
› V hlavnom menu Navigácia zatlačte na ikonu funkcie  → Zmeniť trasu na mape.

› Dotknite sa prejazdového bodu B  a presuňte ho na iné miesto na mape.
› Zatlačte na ikonu funkcie  .

Realizuje sa nový výpočet trasy a spustí sa vedenie do cieľa.

Odstránenie prejazdového bodu
› V hlavnom menu Navigácia zatlačte na ikonu funkcie  → Zmeniť trasu na mape.
› Zatlačte na ikonu funkcie Vymazať bod cesty.
› Zatlačte na ikonu funkcie  .

Realizuje sa nový výpočet trasy a spustí sa vedenie do cieľa.

Zoznam trás

V zozname trás existuje možnosť vytvárať, importovať, ukladať, vymazávať tra-
sy alebo spustiť vedenie do cieľa.

Nová trasa
› V hlavnom menu Navigácia zatlačte na ikonu funkcie  → Trasy → Nová trasa.

Cieľ trasy vložte jedným z nasledujúcich spôsobov.

› Zatlačte na ikonu funkcie Zadať cieľ a zadajte nový cieľ.

alebo

› Zatlačte na ikonu funkcie Ciele a zvoľte cieľ zo zoznamu uložených cieľov.
› Na uloženie vytvorenej trasy zatlačte na ikonu funkcie Uložiť.
› Zatlačte na ikonu funkcie Spustiť na spustenie vedenia do cieľa.

Import trasy
Trasu vytvorenú v používateľskom profile na internetových stránkach portálu
ŠKODA Connect je možné naimportovať do pamäte systému Infotainment.

Predpokladom pre import trasy sú aktivované služby Infotainment Online
» Strana 113.

Ak bola vytvorená trasa odoslaná do systému Infotainment, potom sa po za-
pnutí zapaľovania zobrazí na displeji systému Infotainment automaticky hláse-
nie týkajúce sa novej trasy s možnosťou jej importu.

Ak sa trasa odoslala pri zapnutom zapaľovaní do systému Infotainment, potom
sa import trasy systémom Infotainment ponúkne až po opätovnom zapnutí za-
paľovania (zapaľovanie musí byť vypnuté min. 15 minút).

Import trasy je možné vykonať aj manuálne takto.

› V hlavnom menu Navigácia zatlačte na ikonu funkcie  → Trasy. 
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alebo

› Stlačte tlačidlo  , potom zatlačte na ikonu funkcie  →  .

Zobrazí sa zoznam trás.

› Zatlačte na ikonu funkcie Importovať trasy.

Ak je k dispozícii nová trasa, potom sa systémom Infotainment vydá príslušné
hlásenie.

› Zatlačte na ikonu funkcie Vyvolať na spustenie importu trasy.

Naimportovanú trasu je možné zobraziť v zozname uložených trás.

Správa uložených trás
› V hlavnom menu Navigácia zatlačte na ikonu funkcie  → Trasy.
› Zvoľte želanú trasu a potom jednu z nasledujúcich funkcií.

- vymazanie uloženej trasy
- editácia trasy » Strana 189, Plán trasy

- vypočítanie trasy a spustenie vedenia do cieľa » Strana 187, Výpočet
trasy a spustenie vedenia do cieľa

Režim bodu trasy

Úvod k téme

Platí pre Infotainment Columbus.

Tento režim je vhodný na vedenie do cieľa mimo ciest alebo v oblastiach, pre
ktoré nie sú k dispozícii mapové podklady.

Systém Infotainment umožňuje zaznamenávanie prejdenej trasy s bodmi cesty
na základe automaticky alebo manuálne nastavených bodov trasy.

Následne existuje možnosť spustiť vedenie do cieľa k uloženej trase s bodmi
cesty alebo trasu s bodmi cesty uložiť na SD kartu.

Vymazať
Spracovať
Spustiť

Hlavné menu

Obr. 222 
Režim bodu trasy: hlav-
né menu

› V hlavnom menu Navigácia zatlačte na ikonu funkcie  → Aktivovať režim bodu
trasy.

Zobrazí sa hlavné menu » Obr. 222.

Pri prebiehajúcom vedení do cieľa sa toto po výbere menu Režim bodu trasy
ukončí.

Opis ikon funkcií A  » Obr. 222
V závislosti od kontextu:
▶ Nerealizuje sa vedenie do cieľa - spustenie zaznamenávania trasy s

bodmi cesty / zobrazenie správy uložených trás s bodmi cesty / opuste-
nie menu

▶ Realizuje sa zaznamenávanie trasy s bodmi cesty - zastavenie zazna-
menávania trasy s bodmi cesty / manuálne nastavenie bodu cesty / opu-
stenie menu

▶ Realizuje sa vedenie do cieľa - zastavenie vedenia do cieľa / preskoče-
nie nasledujúceho bodu cesty / opustenie menu

Nastavenie zobrazenia mapy / zobrazenie/skrytie doplnkového okna / za-
pnutie/vypnutie zobrazenia zvláštnych cieľov na mape

Ovládanie prehrávania rádia/médií
Nastavenie Navigácia nie je k dispozícii v menu Režim bodu trasy
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Zaznamenávanie bodov trasy

Obr. 223 
Zaznamenávanie trasy s
bodmi cesty

Spustenie zaznamenávania trasy s bodmi cesty
▶ V hlavnom menu Režim bodu trasy zatlačte na ikonu funkcie  → Prijať cieľový

bod trasy.

Zvoľte jeden z nasledujúcich druhov zaznamenávania.

■ Zvoliť na mape - cieľ zadajte na mape a spustite zaznamenávanie bodov cesty
■ Spustiť prijímanie - spustite zaznamenávanie bodov cesty bez zadania cieľa

Zaznamenávanie trasy s bodmi cesty
Po spustení zaznamenávania trasy s bodmi cesty sa v závislosti od kontextu
môžu zobraziť nasledujúce informácie » Obr. 223.

Automaticky nastavené body cesty
Manuálne nastavené body cesty
Doplnkové okno Body cesty s počtom už nastavených bodov cesty / maxi-
málne prípustným počtom bodov cesty

Manuálne nastavenie bodu trasy
▶ V hlavnom menu Režim bodu trasy zatlačte na ikonu funkcie  → Manuálne ur-

čiť bod trasy.

Ukončenie zaznamenávania
▶ V hlavnom menu Režim bodu trasy zatlačte na ikonu funkcie  → Zastaviť prijí-

manie.

Zaznamenávanie sa taktiež ukončí vtedy, keď sa opustí menu Režim bodu tra-
sy.

Zaznamenané trasy s bodmi cesty sa po zaznamenávaní uzatvoria v trase s
bodmi cesty a uložia v pamäti bodov cesty.

A

B

C

Po ukončení zaznamenávania nemôže toto pokračovať. Je potrebné spustiť no-
vé zaznamenávanie.

Prejdenie uloženej trasy s bodmi cesty

Obr. 224 Zobrazenie trasy s bodmi cesty / Prejdenie trasy s bodmi ce-
sty

Spustenie vedenia do cieľa
› V hlavnom menu Režim bodu trasy zatlačte na ikonu funkcie  → Pamäť bodov

cesty.
› V zobrazovanom zozname zvoľte želanú trasu.
› Zatlačte na ikonu funkcie  .
› Zvoľte jedno z nasledujúcich menu » Obr. 224 - .

■ Otočiť trasu - zmena poradia trasy s bodmi cesty (vhodné na prejdenie trasy s
bodmi cesty v opačnom poradí)

■ Ďalší bod trasy - prechod na ďalší bod trasy
■ Spustiť - spustenie vedenia do cieľa

Vedenie do cieľa
Počas prechádzania trasy s bodmi cesty systém Infotainment nevydáva navi-
gačné hlásenia.

Pri jazde je možné presné nasledovanie trasy s bodmi cesty na displeji systému
Infotainment.

Počas prechádzania trasy s bodmi cesty sa v doplnkovom okne Body cesty reali-
zuje zobrazenie smeru, ako aj vzdialenosti k ďalšiemu bodu trasy, poradové čís-
lo ďalšieho bodu trasy, ako aj celkový počet bodov trasy B  » Obr. 224 - .

Cieľový bod trasy od pozície vozidla po ďalší bod trasy sa počas jazdy postupne
„skracuje“ „“ C  » Obr. 224. 
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Ak sa prechádza v dostatočnej blízkosti okolo bodu trasy, potom sa pokračuje
vo vedení do cieľa až po nasledujúci bod trasy.

Ak by sa prechádzalo popri bodu trasy a tento by pri tom „nezmizol“ z trasy
(napr. pretože je vzdialenosť od tohto bodu trasy príliš veľká), potom existuje
možnosť „preskočiť“ tento bod trasy a pokračovať vo vedení do cieľa k nasle-
dujúcemu bodu trasy.

▶ V hlavnom menu Režim bodu trasy zatlačte na ikonu funkcie  → Preskočiť bod
trasy.

Ukončenie vedenia do cieľa
▶ V hlavnom menu Režim bodu trasy zatlačte na ikonu funkcie  → Ukončiť privá-

dzanie do cieľa.

Vedenie do cieľa sa taktiež ukončí vtedy, keď sa opustí Režim bodu trasy.

Správa pamäte bodov cesty

› Na zobrazenie zoznamu s uloženými a naimportovanými bodmi cesty v
hlavnom menu Režim bodu trasy zatlačte na ikonu funkcie  → Pamäť bodov
cesty.

V ikone funkcie pre cieľový bod trasy sa objaví názov cieľového bodu, dátum a
čas uloženia, ako aj počet bodov trasy.

› Zvoľte želanú trasu s bodmi cesty a potom jednu z nasledujúcich položiek.

Uloženie cieľového bodu trasy na SD karte
Vymazanie cieľového bodu trasy
Premenovanie cieľového bodu trasy
Zobrazenie cieľového bodu trasy » Obr. 224 na strane 192

Import cieľového bodu trasy z SD karty
▶ V hlavnom menu Režim bodu trasy zatlačte na ikonu funkcie  → Pamäť bodov

cesty → Importovať.
▶ Zvoľte zdroj zaznamenávania trasy s bodmi cesty a potvrďte import.









Dopravné hlásenia

Zoznam dopravných hlásení

Obr. 225 Zoznam dopravných hlásení: zdroj TMC / Online zdroj

Systém Infotainment umožňuje príjem dopravných hlásení, ktoré obsahujú in-
formácie týkajúce sa dopravných obmedzení, pomocou TMC (Traffic Message
Channel) alebo online (pri aktivovaných online službách Infotainment Online
» Strana 113).

› Na zobrazenie zoznamu dopravných hlásení stlačte tlačidlo  , potom za-
tlačte na ikonu funkcie  .

V zozname dopravných hlásení, ako aj na mape sa realizuje zobrazenie maximál-
ne 6 hlásení, ktoré sú opatrené písmenom a symbolom dopravného obmedze-
nia (napr. , , ) » Obr. 225.

Na dopravné hlásenia prítomné na trase sa upozorňuje pomocou navigačného
hlásenia.

Zdroj dopravného hlásenia
Na pozícii C  » Obr. 225 je možné zobraziť nasledujúce symboly.

Dopravné hlásenie TMC (pri prečiarknutom symbole sa systém Infotain-
ment nachádza mimo dosahu poskytovateľov dopravných hlásení)
Online dopravné hlásenia

Možnosti zobrazenia
▶ Nerealizuje sa vedenie do cieľa - zobrazujú sa všetky dopravné hlásenia.
▶ Realizuje sa vedenie do cieľa - po zatlačení na ikonu funkcie B  » Obr. 225 je

možné zvoliť v zobrazovanom menu zatlačením na ikonu funkcie Všetky všet-
ky dopravné hlásenia alebo zatlačením na ikonu funkcie Trasa, iba dopravné
hlásenia určené pre trasu. 
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Dopravné hlásenie môže obsahovať niektoré z nasledujúcich informácií.

▶ Symbol dopravného obmedzenia
▶ Číslo príslušnej cesty
▶ Názov príslušného miesta
▶ Opis dopravného obmedzenia

Farebné rozlíšenie závažnosti dopravného obmedzenia hlásenia TMC
Symbol dopravného obmedzenia (napr. , , ) je umiestnený pred obme-
dzením a dĺžka obmedzenia sa zobrazuje na mape vpravo pozdĺž trasy.

V závislosti od kontextu sa symbol dopravného obmedzenia zobrazuje jedným z
nasledujúcich spôsobov.

Nerealizuje sa vedenie do cieľa
▶ Červená - všetky dopravné obmedzenia

Realizuje sa vedenie do cieľa
▶ Sivá - dopravné obmedzenie sa nevyskytuje na ceste
▶ Červená - dopravné obmedzenie leží na trase, nerealizuje sa nový výpočet

trasy a trasa sa vedie cez dopravné obmedzenie
▶ Oranžová - dopravné obmedzenie leží na trase, realizuje sa nový výpočet tra-

sy a ponúkne sa obchádzková trasa

Farebné rozlíšenie závažnosti dopravného obmedzenia online hlásenia
Farebné rozlíšenie dopravného obmedzenia je závislé od poskytovateľa online
dopravných hlásení.

Na nastavenie zobrazenia dopravných obmedzení v hlavnom menu Navigácia
zatlačte na ikonu funkcie  → Mapa → Nastavenia dopravného toku.

Aktualizácia
Zoznam dopravných hlásení sa aktualizuje priebežne prostredníctvom systému
Infotainment.

Detail dopravného hlásenia

Obr. 226 Detail dopravného hlásenia: zdroj TMC / online zdroj

Zobrazenie detailu dopravného hlásenia je závislé od toho, či je pre príslušné
dopravné hlásenie základom zdroj TMC » Obr. 226 -  alebo online zdroj
» Obr. 226 - .

› Na zobrazenie detailu dopravného hlásenia zvoľte v zozname dopravných hlá-
sení želané dopravné hlásenie.

› alebo: Na mape kliknite na symbol dopravného obmedzenia.

V závislosti od kontextu sa zobrazujú nasledujúce informácie a ikony funkcií
» Obr. 226.

Mapa s príslušným miestom
Opis dopravného obmedzenia
Čas prijatia, ako aj informácie týkajúce sa poskytovateľa dopravného hlá-
senia (ak je poskytovateľom ŠKODA Connect, potom ide o online do-
pravné hlásenie)
Symbol dopravného obmedzenia
Dĺžka dopravného obmedzenia
Dostupné zobrazenie Google Street View™ » Strana 176

Dynamická trasa

Systém Infotainment umožňuje počas vedenia do cieľa vyhodnocovanie prija-
tých dopravných hlásení. Pri splnení nasledujúcich podmienok sa vypočíta ob-
chádzková trasa a vydá sa príslušné hlásenie. 

A

B

C

D

E
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Funkcia dynamickej trasy je zapnutá.
Dopravné obmedzenie obsiahnuté v dopravnom hlásení sa nachádza na
trase.
Dopravné obmedzenie sa systémom Infotainment vyhodnotí ako obme-
dzenie s vysokou dôležitosťou.

› Na zapnutie/vypnutie zatlačte v hlavnom menu Navigácia na ikonu funkcie
 → Možnosti trasy → Dynamická trasa.

Manuálne zadanie/odstránenie dopravného obmedzenia na trase

Pri zistenom dopravnom obmedzení (napr. dopravná zápcha) počas vedenia do
cieľa je možné toto dopravné obmedzenie zadať do trasy manuálne.

Po zadaní vykoná systém Infotainment nový výpočet trasy a prípadne ponúkne
trasu obchádzky.

Zadanie dopravného obmedzenia
› V hlavnom menu Navigácia zatlačte na ikonu funkcie  → Plánovanie dopravnej

zápchy.
› Nastavte dĺžku dopravného obmedzenia.

Dopravné obmedzenie sa zobrazí červenou farbou na mape vpravo pozdĺž tra-
sy.

Odstránenie dopravného obmedzenia
Dopravné obmedzenie sa odstráni z trasy po realizovanom vedení do cieľa ale-
bo ho je možné odstrániť manuálne takto.

› V hlavnom menu Navigácia zatlačte na ikonu funkcie  → Zruš. „Plán. dopravnej
zápchy“.







Systémy vozidla

CAR - nastavenia vozidla

Úvod k téme

V menu CAR je možné zobrazovať informácie o jazde, ako aj informácie o vo-
zidle a nastavovať niektoré systémy vozidla.

Obnovenie nastavení z výroby
Obnovenie nastavení z výroby je možné vykonať v menu  /  →  → Nasta-
venia z výroby.

Upozornenie
Nastavenie vozidla systémov je možné vykonávať iba pri zapnutom zapaľovaní.

Hlavné menu

Obr. 227 
Ikony funkcií v hlavnom menu

› Stlačte tlačidlo  /   →  , zobrazí sa hlavné menu s nasledujúcimi ikonami
funkcií » Obr. 227.

Výber nasledujúcich bodov ponuky
▶ Komfortný spotrebič
▶ Údaje jazdy
▶ DriveGreen
▶ Stav vozidla

Obsluha prehrávania - Rádio/Médiá
V závislosti od výbavy vozidla s manuálnou klimatizáciou: nastavenie ne-

závislého kúrenia a vetrania / Obsluha vyhrievania predného skla
Nastavenia systémov vozidla
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Jazda

Rozbehnutie a jazda

Naštartovanie a vypnutie motora

 Úvod k téme

V závislosti od výbavy existuje možnosť zapnúť/vypnúť zapaľovanie pomocou
kľúča v spínacej skrinke alebo štartovacieho tlačidla a naštartovať/vypnúť
motor.

POZOR
■ Nikdy nevypínajte motor, kým vozidlo úplne nezastaví - hrozí nebezpečen-
stvo nehody!
■ Počas jazdy s vypnutým motorom musí byť vždy zapnuté zapaľovanie.
Inak môže dôjsť k zamknutiu riadenia - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Kľúč vytiahnite zo spínacej skrinky až po úplnom zastavení vozidla » Stra-
na 201, Parkovanie. Inak môže dôjsť k zamknutiu riadenia - hrozí nebezpe-
čenstvo nehody!
■ Vozidlo nikdy nenechávajte bez dozoru s bežiacim motorom - hrozí nebez-
pečenstvo nehody, odcudzenia a pod.!
■ Nikdy nenechajte bežať motor v uzavretom priestore (napr. garáže) - hrozí
nebezpečenstvo otravy alebo ohrozenia života!

DÔLEŽITÉ
■ Motor naštartujte až potom, keď motor a vozidlo stoja - hrozí nebezpečen-
stvo poškodenia štartéra a motora!
■ Motor neštartujte rozťahovaním vozidla - hrozí nebezpečenstvo poškodenia
motora a katalyzátora! Ako pomoc pri štartovaní môžete použiť akumulátor
iného vozidla.
■ Pri vozidlách so štartovacím tlačidlom dávajte pozor na to, kde sa nachádza
kľúč. Systém dokáže rozpoznať platný kľúč, aj keď tento ostal zabudnutý napr. v
prednej časti na streche vozidla - hrozí strata alebo nebezpečenstvo poškode-
nia kľúča.

Upozornenie
Motor vozidla nenechávajte zahrievať pri stojacom vozidle. Ak je to možné, po-
tom sa pohnite ihneď po naštartovaní vozidla. Takto motor dosiahne rýchlejšie
svoju prevádzkovú teplotu.

Elektronický imobilizér a zámok riadenia

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 196.

Elektronickým imobilizérom (ďalej len imobilizér) a zámkom riadenia sa sťaží
možný pokus o krádež alebo o neoprávnené použitie vozidla.

Imobilizér
Imobilizér umožňuje štartovanie motora výhradne za použitia originálneho kľú-
ča od vozidla.

Porucha funkcie imobilizéra
Pri poruche komponentov imobilizéra v kľúči nie je možný štart motora. Na di-
spleji prístrojového panelu sa zobrazí hlásenie o tom, že je aktívny imobilizér.

Na naštartovanie použite druhý kľúč od vozidla, prípadne vyhľadajte pomoc od-
borného servisu.

Zablokovanie zámku riadenia
› Pri vozidlách so spínacou skrinkou vytiahnite kľúč zapaľovania a otáčajte vo-

lant, kým sa zámok riadenia nezaistí.
› Pri vozidlách so štartovacím tlačidlom vypnite motor a otvorte dvere vodiča.

Ak sa najskôr otvoria dvere vodiča a potom sa vypne zapaľovanie, zablokuje
sa zámok riadenia automaticky až po zamknutí vozidla.

Odblokovanie zámku riadenia
› Pri vozidlách so spínacou skrinkou zastrčte kľúč do spínacej skrinky a zapnite

zapaľovanie. Ak to nie je možné, potom pohnite volantom sem a tam a tým
odblokujte zámok riadenia.

› Pri vozidlách so štartovacím tlačidlom nastúpte do vozidla a zatvorte dvere
vodiča. Za určitých okolností sa môže zámok riadenia odblokovať až pri za-
pnutí zapaľovania, resp. naštartovaní motora.

POZOR
Vozidlo nikdy nenechajte pohybovať s uzamknutým zámkom riadenia - hrozí
nebezpečenstvo nehody!
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Zapnutie/vypnutie zapaľovania

Obr. 228 Pozície kľúča od vozidla v spínacej skrinke / so štartovacím
tlačidlom

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 196.

Pozície kľúča od vozidla v spínacej skrinke » Obr. 228 - 
Vypnuté zapaľovanie, odstavený motor
Zapnite zapaľovanie
Štartovanie motora

Zapnutie/vypnutie zapaľovania pri vozidlách so štartovacím tlačidlom
› Stlačte tlačidlo » Obr. 228 - , zapaľovanie sa zapne/vypne.

Pri vozidlách s manuálnou prevodovkou nesmie byť počas zapínania/vypínania
zapaľovania zošliapnutý pedál spojky, v opačnom prípade sa realizuje proces
štartovania.

Pri vozidlách s automatickou prevodovkou nesmie byť počas zapínania/vypí-
nania zapaľovania zošliapnutý pedál brzdy, v opačnom prípade sa realizuje pro-
ces štartovania.

Štartovanie/vypnutie motora

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 196.

Pred naštartovaním motora
› Pevne zatiahnite ručnú brzdu.
› Pri vozidlách s manuálnou prevodovkou preraďte radiacu páku do neutrálnej

polohy, zošliapnite pedál spojky a podržte ho, až kým nenaskočí motor.

1

2

3

› Vo vozidlách s automatickou prevodovkou je potrebné prestaviť voliacu pá-
ku do polohy P alebo N » , podržať zošliapnutý pedál brzdy, kým motor ne-
naskočí.

Štartovanie motora
› Pri vozidlách so spínacou skrinkou otočte kľúč do pozície 3  » Obr. 228 na

strane 197 - , realizuje sa proces štartovania. Potom uvoľnite kľúč, motor
automaticky naskočí.

Ak by motor nenaskočil v priebehu 10 sekúnd, otočte kľúčik do polohy 1 . Pro-
ces štartovania zopakujte po 30 sekundách.

› Pri vozidlách so štartovacím tlačidlom krátko stlačte tlačidlo » Obr. 228 na
strane 197 - , motor automaticky naskočí.

Pri vozidlách so vznetovými motormi sa pri procese štartovania rozsvieti kon-
trolné svetlo žeravenia . Po zhasnutí kontrolného svetla naskočí motor.

Vypnutie motora
› Zastavte vozidlo.
› Pri vozidlách so spínacou skrinkou otočte kľúč do pozície 1  » Obr. 228 na

strane 197 - .
› Pri vozidlách so štartovacím tlačidlom stlačte gombík » Obr. 228 na stra-

ne 197 - , motor a zapaľovanie sa vypnú súčasne.

Pri vozidlách s automatickou prevodovkou sa môže kľúč zo zapaľovania vytia-
hnuť iba vtedy, keď sa voliaca páka nachádza v polohe P.

Po dlhšie trvajúcom vyššom zaťažení motora ho nevypínajte ihneď po zastave-
ní, ale nechajte ho v chode pri voľnobežných otáčkach približne 1 minútu. Za-
bránite tak prípadnému nahromadeniu tepla v odstavenom motore.

Núdzové vypnutie motora pri vozidlách so štartovacím tlačidlom
Systém je vybavený ochranným zariadením proti nechcenému vypnutiu, motor
je možné počas jazdy vypnúť iba v núdzovom prípade.

› Podržte stlačený gombík » Obr. 228 na strane 197 -  alebo ho stlačte dva-
krát v priebehu 1 sekundy.

Po núdzovom vypnutí motora zostane zámok riadenia odomknutý.

DÔLEŽITÉ
Ak je vonkajšia teplota nižšia ako -10 °C, musí sa voliaca páka pri štartovaní vo-
zidla s automatickou prevodovkou nachádzať vždy v režime P. 
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Upozornenie
■ Po naštartovaní studeného motora môže krátkodobo dochádzať k zvýšenej
hlučnosti chodu.
■ Keď je zapnuté žeravenie, nezapínajte žiadne väčšie elektrické spotrebiče, aby
sa akumulátor zbytočne nezaťažoval.
■ Po vypnutí zapaľovania môže ventilátor chladiča bežať ďalej (a to aj prerušo-
vane) ešte približne 10 minút.

Problémy s naštartovaním motora - vozidlá so štartovacím
tlačidlom

Obr. 229 
Štartovanie motora - stlačenie
tlačidla pomocou kľúča

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 196.

Ak nie je možné naštartovanie motora a na displeji prístrojového panelu sa zo-
brazí hlásenie o tom, že systém nedokázal rozpoznať kľúč alebo sa vyskytla po-
rucha systému, potom sa pokúste naštartovať motor takto.

› Štartovacie tlačidlo stlačte kľúčom » Obr. 229.

Ak motor nenaskočí, potom je potrebné požiadať o pomoc odborný servis.

DÔLEŽITÉ
Systém pravdepodobne nedokáže rozpoznať kľúč, keď je batéria v kľúči takmer
vybitá alebo je signál rušený.

Systém ŠTART-STOP

 Úvod k téme

Systém ŠTART-STOP (ďalej len systém) znižuje produkciu CO2, ako aj škodlivé
emisie a šetrí palivo.

Ak systém rozpozná, že pri zastavení a pri státí (napr. pred semaforom) nie je
potrebný chod motora, vypne motor a naštartuje ho až pri rozbehu.

Funkcia systému závisí od mnohých faktorov. Niektoré z nich musí splniť vodič,
iné sú podmienené systémom a nie je možné ich ovplyvniť ani rozpoznať.

Z tohto dôvodu môže systém reagovať rozdielne v situáciách, ktoré sú z po-
hľadu vodiča identické.

Systém sa automaticky aktivuje pri každom zapnutí zapaľovania (aj vtedy, keď
bol tento predtým manuálne deaktivovaný tlačidlom ).

Upozornenie
Ak bol motor vypnutý podmienene systémom, ostáva zapaľovanie zapnuté.

Spôsob funkcie

Obr. 230 
Zobrazenie na displeji

Vozidlá s manuálnou prevodovkou
Motor sa automaticky vypne, hneď ako sa zastaví vozidlo, radiaca páka prestaví
do neutrálnej polohy a uvoľní pedál spojky.

Motor sa automaticky naštartuje, hneď ako sa stlačí pedál spojky.

Vozidlá s automatickou prevodovkou
Motor sa automaticky vypne, hneď ako sa zastaví vozidlo a stlačí pedál brzdy.

Motor sa automaticky naštartuje, hneď ako sa uvoľní pedál spojky.

Podmienky pre fungovanie systému
Pre správnu funkciu systému sú potrebné nasledujúce základné podmienky.

Dvere vodiča sú zatvorené.
Vodič má zapnutý bezpečnostný pás.
Rýchlosť vozidla bola po poslednom zastavení vyššia ako 4 km/h. 
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Stav systému
Stav systému sa zobrazí na displeji pri zastavení » Obr. 230.

Motor je automaticky vypnutý, pri rozbehu sa realizuje automatický, opä-
tovný štart.
Motor nie je automaticky vypnutý.

Pri zastavení sa nerealizuje vypnutie motora, keď existujú napr. nasledujúce dô-
vody.
▶ Ešte nebola dosiahnutá teplota motora potrebná pre bezchybnú funkciu sy-

stému.
▶ Stav nabitia akumulátora vozidla je príliš nízky.
▶ Spotreba prúdu je príliš vysoká.
▶ Vysoký výkon klimatizácie/kúrenia (vysoké otáčky ventilátora, veľký rozdiel

medzi požadovanou a skutočnou teplotou vo vnútornom priestore).

Ak pri automaticky vypnutom motore systém rozpozná, že je nevyhnutný chod
motora (napr. po opakovanom stlačení pedála brzdy), potom sa realizuje auto-
matické naštartovanie.

Ďalšie informácie o aktuálnom stave systému je možné zobraziť na displeji sy-
stému Infotainment v menu  /  →  → Stav vozidla.

Ak sa v systéme vyskytla porucha systému, zobrazí sa na displeji prístrojového
panelu príslušné hlásenie. Požiadajte o pomoc odborný servis.

Upozornenie
■ Ak sa pri automaticky vypnutom motore odopne na viac ako 30 sekúnd pás
vodiča alebo sa otvoria dvere vodiča, potom sa motor musí naštartovať ma-
nuálne.
■ Ak sa vozidlo s automatickou prevodovkou pohybuje s nízkou rýchlosťou
(napr. v zápche) a po ľahkom stlačení pedála brzdy zostane stáť, potom sa ne-
realizuje automatické vypnutie motora. Intenzívnejším stlačením pedála brzdy
sa realizuje automatické vypnutie motora.
■ Pri vozidlách s automatickou prevodovkou sa nerealizuje automatické vy-
pnutie motora, ak systém rozpozná pohyb vozidla na základe veľkého natočenia
volantu.





Manuálna aktivácia/deaktivácia systému

Obr. 231 
Tlačidlo systému ŠTART-STOP

› Na deaktiváciu/aktiváciu stlačte tlačidlo  » Obr. 231.

Pri deaktivovanom systéme svieti v tlačidle symbol .

Ak sa systém deaktivuje, potom sa tento opäť automaticky aktivuje vypnutím a
zapnutím zapaľovania.

Upozornenie
Ak sa systém deaktivuje pri automaticky vypnutom motore, potom sa realizuje
automatický proces štartovania.

Brzdenie a parkovanie

 Úvod k téme

Opotrebovanie bŕzd je závislé od podmienok použitia vozidla a od štýlu jazdy.
Za sťažených podmienok (napr. mestská premávka, športový spôsob jazdy) je
potrebné nechať prekontrolovať stav bŕzd v odbornom servise aj medzi servis-
nými intervalmi.

Účinok bŕzd môže nastať oneskorene kvôli vlhkým, resp. v zime zľadovatelým
alebo soľou pokrytým brzdám. Brzdy sa musia očistiť a vysušiť viacnásobným
zabrzdením » .

K vzniku korózie na brzdových kotúčoch a k znečisteniu obložení prispieva dl-
hodobé státie vozidla a malé zaťažovanie bŕzd. Brzdy sa musia očistiť viacná-
sobným pribrzdením » . 
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Pred jazdou na dlhšiu vzdialenosť s dlhým, resp. prudkým klesaním znížte
rýchlosť a zaraďte najbližší nižší rýchlostný stupeň. Môžete tým využiť brzdnú
silu motora a odľahčiť brzdy. Ak sa musí aj napriek tomu dodatočne brzdiť,
potom brzdite v intervaloch.

Ukazovateľ núdzového brzdenia - keď sa realizuje plné brzdenie, môže dôjsť k
automatickému blikaniu brzdových svetiel na účely varovania pre účastníkov
premávky jazdiacich za vozidlom.

Nové brzdové obloženia sa musia najskôr „zabrúsiť“, pretože spočiatku nepo-
skytujú najlepší možný brzdný účinok. Počas prvých približne 200 km preto jaz-
dite mimoriadne opatrne.

Príliš nízka výška hladiny brzdovej kvapaliny môže spôsobiť poruchy v brzdo-
vom systéme, na prístrojovom paneli sa rozsvieti kontrolné svetlo  » Stra-
na 32,  Brzdový systém. Ak by kontrolné svetlo nesvietilo a napriek tomu by
sa pozorovala predĺžená brzdná dráha, potom sa musí spôsob jazdy prispôsobiť
podľa neznámej príčiny chyby, ako aj obmedzenému brzdnému účinku - neod-
kladne vyhľadajte pomoc odborného servisu.

Posilňovač bŕzd zvyšuje tlak, ktorý sa vyvíja zošliapnutím pedála brzdy. Posil-
ňovač bŕzd pracuje, iba ak motor beží.

POZOR
■ Ak brzdíte pri vypnutom motore, musíte na pedál brzdy pôsobiť väčšou si-
lou - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Počas procesu brzdenia s vozidlom s manuálnou prevodovkou, pri zarade-
nom rýchlostnom stupni, ako aj pri nízkych otáčkach, je potrebné zošliapnuť
pedál spojky. Inak by mohlo dôjsť k obmedzeniu funkcie posilňovača bŕzd -
hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Nestláčajte pedál brzdy, keď nemusíte brzdiť. Brzdy sa tým prehrievajú,
predlžuje sa brzdná dráha a zvyšuje sa opotrebovanie bŕzd - hrozí nebezpe-
čenstvo nehody!
■ Brzdenie s cieľom vysušenia a očistenia bŕzd vykonávajte iba vtedy, keď to
dovoľujú podmienky cestnej premávky. Nesmiete ohroziť ostatných účast-
níkov cestnej premávky.
■ Je potrebné prihliadať na odporúčania k novým brzdovým obloženiam.

POZOR (Pokračovanie)
■ Pri zastavení a parkovaní sa musí ručná brzda vždy pevne zatiahnuť, inak
by sa mohlo vozidlo uviesť do pohybu - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Pri dodatočnej montáži čelného spojlera alebo celoplošných krytov kolies
atď., sa musí sa zaistiť, aby tým nebol obmedzený prívod vzduchu k brzdám
predných kolies. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k prehriatiu bŕzd pred-
ných kolies - hrozí nebezpečenstvo nehody!

Ručná brzda

Obr. 232 
Ručná brzda

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 200.

Ručná brzda zaisťuje vozidlo proti nechcenému pohybu pri zastavení a parkova-
ní.

Zatiahnutie
› Páku brzdy zatiahnite až úplne hore.

Uvoľnenie
› Páku ručnej brzdy mierne nadvihnite a súčasne stlačte poistné tlačidlo

» Obr. 232.
› Páku presuňte úplne nadol pri stlačenom poistnom tlačidle.

Ak je zatiahnutá ručná brzda a zapnuté zapaľovanie, svieti kontrolné svetlo 
na prístrojovom paneli.

Ak ste sa nedopatrením pohli s utiahnutou ručnou brzdou, zaznie varovný tón.
Varovanie o zatiahnutej ručnej brzde sa aktivuje, keď sa s vozidlom jazdí dlhšie
ako približne 3 sekundy s rýchlosťou nad 5 km/h. 
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POZOR
Zatiahnutú ručnú brzdu úplne uvoľnite. Čiastočne uvoľnená ručná brzda ve-
die k prehriatiu zadných bŕzd. To môže negatívne ovplyvniť funkciu a život-
nosť brzdového systému - hrozí nebezpečenstvo nehody!

Upozornenie
Pred zatiahnutím ručnej brzdy najskôr posuňte lakťovú opierku dozadu až na
doraz » Strana 77.

Parkovanie

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 200.

Na účely zastavenia a parkovania vyhľadajte miesto s vhodným podkladom » .

Činnosti pri parkovaní vykonávajte iba v určenom poradí.

› Zastavte vozidlo a pedál brzdy podržte zošliapnutý.
› Pevne zatiahnite ručnú brzdu.
› Pri vozidlách s automatickou prevodovkou prestavte voliacu páku do polohy

P.
› Vypnite motor.
› Pri vozidlách s manuálnou prevodovkou zaraďte 1. rýchlostný stupeň alebo

spätný rýchlostný stupeň R.
› Uvoľnite pedál brzdy.

POZOR
■ Časti výfukového systému môžu byť veľmi horúce. Preto vozidlo nikdy ne-
zastavujte na miestach, na ktorých by sa mohla spodná strana vozidla do-
stať do kontaktu s ľahko horľavými materiálmi (napr. so suchou trávou, lí-
stím, rozliatym palivom a pod.). - hrozí nebezpečenstvo požiaru a môže
dôjsť k vážnemu zraneniu!
■ Pri opustení vozidla nikdy neponechajte vo vozidle bez dozoru osoby, kto-
ré by napr. mohli zamknúť vozidlo alebo uvoľniť brzdu - hrozí nebezpečen-
stvo nehody a poranenia!

Manuálne radenie a pedále

 Úvod k téme

DÔLEŽITÉ
Ak zastavíte na svahu, nesnažte sa nikdy vozidlo udržať na mieste pomocou pe-
dálu spojky a akcelerátora - hrozí nebezpečenstvo poškodenia dielov spojky.

Manuálne radenie

Obr. 233 
Schéma zaraďovania

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 201.

Na radiacej páke je zobrazená schéma radenia jednotlivých rýchlostných stup-
ňov » Obr. 233.

Pri radení je potrebné dodržiavať odporúčanie rýchlostného stupňa » Strana 42.

Pri zmene rýchlostného stupňa úplne zošliapnite pedál spojky. Vďaka tomu sa
zabráni nadmernému opotrebovaniu spojky.

Zaradenie spätného rýchlostného stupňa
› Zastavte vozidlo.
› Celkom zošliapnite pedál spojky.
› Radiacu páku prestavte do polohy N.
› Radiacu páku zatlačte nadol, prestavte úplne doľava a potom dopredu do po-

lohy R » Obr. 233.

Ak je zaradený spätný rýchlostný stupeň a zapaľovanie je zapnuté, svietia spät-
né svetlomety. 
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POZOR
Spätný rýchlostný stupeň nikdy nezaraďujte počas jazdy - hrozí nebezpe-
čenstvo nehody alebo poškodenia!

DÔLEŽITÉ
Ak práve neradíte rýchlostný stupeň, potom nedržte počas jazdy ruku na radia-
cej páke. Tlak ruky môže viesť k nadmernému opotrebovaniu radiaceho me-
chanizmu.

Pedále

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 201.

Ovládanie pedálov nesmie byť za žiadnych okolností obmedzené!

V priestore pre nohy vodiča sa smie použiť iba rohož (dodaná z výroby alebo zo
ŠKODA originálneho príslušenstva), ktorá je upevnená na príslušných upevňo-
vacích bodoch.

POZOR
V priestore pre nohy vodiča sa nesmú nachádzať predmety, v opačnom prí-
pade sa môže obmedziť obsluha pedálov - hrozí nebezpečenstvo nehody!

Automatická prevodovka

 Úvod k téme

Automatická prevodovka vykoná automatickú zmenu rýchlostného stupňa, v
závislosti od zaťaženia motora, stlačenia pedála akcelerátora, rýchlosti jazdy,
ako aj od zvoleného jazdného režimu.

Režimy automatickej prevodovky sa nastavujú pomocou voliacej páky.

POZOR
■ Nepridávajte plyn, keď sa pred rozbehom nastaví voliacou pákou poloha
pre jazdu vpred - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Počas jazdy nikdy neprestavujte voliacu páku do polohy R ani P - hrozí ne-
bezpečenstvo nehody!

POZOR (Pokračovanie)
■ Ak vozidlo ostalo stáť s bežiacim motorom vo zvolenej polohe D, S, R ale-
bo Tiptronic, potom sa vozidlo musí zaistiť proti posúvaniu pomocou pedála
brzdy alebo parkovacej brzdy. Ani pri voľnobežných otáčkach sa prenos sily
nepreruší úplne - vozidlo sa posúva plazivým tempom.
■ Pri opustení vozidla sa musí voliaca páka prepnúť vždy do polohy P. V
opačnom prípade by sa mohlo vozidlo uviesť do pohybu - hrozí nebezpe-
čenstvo nehody.

DÔLEŽITÉ
■ Ak chcete voliacu páku prestaviť z polohy N do polohy D / S počas jazdy, mu-
sí motor bežať na voľnobežné otáčky.
■ Ak zastavíte na svahu, nesnažte sa nikdy vozidlo udržať na mieste pomocou
zošliapnutého pedála akcelerátora - hrozí nebezpečenstvo poškodení prevo-
dovky.

Výber polohy voliacej páky

Obr. 234 
Polohy voliacej páky / Zobraze-
nie na displeji

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 202.

Presunutím je možné voliacu páku prestaviť do jednej z nasledujúcich polôh
» Obr. 234. V niektorých polohách je potrebné stlačiť blokovacie tlačidlo
» Strana 203, Zámok voliacej páky.

Pri zapnutom zapaľovaní sa na displeji zobrazuje režim prevodovky, ako aj aktu-
álne zaradený rýchlostný stupeň » Obr. 234.

Parkovanie - polohu je možné nastaviť iba pri stojacom vozidle.
Poháňané kolesá sú mechanicky zablokované.
Spätný rýchlostný stupeň - poloha sa smie nastaviť iba pri stojacom vo-
zidle a pri voľnobežných otáčkach motora. 

P

R
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Neutrál (poloha s voľnobežnými otáčkami) - prenos sily na hnacie kolesá
je prerušený.

Jazda dopredu / program Šport - zmena rýchlostného stupňa sa realizu-
je v polohe S pri vyšších otáčkach motora ako v režime D
(odpružená poloha) - výber medzi polohami D a S

Ak sa pri bežiacom motore zvolí režim jazdy Sport » Strana 239, Výber jazdné-
ho režimu (Driving Mode Selection), prevodovka sa automaticky nastaví do re-
žimu S.

E - režim pre hospodárnu jazdu
Ak sa zvolí jazdný režim Eco, prípadne Individual (pohon - Eco) » Strana 239 a
voliaca páka sa nachádza v polohe D/S, prestaví sa prevodovka automaticky do
režimu E. Tento režim nie je možné zaradiť pomocou voliacej páky.

Rýchlostné stupne pre jazdu vpred sa v režime E automaticky preraďujú nahor
alebo nadol pri nižších otáčkach ako v režime D.

Zámok voliacej páky

Obr. 235 
Blokovacie tlačidlo

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 202.

Voliaca páka je v režime P a N zablokovaná, aby sa nedopatrením nezaradil re-
žim pre jazdu dopredu a aby sa tým vozidlo neuviedlo do pohybu.

Voliaca páka sa zablokuje pri stojacom vozidle a pri rýchlostiach do 5 km/h.

Blokovanie voliacej páky sa signalizuje rozsvietením kontrolného svetla .

Uvoľnenie voliacej páky z režimu P alebo N
› Zošliapnite pedál brzdy a súčasne stlačte blokovacie tlačidlo v smere šípky 1

» Obr. 235.

N
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Na prestavenie voliacej páky z režimu N do D/S je potrebné stlačiť iba pedál
brzdy.

Voliaca páka nie je pri plynulom prechode cez režim N (napríklad z R do D/S)
blokovaná. Tým sa napríklad umožní vyhúpnutie uviaznutého vozidla zo sneho-
vého záveja. Zámok voliacej páky zaskočí, keď nie je zošliapnutý pedál brzdy
a voliaca páka zostane v režime N dlhšie ako 2 sekundy.

Ak voliacu páku nie je možné uvoľniť z režimu P bežným spôsobom, potom ju je
možné núdzovo odblokovať » Strana 298.

Upozornenie
Na prestavenie voliacej páky z režimu P do režimu D/S alebo naopak, je potreb-
né plynulo presunúť voliacu páku. Tým sa zabráni tomu, že sa neúmyselne zara-
dí režim R, resp. N.

Manuálne radenie (Tiptronic)

Obr. 236 
Voliaca páka / multifunkčný vo-
lant

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 202.

Tiptronic umožňuje vodičovi manuálne zaraďovať rýchlostné stupne pomocou
voliacej páky alebo preklápacími páčkami na multifunkčnom volante.

Prepnutie na manuálne radenie pomocou voliacej páky
› Voliacu páku zatlačte z polohy D/S doprava (pri pravostrannom riadení doľa-

va). Aktuálne zaradený rýchlostný stupeň ostáva zachovaný.

Prepnutie na manuálne radenie pomocou preklápacích páčok pod
multifunkčným volantom
› Na prepnutie potiahnite jednu z preklápacích páčok - / +  krátko k volantu

» Obr. 236.
› Na zrušenie manuálneho radenia potiahnite preklápaciu páčku +  k volantu

na dlhšie ako na 1 sekundu. 
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Ak sa žiadne z preklápacích tlačidiel - / +  nestlačí dlhšie ako 1 minútu, auto-
maticky sa vypne manuálne radenie.

Zmena rýchlostného stupňa
› Na radenie na vyšší rýchlostný stupeň zatlačte voliacu páku dopredu +  ale-

bo potiahnite preklápaciu páčku +  krátko k volantu » Obr. 236.
› Na radenie na nižší rýchlostný stupeň zatlačte voliacu páku dozadu -  alebo

potiahnite preklápaciu páčku -  krátko k volantu » Obr. 236.

Aktuálne zaradený rýchlostný stupeň sa zobrazuje na displeji » Obr. 234 na
strane 202.

Pri radení je potrebné dodržiavať odporúčanie rýchlostného stupňa » Strana 42.

Počas zrýchľovania preradí prevodovka automaticky na vyšší stupeň krátko
pred dosiahnutím maximálne povolených otáčok motora. Keď zvolíte nižší
rýchlostný stupeň, automatika ho preradí až vtedy, keď je vylúčené pretočenie
motora.

Upozornenie
Manuálne radenie môže byť výhodné napr. pri jazde z kopca. Prostredníctvom
podradenia sa znižuje zaťaženie bŕzd a ich opotrebovanie.

Rozbeh a jazda

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 202.

Rozbeh a krátkodobé zastavenie
› Zošliapnite pedál brzdy a podržte ho zošliapnutý.
› Naštartujte motor.
› Stlačte blokovacie tlačidlo a voliacu páku prestavte do želanej polohy » Stra-

na 202.
› Uvoľnite pedál brzdy a pridajte plyn.

Pri krátkodobom zastavení (napr. na križovatkách) nie je potrebné, aby ste na-
stavovali režim N. Je však potrebné stlačiť pedál brzdy, aby sa vozidlo zaistilo
proti posunutiu.

Maximálne zrýchlenie počas jazdy (funkcia Kick-down)
Pri zošliapnutí pedála akcelerátora v režime pre jazdu dopredu sa zapne funkcia
Kick-down.

Zmena rýchlostných stupňov sa príslušne prispôsobí, aby sa dosiahlo maximál-
ne zrýchlenie.

Maximálne zrýchlenie pri rozbehu (funkcia Launch-control)1)

Funkcia Launch-control je k dispozícii v režime S alebo Tiptronic.

› Deaktivujte ASR » Strana 208, Brzdové a stabilizačné systémy.
› Deaktivujte ŠTART-STOP » Strana 199, Manuálna aktivácia/deaktivácia systé-

mu.
› Ľavou nohou zošliapnite pedál brzdy a podržte ho zošliapnutý.
› Pedál akcelerátora úplne zošliapnite pravou nohou.
› Uvoľnite pedál brzdy - vozidlo sa rozbehne s maximálnym zrýchlením.

Jazda na voľnobežné otáčky („voľnobeh“)
Pri uvoľnení pedála akcelerátora sa vozidlo pohybuje bez brzdného účinku mo-
tora.

Podmienky funkcie
▶ Voliaca páka sa nachádza v polohe D/S.
▶ Je zvolený jazdný režim Eco, resp. Individual (pohon - Eco) » Strana 239, Vý-

ber jazdného režimu (Driving Mode Selection).
▶ Rýchlosť jazdy je vyššia ako 20 km/h.
▶ Na zásuvku prívesu nie je pripojený príves ani žiadne iné príslušenstvo.

Rýchlostný stupeň sa opäť automaticky zaradí tým, že zošliapnete pedál akce-
lerátora alebo pedál brzdy alebo ľavé preklápacie tlačidlo -  potiahnete k vo-
lantu » Strana 203, Manuálne radenie (Tiptronic).

POZOR
Razantné zrýchlenie môže viesť (napr. na klzkej vozovke) k strate kontroly
nad vozidlom - hrozí nebezpečenstvo nehody!

Zábeh motora a hospodárna jazda

 Úvod k téme

1) Táto funkcia platí iba pre niektoré motorizácie.
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Zábeh motora

Počas prvých 1 500 km rozhoduje spôsob jazdy o kvalite procesu zábehu nové-
ho motora.

Počas prvých 1 000 km nezaťažujte motor viac ako 3/4 najvyšších prípust-
ných otáčok motora a tiež sa zrieknite jazdy s prívesom.

V rozsahu 1 000 až 1 500 km sa môže zvýšiť zaťaženie motora až na maximál-
ne povolené otáčky motora.

Tipy pre ekonomickú jazdu

Spotreba paliva závisí od štýlu jazdy, stavu vozovky, poveternostných podmie-
nok a pod.

Pre hospodárny spôsob jazdy je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny.
▶ Vyvarujte sa zbytočnej akcelerácii a brzdeniu.
▶ Prihliadajte na odporúčanie rýchlostného stupňa » Strana 42.
▶ Zabráňte jazde na plný plyn a vysokým rýchlostiam.
▶ Obmedzte chod motora na voľnobeh.
▶ Vyhýbajte sa jazdám na krátke vzdialenosti.
▶ Dbajte na správny tlak vzduchu v pneumatikách » Strana 282.
▶ Vyhýbajte sa nepotrebnému zaťaženiu.
▶ Pred začiatkom jazdy demontujte strešný nosič, keď tento nie je potrebný.
▶ Elektrické spotrebiče (napr. vyhrievanie sedadiel) zapínajte iba na nevyhnutný

čas. V systéme Infotainment v menu  /  →  → Komfortné spotrebiče mož-
né zobraziť až tri spotrebiče, ktoré majú aktuálne najväčší podiel na spotrebe
paliva.

▶ Pred zapnutím chladiaceho zariadenia krátko vyvetrajte, chladiace zariadenie
nepoužívajte pri otvorených oknách.

▶ Pri vysokých rýchlostiach nenechávajte okná otvorené.

Funkcia DriveGreen

Obr. 237 
Zobrazenie na displeji systému
Infotainment

Funkcia DriveGreen (ďalej len DriveGreen) vyhodnocuje hospodárnosť jazdy na
základe informácií týkajúcich sa spôsobu jazdy.

DriveGreen je možné zobraziť na displeji systému Infotainment v menu  / 
→  → DriveGreen.

A  Ukazovateľ plynulosti jazdy
Pri plynulom spôsobe jazdy sa ukazovateľ nachádza v strede (v blízkosti zelené-
ho bodu). Pri akcelerácii sa ukazovateľ pohybuje smerom dole, pri brzdení sme-
rom hore.

B  „Zelený list“
Čím viac je list zelenší, o to hospodárnejší je spôsob jazdy. Pri menej hospodár-
nom spôsobe jazdy sa list zobrazuje bez zeleného zafarbenia alebo sa môže úpl-
ne skryť.

C  Stĺpcový diagram
Čím vyšší je stĺpec, tým hospodárnejší je spôsob jazdy. Každý stĺpec ukazuje
hospodárnosť v krokoch po 5 sekúnd, aktuálny stĺpec sa nachádza vľavo.

D  Bodové hodnotenie (0 - 100)
Čím vyššia je zobrazovaná hodnota, tým hospodárnejší je spôsob jazdy. Pri stla-
čení tlačidla funkcie D  sa zobrazí detailný prehľad hodnotenia hospodárnosti
jazdy za posledných 30 minút.

Ak trvá jazda od naštartovania menej ako 30 minút, potom sa do prehľadu pri-
dá hodnotenie predchádzajúcej jazdy (stĺpce grafu zobrazované tmavo zelenou
farbou).

E  Priemerná spotreba paliva od štartu
Pri stlačení tlačidla funkcie E  sa zobrazí detailný prehľad priemernej spotreby
paliva za posledných 30 minút. 
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Ak trvá jazda od naštartovania menej ako 30 minút, potom sa do prehľadu prie-
mernej spotreby paliva pridá predchádzajúca jazda (stĺpce grafu zobrazované
tmavo zelenou farbou).

F  Symboly
Na displeji sa môžu zobrazovať nasledujúce štyri symboly, ktoré informujú o
aktuálnom spôsobe jazdy.

Hospodárny spôsob jazdy
Aktuálna rýchlosť sa negatívne prejavuje na spotrebe paliva.
Jazda neprebieha plynulo, je potrebné zabrániť nepotrebnému zrýchľovaniu
a brzdeniu
Odporúčanie rýchlostného stupňa

Tipy na hospodárnu jazdu
Pri zatlačení na list B  sa zobrazia tipy na hospodárnu jazdu.

Upozornenie
Pri vynulovaní pamäte pre jednotlivú jazdu „Od štartu“ sa vynulujú aj priemerná
spotreba E , hodnotenie jazdy D , ako aj diagram C .

Žalúziové clony chladiča

Žalúziové clony chladiča (ďalej iba žalúzie) pomáhajú znižovať produkciu CO2,
ako aj škodlivé emisie a šetria palivo.

Ak systém rozpozná, že je možné znížiť množstvo vzduchu prúdiace k chladiču,
potom tento zatvorí žalúzie. Tým sa zníži odpor vzduchu vozidla.

Ak sa pri obmedzení funkcie žalúzií dosiahne rýchlosť jazdy približne 150 km/h,
zobrazí sa na displeji prístrojového panelu hlásenie ohľadne obmedzenia funkcie
žalúzií.

Po zobrazení tohto hlásenia sa maximálna rýchlosť vozidla automaticky obme-
dzí na 160 km/h. Preto je potrebné prispôsobiť spôsob jazdy tomuto obmedze-
niu.

Ak sa toto hlásenie objaví v zime, môže byť príčinou ľad alebo sneh v oblasti ža-
lúzií. Po roztopení ľadu, resp. snehu sú žalúzie opäť plne funkčné.

Ak obmedzenie funkcie nesúvisí so snehom a ľadom, potom je potrebné vyhľa-
dať pomoc odbornej prevádzky.









Predchádzanie škodám na vozidle

 Úvod k téme

Pokyny na jazdu

Jazdite iba na takých komunikáciách a v takom teréne, ktoré zodpovedajú pa-
rametrom vozidla » Strana 309, Technické údaje.

Vodič je vždy zodpovedný za rozhodnutie, či vozidlo dokáže zvládnuť jazdu v
daných podmienkach.

Pri jazdách mimo spevnených komunikácií odporúčame aktivovať režim OFF
ROAD » Strana 210.

POZOR
■ Rýchlosť a spôsob jazdy prispôsobte aktuálnej viditeľnosti, počasiu, stavu
vozovky a podmienkam premávky. Príliš vysoká rýchlosť alebo chybný jazd-
ný manéver môžu spôsobiť ťažké poranenia a škody na vozidle.
■ Horľavé predmety, ako napr. suché lístie alebo vetvy uviaznuté pod spod-
kom vozidla, sa môžu zapáliť o horúce časti vozidla - hrozí nebezpečenstvo
požiaru!

DÔLEŽITÉ
■ Prihliadajte na svetlú výšku vozidla! Predmety, ktoré sú väčšie ako svetlosť
vozidla, môžu pri prejazde poškodiť vozidlo.
■ Predmety zakliesnené pod podlahou vozidla sa musia čo možno najrýchlejšie
odstrániť. Tieto predmety môžu spôsobiť škody na vozidle (napr. na dieloch pa-
livového systému alebo na brzdovom systéme).

Prejazd vodou

Obr. 238 
Maximálne prípustná výška vody
pri prejazdoch vodou 
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Aby ste pri prejazde vodou (napr. na zatopených cestách) zabránili riziku po-
škodenia vozidla, je potrebné rešpektovať nasledovné pokyny.

› Pred prejazdom vodou si preto zistite jej hĺbku. Hladina vody smie siahať ma-
ximálne po spodnú hranu podbehu vozidla » Obr. 238.

› Jazdite maximálne rýchlosťou kroku, v opačnom prípade sa môže pred vozid-
lom vytvoriť vlna, ktorá by mohla spôsobiť vniknutie vody do systémov vozid-
la (napr. do systému nasávania vzduchu motora).

› V žiadnom prípade nezastavujte vo vode, necúvajte a nikdy neodstavujte mo-
tor.

DÔLEŽITÉ
■ Pri vniknutí vody do systémov vozidla (napr. do systému nasávania vzduchu
motora) môže dôjsť k závažným škodám na vozidle!
■ Protiidúce vozidlá vytvárajú vlny, ktoré môžu prekročiť prípustnú výšku hladi-
ny vody pre vaše vozidlo.
■ Nejazdite cez slanú vodu, soľ môže spôsobiť koróziu. Vozidlo, ktoré prišlo do
kontaktu so slanou vodou, je potrebné dôkladne opláchnuť čistou ('sladkou')
vodou.

Asistenčné systémy

Všeobecné pokyny

 Úvod k téme

POZOR
■ Asistenčné systémy slúžia len na podporu a nezbavujú vodiča zodpoved-
nosti za jazdu autom.
■ Zvýšená ponuka bezpečnosti, ako aj zvýšená ochrana cestujúcich vďaka
asistenčným systémom vás nesmie zviesť k tomu, aby ste podstupovali
bezpečnostné riziko - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Rýchlosť a spôsob jazdy prispôsobte aktuálnej viditeľnosti, počasiu, stavu
vozovky a podmienkam premávky.
■ Asistenčné systémy majú dané fyzikálne a systémovo podmienené hrani-
ce. Z tohto dôvodu môže vodič niektoré reakcie systému vnímať v určitých
situáciách ako neželané alebo oneskorené. Vodič by mal byť preto neustále
pozorný a pripravený zasiahnuť!
■ Asistenčné systémy aktivujte, deaktivujte a nastavujte iba tak, aby ste
mali vozidlo v každej dopravnej situácii plne pod kontrolou - hrozí nebezpe-
čenstvo nehody!

Radarový snímač

Obr. 239 
Miesto zabudovania radarového
snímača

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 207.

Radarový snímač (následne iba snímač) zaznamenáva pomocou elektromagne-
tických vĺn dopravnú situáciu pred vozidlom. Radar sa nachádza pod krytom
» Obr. 239. 
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Snímač je súčasťou systémov ACC » Strana 232 a Front Assist » Strana 236.

Funkcia snímača môže byť obmedzená pri jednej z nasledujúcich udalostí alebo
nemusí byť k dispozícii vôbec.
▶ Kryt snímača je znečistený (napr. blatom, snehom a pod.).
▶ Oblasť pred a okolo krytu snímača je zakrytá (napr. nálepkami, pomocnými

svetlometmi a pod.).
▶ Zlá viditeľnosť (napr. za hmly, prudkého dažďa, hustého sneženia).
▶ Vo výnimočných prípadoch môže byť snímač skrytý v oblasti pod krytom (na-

pr. snehom).

Ak je kryt snímača, resp. snímač zakrytý alebo znečistený, na displeji prístrojo-
vého panelu sa zobrazí príslušné hlásenie systému ACC » Strana 236, Poruchy
funkcie alebo Front Assist » Strana 239, Poruchy funkcie.

POZOR
■ Ak existuje podozrenie, že bol snímač poškodený, deaktivujte systém ACC
a Front Assist » Strana 234, » Strana 239. Snímač nechajte prekontrolovať v
odbornom servise.
■ V dôsledku nárazu, resp. škôd v prednej alebo v zadnej časti vozidla sa mô-
že obmedziť funkcia snímača - hrozí nebezpečenstvo nehody! Snímač ne-
chajte prekontrolovať v odbornom servise.
■ Nezakrývajte oblasť pred a okolo krytu snímača. Môže to viesť k obme-
dzeniu funkcie snímača - hrozí nebezpečenstvo nehody!

DÔLEŽITÉ
Sneh z krytu snímača odstraňujte pomocou metličky a ľad pomocou rozmrazo-
vacieho spreja.

Brzdové a stabilizačné systémy

 Úvod k téme

Brzdové a stabilizačné systémy sa automaticky aktivujú pri každom zapnutí za-
paľovania, pokiaľ nie je uvedené inak.

Indikáciu porúch je potrebné vyhľadať v kapitole » Strana 31, Kontrolné svetlá.

POZOR
Je potrebné dodržiavať všeobecné upozornenia týkajúce sa použitia asi-
stenčných systémov » Strana 207,  v odseku Úvod k téme.

Kontrola stabilizácie (ESC)

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 208.

Systém ESC zlepšuje stabilitu vozidla v jazdných, dynamických medzných situ-
áciách (napr. pri začínajúcom šmyku vozidla) prostredníctvom pribrzdenia jed-
notlivých kolies, aby sa zachoval smer jazdy.

Počas zásahu systému ESC bliká na prístrojovom paneli kontrolné svetlo .

ESC Sport

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 208.

ESC Sport umožňuje športovejší spôsob jazdy. Pri aktivovanom ESC Sport sa
pri miernom pretáčaní alebo nedotáčaní vozidla nerealizujú zásahy ESC a sy-
stém ASR je obmedzený tak, aby bolo možné pretáčanie hnacích kolies.

Aktivácia
› Tlačidlo  » Obr. 240 na strane 209 podržte stlačené.
› alebo: V systéme Infotainment zatlačte v menu  /  na ikonu funkcie  →

Systém ESC: → ESC Sport.

Pri aktivácii sa na prístrojovom paneli rozsvieti kontrolné svetlo  a na displeji
prístrojového panelu sa zobrazí príslušné hlásenie.

Deaktivácia
› Stlačte tlačidlo  » Obr. 240 na strane 209.
› alebo: V systéme Infotainment zatlačte v menu  /  na ikonu funkcie  →

Systém ESC: → Aktivovaný.

Pri deaktivácii zhasne na prístrojovom paneli kontrolné svetlo  a na displeji
prístrojového panelu sa zobrazí príslušné hlásenie.

Protiblokovací brzdový systém (ABS)

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 208.

ABS zabraňuje zablokovaniu kolies počas brzdenia. Systém tým podporuje vo-
diča, aby si zachoval kontrolu nad vozidlom.

Zásah ABS sa prejavuje pulzačnými pohybmi pedála brzdy, pri ktorom vzniká
charakteristický zvuk.

Pri zásahu ABS nebrzdite v intervaloch, ani neznižujte tlak na pedál brzdy.
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Regulácia brzdného momentu motora (MSR)

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 208.

Systém MSR zabraňuje sklonu k zablokovaniu hnacích kolies pri podradení ale-
bo pri náhlom ubratí plynu (napr. na zľadovatenej alebo inak hladkej vozovke).

Ak sa hnacie kolesá zablokujú, potom sa automaticky zvýšia otáčky motora.
Tým sa zníži brzdný účinok motora a kolesá sa môžu opäť voľne otáčať.

Kontrola trakcie (ASR)

Obr. 240 Tlačidlo systému: Vozidlo s ESC / vozidlo bez ESC

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 208.

Systém ASR zabraňuje pretáčaniu hnacích kolies. Pri preklzávaní kolies obme-
dzuje ASR hnaciu silu prenášanú na kolesá. Tým je napríklad uľahčená jazda na
vozovkách s nízkou priľnavosťou.

Počas zásahu systému ASR bliká kontrolné svetlo  na prístrojovom paneli.

Deaktivácia
› Stlačte tlačidlo  » Obr. 240.
› alebo: Stlačte tlačidlo  » Obr. 240
› alebo: V systéme Infotainment zatlačte v menu  /  na ikonu funkcie  →

Systém ESC: → ASR vyp.

Pri deaktivácii sa na prístrojovom paneli rozsvieti kontrolné svetlo  a na di-
spleji prístrojového panelu sa zobrazí príslušné hlásenie.

Aktivácia
› Stlačte tlačidlo  » Obr. 240.
› alebo: Stlačte tlačidlo  » Obr. 240

› alebo: V systéme Infotainment zatlačte v menu  /  na ikonu funkcie  →
Systém ESC: → Aktivovaný.

Pri aktivácii zhasne na prístrojovom paneli kontrolné svetlo  a na displeji prís-
trojového panelu sa zobrazí príslušné hlásenie.

ASR by malo byť za normálnych okolností stále zapnuté. Systém má zmysel
deaktivovať iba napr. v nasledujúcich situáciách.
▶ Jazda so snehovými reťazami.
▶ Jazda v hlbokom snehu alebo na veľmi mäkkom podklade.
▶ „Vykolísavanie“ zapadnutého vozidla.

Upozornenie
Na vozidlách bez systému ESC sa nerozsvieti pri deaktiváciu systému ASR
kontrolné svetlo  , zobrazí sa iba hlásenie na displeji prístrojovej dosky.

Elektronická uzávierka diferenciálu (EDS a XDS)

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 208.

EDS zabraňuje preklzávaniu príslušného kolesa poháňanej nápravy. EDS brzdí
jedno z prípadne preklzujúcich kolies a prenáša hnaciu silu na iné hnacie koleso.
Tým je napríklad uľahčená jazda na vozovkách s rôznou priľnavosťou pod jedno-
tlivými kolesami poháňanej nápravy.

Aby sa brzdy brzdeného kolesa príliš neprehrievali, EDS sa automaticky vypne.
Po ochladení bŕzd nasleduje opätovná automatická aktivácia EDS.

XDS je rozšírením elektronickej uzávierky diferenciálu (EDS). XDS ale reaguje
na odľahčenie, ku ktorému dochádza pri rýchlom prejazde zákruty na kolese na
vnútornej strane zákruty.

Zásahom bŕzd na odľahčenom kolese sa prostredníctvom XDS zabráni pretáča-
niu. To má pozitívny vplyv na stabilitu jazdy a ovládateľnosť vozidla.

Aktívna podpora riadenia (DSR)

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 208.

Systém DSR poskytne vodičovi v kritických situáciách odporúčanie pre riade-
nie, aby sa vozidlo stabilizovalo. Systém DSR sa aktivuje napr. počas intenzívne-
ho brzdenia na rozdielnych povrchoch vozovky na pravej a ľavej strane vozidla.
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Brzdový asistent (HBA)

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 208.

Systém HBA zosilňuje účinok bŕzd a pomáha skracovať brzdnú dráhu.

Brzdový asistent HBA sa aktivuje prudkým zošliapnutím pedála brzdy. Na do-
siahnutie najkratšej možnej brzdnej dráhy sa musí pedál brzdy pevne stláčať,
kým sa vozidlo nezastaví.

Po uvoľnení pedála brzdy sa automaticky vypne funkcia HBA.

Asistent rozbehu do kopca (HHC)

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 208.

Asistent HHC umožňuje pri rozbehu v stúpaniach presunúť nohu z pedála brzdy
na pedál akcelerátora bez toho, aby sa vozidlo samočinne posúvalo dole sva-
hom.

Vozidlo sa systémom pribrzďuje ešte približne 2 sekundy po uvoľnení pedála
brzdy.

Asistent HHC je aktívny od stúpania 5 %, keď sú zatvorené dvere vodiča. Sy-
stém HHC je funkčný vždy iba počas rozbehnutí sa do kopca a to nielen pri jaz-
de vpred, ale aj pri cúvaní.

Multikolízna brzda (MCB)

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 208.

MCB pomáha po náraze spomaliť a stabilizovať vozidlo automatickými brzdo-
vými zásahmi. Tým sa znižuje riziko následnej havárie kvôli nekontrolovanému
pohybu vozidla.

Automatické brzdové zásahy sa môžu uskutočňovať iba vtedy, ak sú splnené
nasledujúce základné podmienky.

Došlo k čelnému alebo bočnému nárazu s určitou intenzitou.
Nárazová rýchlosť bola vyššia ako 10 km/h.
Brzdy, ESC a ďalšie potrebné elektrické systémy zostanú po náraze funkč-
né.
Nie je stlačený pedál akcelerátora.









Stabilizácia súpravy (TSA)

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 208.

Systém TSA pomáha stabilizovať súpravu v situáciách, kedy dôjde k rozkývaniu
prívesu a následne celej súpravy.

Systém TSA brzdí jednotlivé kolesá ťažného vozidla za účelom tlmenia kývavé-
ho pohybu celej súpravy.

Pre správnu funkciu TSA sú potrebné nasledujúce základné podmienky.
Ťažné zariadenie bolo dodané zo závodu alebo získané zo ŠKODA originál-
neho príslušenstva.
Príves je elektricky spojený prostredníctvom zásuvky prívesu s ťažným vo-
zidlom.
Systém ASR je aktivovaný.
Rýchlosť je vyššia ako 60 km/h.

Ďalšie informácie » Strana 249, Ťažné zariadenie a príves.

Režim OFF ROAD

 Úvod k téme

Režim OFF ROAD obsahuje funkcie, ktoré pomáhajú prekonať ťažko zjazdné
cesty pri jazde mimo spevnené komunikácie.

Ale ani pri aktivovanom režime OFF ROAD sa vaše vozidlo nestáva pravým
terénnym vozidlom.

POZOR
Je potrebné dodržiavať všeobecné upozornenia týkajúce sa použitia asi-
stenčných systémov » Strana 207,  v odseku Úvod k téme.

DÔLEŽITÉ
■ Režim OFF ROAD nie je určený na použitie na bežných komunikáciách.
■ Aby bola zaručená správna funkcia režimu OFF ROAD, musia byť na všetkých
štyroch kolesách namontované rovnaké pneumatiky schválené spoločnosťou
ŠKODA AUTO.
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Spôsob funkcie

Obr. 241 Tlačidlo na výber jazdného režimu / Ikona funkcie na displeji
systému Infotainment

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 210.

Režim OFF ROAD zasahuje pri rýchlostiach do 30 km/h.

Pre každú jazdu mimo spevnené cesty vám odporúčame aktivovať režim OFF
ROAD.

› Na aktiváciu stlačte tlačidlo  » Obr. 241.

Na displeji systému Infotainment sa zobrazí menu jazdného režimu » Obr. 241.

› Zatlačte na ikonu funkcie Offroad na displeji systému Infotainment. Na prístro-
jovom paneli sa rozsvieti kontrolné svetlo .

› Na deaktiváciu stlačte tlačidlo  » Obr. 241 a na displeji systému Infotain-
ment zvoľte iný jazdný režim ako Offroad.

V režime OFF ROAD sú integrované nasledujúce funkcie.
▶ Asistent pre jazdu z kopca » Strana 211
▶ ESC OFF ROAD » Strana 212
▶ ASR OFF ROAD » Strana 212
▶ EDS OFF ROAD » Strana 212
▶ ABS OFF ROAD » Strana 212

Upozornenie
Ak sa motor počas jazdy „zadusí“ a v priebehu 30 sekúnd opäť naštartuje, po-
tom sa opäť automaticky aktivuje režim OFF ROAD.

Asistent pre jazdu z kopca

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 210.

Asistent pre jazdu z kopca (ďalej len asistent) udržiava pri strmom klesaní pri
jazde dopredu a dozadu na všetkých kolesách konštantnú rýchlosť prostred-
níctvom automatického zásahu bŕzd.

Počas zásahu asistenta bliká kontrolné svetlo  na prístrojovom paneli.

Zásah asistenta sa realizuje automaticky za nasledujúcich podmienok.
Motor beží.
Pri vozidlách s manuálnou prevodovkou sa radiaca páka nachádza v ne-
utrálnej polohe, resp. je zaradený 1., 2., 3. alebo spätný rýchlostný stupeň.
Pri vozidlách s automatickou prevodovkou sa voliaca páka nachádza v po-
lohe R, N, D/S alebo v polohe Tiptronic.
Sklon je minimálne 10 % (pri prejazdoch prahov môže hranica krátkodobo
poklesnúť na 8 %).
Nie je stlačený pedál akcelerátora ani brzdy.

Rýchlosť jazdy
Jazdu z kopca začnite s primeranou rýchlosťou približne 2 - 30 km/h, asistent
konštantne udržiava túto rýchlosť pri jazde z kopca.

Ak je pri vozidlách s manuálnou prevodovkou zaradený rýchlostný stupeň pre
jazdu dopredu (alebo dozadu), musí byť rýchlosť dostatočne vysoká na to, aby
sa zabránilo „duseniu motora“.

Rýchlosť jazdy je možné zmeniť tým, že sa stlačí pedál brzdy alebo akceleráto-
ra. To platí aj v prípade, keď sa radiaca páka nachádza v neutrálnej polohe, resp.
voliaca páka v polohe N. Zásah asistenta sa obnoví opäť po uvoľnení pedálu.

POZOR
Pre správnu funkciu asistenta musí byť povrch vozovky dostatočne priľna-
vý. Asistent nedokáže z fyzikálnych dôvodov správne spĺňať svoju funkciu
na klzkom podklade (napr. ľad, bahno a pod). - hrozí nebezpečenstvo neho-
dy!

Upozornenie
Keď asistent práve automaticky pribrzďuje vozidlo, potom sa brzdové svetlo
nerozsvieti.
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ESC OFF ROAD

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 210.

Systém ESC OFF ROAD uľahčuje jazdu na nespevnenom podklade tým, že sa
nerealizujú zásahy ESC pri miernej pretáčavosti/nedotáčavosti vozidla.

ASR OFF ROAD

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 210.

ASR OFF ROAD uľahčuje rozbeh a jazdu na nespevnenom podklade tým, že
umožní čiastočné pretáčanie kolies.

Upozornenie
Pri deaktivovanom systéme ASR » Strana 209 pracuje režim OFF ROAD bez
podpory ASR OFF ROAD.

EDS OFF ROAD

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 210.

Systém EDS OFF ROAD podporuje vodiča pri jazde na podklade s rôznou priľ-
navosťou pod hnacími kolesami alebo pri prejazdoch vĺn na vozovke.

Pretáčajúce sa koleso, resp. kolesá sa zabrzdia skôr a s vyššou silou ako pri zá-
sahu štandardného systému EDS.

ABS OFF ROAD

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 210.

Systém ABS OFF ROAD podporuje vodiča pri brzdení na nespevnenom podkla-
de (napr. štrk, sneh atď.)

Systém vytvorí prostredníctvom kontrolovaného blokovania kolies pred brzde-
ným kolesom „klin“ z nahromadeného materiálu, ktorý skracuje brzdnú dráhu.

Maximálny účinok systému sa dosahuje vtedy, keď sa predné kolesá nachádza-
jú v priamom smere.

Pomoc pri parkovaní (ParkPilot)

 Úvod k téme

Pomoc pri parkovaní (ďalej len systém) upozorňuje pri manévrovaní na prekáž-
ky v blízkosti vozidla prostredníctvom akustických signálov, ako aj displeja sy-
stému Infotainment.

POZOR
■ Je potrebné dodržiavať všeobecné upozornenia týkajúce sa použitia asi-
stenčných systémov » Strana 207,  v odseku Úvod k téme.
■ Pohybujúce sa osoby alebo objekty sa nemusia snímačmi systému rozpoz-
nať.
■ Povrchy určitých predmetov a oblečenie nemusia za určitých okolností
odrážať signály snímačov systému. Hrozí nebezpečenstvo, že sa takéto
predmety alebo osoby pravdepodobne nebudú môcť rozpoznať snímačmi
systému.
■ Externé zdroje zvuku môžu mať vplyv na signály snímačov systému. Hrozí
nebezpečenstvo, že sa prekážky pravdepodobne nebudú môcť rozpoznať
snímačmi systému.
■ Pred manévrovaním sa presvedčte, či sa pred vozidlom a za ním nenachá-
dza menšia prekážka, napr. kameň, úzky stĺpik a pod. Túto prekážku sníma-
če systému pravdepodobne nedokážu rozpoznať.

DÔLEŽITÉ
■ Snímače systému » Obr. 242 na strane 213 udržiavajte čisté, zbavené snehu a
ľadu a neprikrývajte ich žiadnymi predmetmi, inak to môže viesť k obmedzeniu
funkcie systému.
■ Za nepriaznivých poveternostných podmienok (silný dážď, vodná para, veľmi
nízke/vysoké teploty a pod.) môže byť funkcia systému obmedzená - „nespráv-
ne rozpoznanie prekážok“.
■ Príslušenstvo dodatočne namontované na zadnej časti vozidla (napr. nosič bi-
cyklov), môže obmedziť funkciu systému.

Nastavenia v systéme Infotainment

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 212.

› V systéme Infotainment v menu  /  zatlačte na ikonu funkcie  → Parko-
vanie a manévrovanie. 
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■ ParkPilot - nastavenie pomoci pri parkovaní
■ Automatická aktivácia - aktivácia/deaktivácia zmenšeného zobrazenia pomoci

pri parkovaní (pri jazde dopredu)
■ Hlasitosť vpredu - nastavenie hlasitosti signálnych tónov pre rozpoznanie pre-

kážky vpredu
■ Výška tónu vpredu - nastavenie výšky signálnych tónov pre rozpoznanie pre-

kážky vpredu
■ Hlasitosť vzadu - nastavenie hlasitosti signálnych tónov pre rozpoznanie pre-

kážky vzadu
■ Výška tónu vzadu - nastavenie výšky signálnych tónov pre rozpoznanie pre-

kážky vzadu
■ Stíšenie hlasitosti Entertainment (parkovanie) / Zníženie funkcie Entertainment- zníženie

hlasitosti audia (napr. hlasitosť rádia) pri aktivovanej pomoci pri parkovaní
■ Funkcia brzdy pri posune - aktivácia/deaktivácia automatického núdzového

brzdenia

Spôsob funkcie

Obr. 242 Miesto zabudovania snímačov na ľavej strane vozidla: vpre-
du/vzadu

Obr. 243 
Snímané oblasti a dosahy sníma-
čov

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 212.

Systém vypočítava pomocou ultrazvukových vĺn vzdialenosť medzi nárazníkom
a prekážkou. Ultrazvukové snímače sú v závislosti od výbavy vozidla v zadnom
alebo v prednom nárazníku » Obr. 242.

V závislosti od výbavy môžu byť k dispozícii nasledovné varianty systému
» Obr. 243.
▶ Variant 1: výstraha pred prekážkami v oblastiach C , D .
▶ Variant 2: výstraha pred prekážkami v oblastiach A , B , C , D .
▶ Variant 3: výstraha pred prekážkami v oblastiach A , B , C , D , E .

Približný dosah snímačov (v cm)

Oblasť » Obr. 243 Variant 1
(4 snímače)

Variant 2
(8 snímačov)

Variant 3
(12 snímačov)

A - 120 120
B - 60 90
C 160 160 160
D 60 60 90
E - - 90

Akustické signály
So skracovaním vzdialenosti od prekážky sa skracuje interval medzi akustický-
mi signálmi. Pri vzdialenosti približne 30 cm od prekážky sa už ozýva nepreru-
šovaný tón - oblasť nebezpečenstva. Od tohto okamihu nepokračujte v jazde
smerom k prekážke!

Akustické signály je možné nastaviť v systéme Infotainment » Strana 212.

Prevádzka s prívesom
Pri prevádzke s prívesom alebo pri inom príslušenstve pripojenom na zásuvku
pre príves sú aktívne iba oblasti A  a B  » Obr. 243 systému.

Upozornenie
■ Ak sa pri vozidlách s variantom 3 po aktivácii systému nezobrazujú všetky
polia okolo siluety vozidla, je potrebné s vozidlom prejsť niekoľko metrov do-
predu, resp. dozadu.
■ Tóny signálov pre rozpoznávanie prekážky vpredu sú vyššie ako pre rozpoz-
návanie prekážky vzadu.
■ Nastavenie akustických signálov sa uloží (v závislosti od typu systému Info-
tainment) v aktívnom používateľskom konte personalizácie » Strana 48.
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Zobrazenie na displeji systému Infotainment

Obr. 244 
Zobrazenie na displeji

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 212.

Ikony funkcií a varovania » Obr. 244
A Zobrazenie jazdnej dráhy.
   V závislosti od typu systému Infotainment: Vypnutie zobrazenia po-

moci pri parkovaní.
 Vypnutie/zapnutie akustických signálov pomoci pri parkovaní.
 Deaktivácia/aktivácia automatického núdzového brzdenia.
 Prepnutie na zobrazenie cúvacej kamery.
 Prekážka sa nachádza v oblasti kolízie (vzdialenosť od prekážky je

menšia ako 30 cm).  Nepokračujte v jazde smerom k prekážke!
 Prekážka sa nachádza v smere jazdy (vzdialenosť od prekážky je väč-

šia ako 30 cm).
 Prekážka sa nachádza mimo smeru jazdy (vzdialenosť od prekážky je

väčšia ako 30 cm).
 Porucha systému (nerealizuje sa zobrazenie prekážok).

Zobrazenie vozovky
Zobrazenie jazdnej dráhy A  » Obr. 244 zobrazuje jazdnú dráhu, po ktorej by sa
vozidlo pohybovalo s aktuálne natočeným volantom a s aktuálnou polohou ra-
diacej/voliacej páky.

Ak sa radiaca páka nachádza v neutrálnej polohe, resp. voliaca páka v režime N,
realizuje sa zobrazenie jazdnej dráhy vpredu.

Aktivácia/deaktivácia

Obr. 245 
Tlačidlo systému (variant 2, 3)

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 212.

Aktivácia
Aktivácia systému sa realizuje zaradením spätného rýchlostného stupňa, pri vo-
zidlách s variantom 2 a 3 aj stlačením tlačidla  » Obr. 245.

Pri aktivácii zaznie akustický signál a v tlačidle sa rozsvieti symbol .

Deaktivácia
Pri vozidlách vybavených variantom 1 sa môže systém deaktivovať iba vyrade-
ním spätného rýchlostného stupňa.

Pri vozidlách s variantom 2 a 3 sa systém deaktivuje stlačením tlačidla so sym-
bolom  alebo automaticky pri rýchlosti nad 15 km/h (symbol  v tlačidle
zhasne).

Hlásenie porúch
Vozidlá s variantom 1
▶ Po aktivácii systému zaznie na približne 3 sekundy akustický signál (v blízkosti

vozidla sa nenachádza žiadna prekážka).

Vozidlá s variantom 2 a 3
▶ Po aktivácii systému bliká v tlačidle symbol .
▶ Na displeji prístrojového panelu sa zobrazí hlásenie týkajúce sa chyby systé-

mu ParkPilot (súčasne zaznie akustický signál).

Požiadajte o pomoc odborný servis.

Upozornenie
Systém je možné pomocou tohto tlačidla  aktivovať pri rýchlosti do 15 km/h.
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Automatická aktivácia systému pri jazde dopredu

Obr. 246 
Displej systému Infotainment:
Zobrazenie pri automatickej ak-
tivácii

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 212.

Automatická aktivácia systému sa realizuje pri jazde dopredu s rýchlosťou do
10 km/h, ak sa vozidlo približuje k prekážke.

Po aktivácii sa v ľavej časti displeja systému Infotainment zobrazí nasledovné
» Obr. 246.

Akustické signály sa vydávajú vo vzdialenosti približne 50 cm od prekážky.

Automatické zobrazenie je možné aktivovať/deaktivovať v systéme Infotain-
ment » Strana 212.

Upozornenie
Nastavenie (aktivácia/deaktivácia) automatického zobrazenia sa uloží (v závi-
slosti od typu systému Infotainment) v aktívnom používateľskom konte perso-
nalizácie » Strana 48.

Automatické núdzové brzdenie

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 212.

Ak systém pri cúvaní s rýchlosťou do 10 km/h rozpozná nebezpečenstvo kolí-
zie, potom sa realizuje automatické núdzové brzdenie, aby sa zmenšili následky
nárazu.

Deaktivácia/aktivácia
Funkciu brzdenia je možné deaktivovať/aktivovať v systéme Infotainment v
menu Parkovanie a manévrovanie » Strana 212.

Po vypnutí a zapnutí zapaľovania ostáva funkcia aktivovaná/deaktivovaná, v zá-
vislosti od nastavenia pred vypnutím zapaľovania.

Funkciu brzdenia je možné deaktivovať aj jednorazovo pomocou ikony funkcie
 » Obr. 244 na strane 214.

Asistent vyparkovania a asistent na sledovanie „mŕtveho uhla“

 Úvod k téme

Obr. 247 
Miesto zabudovania radarových
snímačov

Asistent vyparkovania a asistent na sledovanie „mŕtveho uhla“ pracujú na zákla-
de informácií z radarových snímačov v zadnom nárazníku » Obr. 247. Radarové
snímače nie sú viditeľné zvonku.

Asistent vyparkovania
Asistent vyparkovania (ďalej len systém) varuje pri vyparkovávaní z priečnej
parkovacej medzery pred vozidlami idúcimi v bočných smeroch.

V prípade potreby sa systém pokúsi zabrániť kolízii, resp. zmierniť jej následky
automatickým brzdením.

Asistent na sledovanie „mŕtveho uhla“
Asistent na sledovanie „mŕtveho uhla“ (ďalej len systém) upozorňuje na vozidlá,
ktoré jazdia v rovnakom smere vo vedľajšom pruhu a nachádzajú sa v takzva-
nom mŕtvom uhle.

„Mŕtvy uhol“ je oblasť, ktorá nie je dobre viditeľná v spätnom zrkadle ani priamo
z vozidla.

POZOR
Je potrebné dodržiavať všeobecné upozornenia týkajúce sa použitia asi-
stenčných systémov » Strana 207,  v odseku Úvod k téme. 
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POZOR
■ V dôsledku nárazu, resp. škôd v zadnej časti vozidla sa môže obmedziť
funkcia systémov - hrozí nebezpečenstvo nehody! Vozidlo nechajte ihneď
skontrolovať v odbornom servise.
■ Nezakrývajte okolie snímačov - funkcia systémov by mohla byť obmedze-
ná.
■ Z okolia snímačov ihneď odstráňte sneh, ľad a podobné prekážky.

POZOR
Asistent na sledovanie „mŕtveho uhla“ má dané fyzikálne a systémové hra-
nice. Preto môže systém v nasledujúcich situáciách upozorniť na vozidlo vo
vedľajšom pruhu pravdepodobne s oneskorením alebo na vozidlo neupozor-
ní vôbec.
■ Ak sa vozidlo približuje s vysokou rýchlosťou.
■ Pri prejazdoch veľmi ostrých zákrut alebo okružných križovatiek.

DÔLEŽITÉ
■ Ak by bol na zásuvku pre príves pripojený príves alebo iné príslušenstvo, po-
tom nie sú obidva systémy k dispozícii.
■ Za nepriaznivých poveternostných podmienok (silný dážď, vodná para, veľmi
nízke/vysoké teploty a pod.) môže byť funkcia systémov obmedzená - „ne-
správne rozpoznanie vozidiel“.
■ Príslušenstvo dodatočne namontované na zadnej časti vozidla (napr. nosič bi-
cyklov) môže obmedziť funkciu systémov.

Asistent vyparkovania - spôsob funkcie

Obr. 248 Displej systému Infotainment: zobrazenie varovania / doprav-
ná situácia

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 215.

Pri zapnutom zapaľovaní sa prostredníctvom systému sleduje oblasť vedľa vo-
zidla a za ním. Ak sa rozpozná vozidlo prichádzajúce z bočného smeru smerom
k zadnej časti vášho vozidla » Obr. 248, varuje systém pred touto skutočno-
sťou.

Varovanie - vozidlá s pomocou pri parkovaní
Zaznie trvalý tón a na displeji systému Infotainment sa zobrazí jedna z dvoch
úrovní varovania » Obr. 248.

Rozpozná sa približujúce sa vozidlo. Nepokračujte v cúvaní a prekontrolujte
okolie vozidla.
Rozpozná sa vozidlo v oblasti kolízie. Nepokračujte v cúvaní .

Varovanie - vozidlá bez pomoci pri parkovaní
Zaznie akustický signál a na displeji prístrojového panelu sa zobrazí upozorne-
nie pre vodiča, aby sledoval dopravu za vozidlom.

Automatické núdzové brzdenie
Ak vodič nereaguje na varovanie a systém rozpozná hroziacu kolíziu, potom
tento môže aktivovať automatické brzdenie do rýchlosti vozidla cca 10 km/h.
Na displeji prístrojového panelu sa zobrazí príslušné hlásenie.

Asistent na sledovanie „mŕtveho uhla“ - spôsob funkcie

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 215.

Pri rýchlosti nad 15 km/h sa prostredníctvom systému sleduje oblasť vedľa vo-
zidla a za ním. Súčasne sa meria odstup a rozdiel rýchlostí medzi vašim vozid-
lom a inými vozidlami v sledovanej oblasti.

Systém sleduje pri jazde v bežne širokom jazdnom pruhu vedľajší jazdný pruh
vľavo a vpravo.

Ak sa vozidlo rozpozná v oblasti „mŕtveho uhla“, systém upozorní na toto vo-
zidlo prostredníctvom kontrolného svetla  vo vonkajšom spätnom zrkadle.

Obmedzenie systému
Systém nie je schopný rozpoznať konkrétnu šírku jazdného pruhu. Preto môže
tento systém reagovať na vozidlo v ďalej ležiacom jazdnom pruhu, napr. v na-
sledujúcich prípadoch.
▶ Pri jazde po ceste s úzkymi jazdnými pruhmi alebo pri okraji vozovky.
▶ Pri jazde v zákrutách. 

A

B
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Systém môže reagovať na iné objekty na okraji ciest, ako napr. vysoké zvodidlá,
protihlukové steny a pod.

Asistent na sledovanie „mŕtveho uhla“ - dopravné situácie a
varovania

Obr. 249 Dopravná situácia / Kontrolné svetlo v ľavom vonkajšom spät-
nom zrkadle upozorňuje na jazdnú situáciu

Obr. 250 Dopravná situácia / Kontrolné svetlo v pravom vonkajšom
spätnom zrkadle upozorňuje na jazdnú situáciu

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 215.

V nasledujúcich dopravných situáciách upozorňuje kontrolné svetlo vo vonkaj-
šom spätnom zrkadle na rozpoznané vozidlo v „mŕtvom uhle“.
▶ Vaše vozidlo B  je predbiehané vozidlom A  » Obr. 249.
▶ Vaše vozidlo C  predbieha vozidlo D  s rýchlosťou vyššou max. o 10 km/h

» Obr. 250. Ak je rýchlosť počas predbiehania ešte vyššia, potom sa nereali-
zuje varovanie pomocou kontrolného svetla.

Varovná indikácia sa realizuje vždy vo vonkajšom spätnom zrkadle na strane vo-
zidla, na ktorej sa rozpozná vozidlo v „mŕtvom uhle“.

Čím vyšší je rozdiel rýchlostí medzi obidvoma vozidlami, o to skôr sa pomocou
kontrolného svetla realizuje varovanie týkajúce sa vozidla, ktoré vás predbieha.

Dve úrovne varovania
 svieti - v „mŕtvom uhle“ je rozpoznané vozidlo.

 bliká - vozidlo je rozpoznané v „mŕtvom uhle“ a smerové svetlo je zapnuté.

Rozšírené varovanie pri vozidlách so systémom Lane Assist
 bliká aj vtedy, ak je volant vychýlený v smere vozidla nachádzajúceho sa v
„mŕtvom uhle“. Preto musí byť aktivovaný systém Lane Assist » Strana 243 a
rozpoznaná obmedzujúca čiara medzi vozidlami.

Ak by v tomto prípade vaše vozidlo prešlo obmedzujúcu čiaru, systém na to
upozorní krátkym vibrovaním volantu.

Upozornenie
Jas kontrolného svetla  je závislý od nastavenia osvetlenia vozidla. Pri zapnu-
tých stretávacích alebo diaľkových svetlách je jas kontrolného svetla nižší.

Aktivácia/deaktivácia

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 215.

Aktiváciu/deaktiváciu systémov možno vykonať jedným z nasledovných spôso-
bov.
▶ Na displeji prístrojového panelu » Strana 46, Položka menu Asistenti.
▶ V systéme Infotainment v menu  /  →  → Asistent vodiča (platí pre asi-

stenta na sledovanie „mŕtveho uhla“).
▶ V systéme Infotainment v menu  /  →  → Parkovanie a manévrovanie (platí

pre asistenta vyparkovania).

Po vypnutí a zapnutí zapaľovania ostávajú systémy aktivované/deaktivované, v
závislosti od nastavenia pred vypnutím zapaľovania.

Upozornenie
Pri aktivácii asistenta na sledovanie „mŕtveho uhla“ sa na krátku dobu rozsvietia
kontrolné svetlá  v obidvoch vonkajších zrkadlách.
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Poruchy funkcie

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 215.

Ak systémy nie sú z neznámeho dôvodu k dispozícii, zobrazí sa na displeji prís-
trojového panelu príslušné hlásenie.

Snímač zakrytý/znečistený
Keď je snímač znečistený alebo zakrytý, zobrazí sa hlásenie o tom, že snímač
nemá výhľad. Vyčistite okolie snímača, resp. odstráňte rušivú prekážku
» Obr. 247 na strane 215.

Systémy nie sú k dispozícii
Ak systémy nie sú momentálne k dispozícii, zobrazí sa hlásenie týkajúce sa ich
nedostupnosti. Zastavte vozidlo, vypnite motor a opäť naštartujte. Ak by systé-
my neboli naďalej k dispozícii, vyhľadajte pomoc odborného servisu.

Porucha systému
Pri poruche systému sa zobrazí chybové hlásenie. Požiadajte o pomoc odborný
servis.

Cúvacia kamera

 Úvod k téme

Cúvacia kamera (ďalej len systém) podporuje vodiča pri parkovaní a manévro-
vaní prostredníctvom zobrazenia oblasti za vozidlom na displeji systému Info-
tainment (ďalej len ako displej).

K dispozícii sú štyri režimy pre rôzne situácie počas procesu parkovania a ma-
névrovania. Zmena režimu sa realizuje pomocou tlačidiel funkcií na displeji
» Strana 219.

POZOR
■ Je potrebné dodržiavať všeobecné upozornenia týkajúce sa použitia asi-
stenčných systémov » Strana 207,  v odseku Úvod k téme.
■ Systém nerozpozná žiadne prekážky. Pomocné boxy a čiary sa v systéme
zobrazujú nezávisle od okolia vozidla. Vodič musí sám posúdiť, či dokáže vo-
zidlo bezpečne zaparkovať do zvolenej medzery na zaparkovanie.
■ Kamera nesmie byť znečistená ani zakrytá, inak môže byť funkcia systému
výrazne obmedzená - hrozí nebezpečenstvo nehody. Informácie k čisteniu
» Strana 264.

DÔLEŽITÉ
■ Obraz kamery je na rozdiel od pohľadu očí skreslený. Z tohto dôvodu je vhod-
né používať zobrazenie na displeji na odhad vzdialenosti od nasledovného vo-
zidla iba v obmedzenej miere.
■ Niektoré predmety (napr. úzke stĺpiky, drôtené ploty s okami, mreže alebo
nerovnosti vozovky) sa môžu zobrazovať iba nedostatočne kvôli rozlíšeniu di-
spleja.
■ Pri náraze, resp. poškodení zadnej časti vozidla sa môže kamera prípadne od-
chýliť od správnej polohy. V tomto prípade je potrebné nechať systém skontro-
lovať v odbornom servise.

Upozornenie
Kamera je vybavená čistiacim zariadením » Strana 72. Postriekanie sa realizuje
automaticky spolu s postriekaním zadného skla.

Spôsob funkcie

Obr. 251 Miesto zabudovania kamery / Snímaná oblasť za vozidlom

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 218.

Kamera na snímanie oblasti za vozidlom sa nachádza v úchyte veka batožinové-
ho priestoru » Obr. 251.

Oblasť za vozidlom » Obr. 251
Oblasť dosahu snímania kamery
Plocha mimo dosahu snímania kamery 

A

B

218 Jazda



Systém dokáže podporovať vodiča pri parkovaní a manévrovaní za nasledujú-
cich podmienok.

Zapaľovanie je zapnuté.
Systém je aktivovaný.
Je celkom uzavreté veko batožinového priestoru.
Rýchlosť jazdy je nižšia ako 15 km/h.
Priestor za vozidlom je zreteľne vidieť.
Zvolená oblasť na zaparkovanie/manévrovanie je dobre prehľadná a rovná.

Aktivácia/deaktivácia

Obr. 252 
Tlačidlo na aktiváciu/deaktivá-
ciu

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 218.

Aktivácia
Systém sa aktivuje pri zaradení spätného rýchlostného stupňa alebo po stlačení
tlačidla  » Obr. 252.

Pri aktivácii zaznie akustický signál a v tlačidle sa rozsvieti symbol .

Na displeji sa zobrazí režim pre priečne parkovanie.

Deaktivácia
Systém sa deaktivuje tým, že stlačíte tlačidlo , vypnete zapaľovanie, voliacu
páku prestavíte do polohy P alebo pri jazde dopredu s rýchlosťou vyššou ako
15 km/h (symbol  v tlačidle zhasne).













Ikony funkcií

Obr. 253 
Ikony funkcií

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 218.

Pomocou ikon funkcií existuje možnosť zmeniť režim parkovania a manévrova-
nia a vykonať niektoré nastavenia.

Ikony funkcií » Obr. 253
Opustenie zobrazenia zóny za vozidlom
Režim - priečne parkovanie
Režim - pozdĺžne parkovanie
Režim - priblíženie sa k prívesu / sledovanie odstupu
Režim - sledovanie oblasti za vozidlom (širokouhlé zobrazenie)
Nastavenie displeja - jas, kontrast, farba
Pomoc pri parkovaní (miniatúrne zobrazenie)
   Vypnutie/zapnutie miniatúrneho zobrazenia
 Prepnutie na zobrazenie na celú obrazovku

A

B

C

D

E

F

G
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Orientačné čiary a vozovka

Obr. 254 
Orientačné čiary a čiary jazdnej
dráhy

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 218.

V režimoch na priečne a pozdĺžne parkovanie sa na displeji zobrazujú orientač-
né čiary na odhad vzdialenosti, ako aj čiary jazdnej dráhy.

Zobrazenie na displeji » Obr. 254
Vzdialenosť je približne 40 cm (bezpečnostná hranica vzdialenosti).
Vzdialenosť je približne 100 cm.
Vzdialenosť je približne 200 cm.
Čiary jazdnej dráhy končia približne 300 cm za vozidlom.

Vzdialenosť sa môže mierne odlišovať v závislosti od stavu zaťaženia zadnej ča-
sti vozidla a tiež od sklonu vozovky.

Vzdialenosť medzi bočnými čiarami zodpovedá približne šírke vozidla vrátane
vonkajších spätných zrkadiel.

Jazdná dráha
Čiary jazdnej dráhy D  » Obr. 254 sa menia v závislosti od natočenia volantu a
zobrazujú jazdnú dráhu, po ktorej by sa vozidlo pohybovalo s aktuálne natoče-
ným volantom.

DÔLEŽITÉ
Objekty zobrazované na displeji môžu byť vzdialené bližšie alebo takisto ďalej,
ako sa zdá. Dochádza k tomu predovšetkým v nasledujúcich prípadoch.
■ Vyčnievajúce objekty (napr. zadná časť nákladného automobilu a pod.).
■ Jazda z vodorovnej plochy do stúpania alebo do klesania.
■ Jazde zo stúpania alebo z klesania na vodorovnú plochu.

A

B

C

D

Režim - priečne parkovanie

Obr. 255 Zobrazenie na displeji

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 218.

Tento režim podporuje vodiča pri cúvaní na miesto na zaparkovanie nachádza-
júce sa priečne k jazdnej dráhe.

Proces parkovania
› Zvoľte vhodné miesto na zaparkovanie.
› Stlačte tlačidlo  » Obr. 252 na strane 219.
› Prejdite pomaly popri zvolenému miestu na zaparkovanie 1  » Obr. 255 a vo-

zidlo zastavte.
› Zaraďte spiatočku.
› Volant nastavte tak, aby čiary jazdnej dráhy viedli k miestu na zaparkovanie

2 .
› Opatrne cúvajte a volantom pri tom riaďte tak, aby žlté čiary stále viedli na

miesto na zaparkovanie.
› Vozidlo zastavte najneskôr vtedy, keď sa červená čiara dotkne zadného ob-

medzenia miesta na parkovanie (napr. obrubník) 3 .
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Režim - pozdĺžne parkovanie

Obr. 256 Zobrazenie na displeji

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 218.

Tento režim podporuje vodiča pri parkovaní cúvaním na miesto na zaparkova-
nie nachádzajúce sa paralelne k jazdnej dráhe.

Proces parkovania
› Pri prejazde popri miestu na zaparkovanie stlačte tlačidlo  » Obr. 252 na

strane 219.
› Stlačte ikonu funkcie C  » Obr. 253 na strane 219.

Na displeji sa zobrazia pomocné boxy pre obidve strany jazdnej dráhy.

› Zapnite ukazovateľ smeru pre stranu, na ktorú chcete zaparkovať.

Pomocné boxy pre druhú stranu sa skryjú.

› Vozidlo zastavte tak, aby sa medzi pomocnými boxmi 1  » Obr. 256 nenachá-
dzala žiadna prekážka v medzere a aby zadný box nevyčnieval cez bočné ob-
medzenie miesta na zaparkovanie (napr. obrubník) 2 .

› Volantom otáčajte do odporúčaného smeru 3  dovtedy, kým sa farba licho-
bežníkového rámu 4  nezmení na zelenú. Volant držte v tejto polohe.

› Hneď ako sa na displeji zobrazí šípka 5 , cúvajte (šípka sa pri cúvaní do miesta
na zaparkovanie stále skracuje).

Na displeji sa zobrazia žlté čiary jazdnej dráhy 6  a tiež zelená čiara 7 .

Ak sa počas cúvania koriguje natočenie volantu, potom sa zobrazí červená čiara
8  (požadované nasmerovanie jazdnej dráhy).

› V tomto prípade nastavte volant tak, aby žlté čiary 6  prekrývali červenú čia-
ru 8 .

› Opatrne cúvajte, kým sa na displeji nezobrazí  alebo kým sa zelená čiara 7
nekryje s bočným obmedzením miesta na zaparkovanie (napr. obrubník) 2 .

› Zastavte vozidlo a riaďte volantom do opačného smeru dovtedy, kým nebudú
žlté čiary 6  prekrývať červenú čiaru 8  (požadované nasmerovanie jazdnej
dráhy). Volant držte v tejto polohe.

Na displeji sa zobrazia orientačné čiary » Obr. 254 na strane 220.

› Opatrne sa presúvajte dozadu.
› Zastavte vozidlo, keď sa na displeji zobrazí , resp. v bezpečnej vzdialenosti

od prekážky.

Upozornenie
Vedenie do miesta na zaparkovanie sa preruší podmienene systémom, ak bude
volant na dlhšiu dobu nastavený proti požadovanej jazdnej dráhe. Proces par-
kovania je potrebné spustiť opätovne.

Režim - priblíženie sa k prívesu / sledovanie odstupu

Obr. 257 
Zobrazenie na displeji

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 218.

V tomto režime sa na displeji zobrazuje oblasť za vozidlom zhora.

Vozidlá s ťažným zariadením
Ak je vaše vozidlo z výroby vybavené ťažným zariadením, podporuje tento re-
žim vodiča pri približovaní sa vozidla k oju prívesu.

Zobrazenie na displeji » Obr. 257
Guľová hlava ťažného zariadenia
Čiary na odhad vzdialenosti (v odstupe približne 10 cm)
Čiara na priblíženie sa k oju prívesu
Oje prívesu 
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Čiara C  sa pohybuje v závislosti od natočenia volantu a zobrazuje jazdnú drá-
hu, po ktorej by vozidlo cúvalo s aktuálne natočeným volantom.

Vozidlá bez ťažného zariadenia
Ak vaše vozidlo nie je z výroby vybavené ťažným zariadením, zobrazuje sa na
displeji vo vzdialenosti približne 40 cm za vozidlom červená čiara na sledovanie
odstupu od prekážky.

Režim - sledovanie oblasti za vozidlom

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 218.

V tomto režime sa na displeji zobrazuje oblasť za vozidlom v zobrazení na di-
spleji.

Režim je vhodný na celkový prehľad o situácii za vozidlom.

Parkovací asistent

 Úvod k téme

Parkovací asistent (ďalej len systém) podporuje vodiča pri parkovaní na vhodné
pozdĺžne alebo priečne miesto na zaparkovanie, ako aj pri vyparkovaní z po-
zdĺžneho miesta na zaparkovanie.

Systém preberá iba pohyby predných kolies pri parkovaní alebo vyparkovaní z
miesta na zaparkovanie. Vodič obsluhuje pedál brzdy, akcelerátora, resp. spoj-
ky, ako aj radiacu/voliacu páku.

Stav, v ktorom sa volant obsluhuje systémom, sa následne označuje ako parko-
vací manéver.

Parkovací asistent je rozšírením pomoci pri parkovaní » Strana 212 a pracuje na
základe údajov zaznamenaných ultrazvukovými snímačmi.

Z tohto dôvodu si musíte starostlivo prečítať aj kapitolu týkajúcu sa pomoci
pri parkovaní a dodržiavať v nej uvedené bezpečnostné pokyny.

POZOR
■ Je potrebné dodržiavať všeobecné upozornenia týkajúce sa použitia asi-
stenčných systémov » Strana 207,  v odseku Úvod k téme.
■ Počas parkovacieho manévru systém automaticky vykonáva rýchle pohy-
by volantom. Nesiahajte pri nich medzi lúče volantu - hrozí nebezpečenstvo
poranenia!
■ Počas parkovacieho manévru na nespevnenom alebo klzkom podklade
(štrk, sneh, ľad a pod.) môže dochádzať k odchýleniam od vypočítanej jazd-
nej dráhy. Preto je potrebné zriecť sa v takýchto situáciách použitia systé-
mu.

DÔLEŽITÉ
Správne vyhodnotenie miesta na zaparkovanie a parkovací manéver závisia od
obvodu kolies vozidla.
■ Systém funguje správne iba vtedy, keď sú na vozidle namontované kolesá s
prípustnou veľkosťou ŠKODA AUTO.
■ Zrieknite sa použitia systému, ak sú na vozidle namontované snehové reťaze
alebo núdzové koleso.
■ Ak sa namontujú iné ako spoločnosťou ŠKODA AUTO schválené kolesá, mô-
že sa mierne odlišovať výsledná pozícia vozidla v medzere na zaparkovanie. To-
mu sa dá zabrániť novým nastavením systému v odbornom servise.

DÔLEŽITÉ
Ak ostatné vozidlá parkujú za obrubníkom alebo na ňom, môže systém viesť va-
še vozidlo takisto cez obrubník alebo naň - hrozí nebezpečenstvo poškodenia
kolies. V prípade potreby včas zasiahnite.

Upozornenie
■ Parkovací manéver odporúčame vykonávať pri rýchlosti do 5 km/h.
■ Proces parkovania je možné kedykoľvek ukončiť stlačením tlačidla 
» Obr. 258 na strane 223 alebo zásahom do riadenia.
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Spôsob funkcie

Obr. 258 
Tlačidlo systému

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 222.

Podpora systémom prebieha nasledujúcom spôsobom.
▶ Počas hľadania miesta na zaparkovanie sa realizuje meranie a vyhodnocovanie

veľkosti miesta na zaparkovanie.
▶ Na displeji prístrojového panelu (ďalej iba ako displej) sa zobrazujú vhodné

miesta na zaparkovanie a odporúča sa režim parkovania.
▶ Na displeji sa pokyny a informácie zobrazujú pred štartom a tiež počas proce-

su parkovania.
▶ Na základe vypočítanej jazdnej dráhy sa predné kolesá automaticky otáčajú

počas procesu parkovania.

Podmienky pre fungovanie systému
Systém dokáže vyhľadať miesto na zaparkovanie iba vtedy, keď sú splnené na-
sledujúce podmienky.

Systém je aktivovaný.
Rýchlosť vozidla je nižšia ako 40 km/h (pozdĺžne parkovanie).
Rýchlosť vozidla je nižšia ako 20 km/h (priečne parkovanie).
Vzdialenosť od radu zaparkovaných vozidiel je približne 0,5-1,5 m.
Systém ASR je aktivovaný » Strana 209.

Systém dokáže vykonať proces parkovania iba vtedy, keď sú splnené nasledu-
júce podmienky.

Rýchlosť jazdy je nižšia ako 7 km/h.
Proces parkovania trvá menej ako 6 minút.
Nerealizuje sa zásah vodiča do automatického procesu riadenia.
Systém ASR je aktivovaný » Strana 209.



















Nerealizuje sa zásah systému ASR.
Na zásuvku prívesu nie je pripojený príves ani žiadne iné príslušenstvo.

Aktivácia/deaktivácia
Systém je možné aktivovať/deaktivovať stlačením tlačidla  » Obr. 258.

Pri aktivovanom systéme svieti v tlačidle symbol .

Vyhľadanie miesta na zaparkovanie

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 222.

Systém vyhľadáva miesto na zaparkovanie v rade paralelne a priečne zaparko-
vaných vozidiel na strane vodiča alebo spolujazdca.

Proces pri vyhľadávaní miesta na zaparkovanie
› Pomaly prechádzajte popri radu zaparkovaných vozidiel.
› Systém aktivujte pomocou tlačidla  » Obr. 258 na strane 223.

Systém automaticky vyhľadá miesto na zaparkovanie na strane spolujazdca.

Ak systém nájde miesto na zaparkovanie, potom sa na displeji zobrazí odporú-
čaný režim parkovania » Obr. 260 na strane 224 -  alebo » Obr. 261 na stra-
ne 224 - .

Ak chcete zaparkovať na strane vodiča, zapnite smerové svetlo pre túto stranu
za účelom vyhľadania miesta na zaparkovanie. Zobrazenie na displeji sa zmení a
systém vyhľadáva miesto na zaparkovanie na strane vodiča.

Upozornenie
Ak sa počas vyhľadávania miesta na zaparkovanie zobrazuje na displeji symbol
 (km/h), potom je potrebné znížiť rýchlosť jazdy pod 40 km/h (pozdĺžne par-
kovanie), resp. pod 20 km/h (priečne parkovanie).
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Zmena režimu parkovania

Obr. 259 Menu s režimami parkovania: zobrazenie na displeji

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 222.

Počas vyhľadávania miesta na zaparkovanie a pred štartom procesu parkovania
sa môže na displeji zobraziť menu s ďalšími vhodnými režimami parkovania.

Režimy parkovania » Obr. 259
Zaparkovanie na miesto pozdĺžneho parkovania nacúvaním
Zaparkovanie na miesto priečneho parkovania nacúvaním
Zaparkovanie na miesto priečneho parkovania jazdou dopredu

Režim parkovania môžete zmeniť tým, že stlačíte tlačidlo  » Obr. 258 na stra-
ne 223.

Po prepnutí všetkých ponúkaných režimov parkovania sa pri opätovnom stla-
čení tlačidla  realizuje deaktivácia systému.

Ak sa chcete vrátiť k pôvodne odporúčanému režimu parkovania, potom je po-
trebné opätovne stlačiť tlačidlo .







Zaparkovanie

Obr. 260 Zaparkovanie na miesto pozdĺžneho parkovania: zobrazenie na
displeji

Obr. 261 Zaparkovanie na miesto priečneho parkovania: Zobrazenie na
displeji

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 222.

Systém podporuje vodiča pri parkovaní zacúvaním na nájdené miesto na zapar-
kovanie v rade pozdĺžne alebo priečne parkujúcich vozidiel.

Zobrazenie na displeji » Obr. 260 alebo » Obr. 261
Medzera na zaparkovanie rozpoznaná s pokynom na ďalšiu jazdu dopredu
Medzera na zaparkovanie rozpoznaná s pokynom na cúvanie
Pokyn na jazdu dopredu v mieste na zaparkovanie
Pokyn na cúvanie v mieste na zaparkovanie 
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Proces pri parkovaní zacúvaním
Nájdené miesto na zaparkovanie sa zobrazuje na displeji » Obr. 260 -  alebo
» Obr. 261 - .

› Pokračujte ďalej v jazde dopredu, kým sa na displeji nezobrazí - .
› Zastavte a zabezpečte, aby sa vozidlo až po spustenie procesu parkovania ne-

pohybovalo dopredu.
› Zaraďte spätný chod, resp. voliacu páku zatlačte do polohy R.
› Keď sa na displeji zobrazí nasledujúce hlásenie: Zásahy riad. aktívne. Pozor okolie!,

pustite volant, systém preberie ovládanie volantu.
› Sledujte priame okolie vozidla a opatrne cúvajte.

V prípade potreby môže parkovací manéver pokračovať ďalšími krokmi.

› Ak na displeji bliká šípka dopredu - , potom zaraďte 1. rýchlostný stupeň,
resp. nastavte voliacu páku do polohy D/S.

Na displeji sa zobrazí symbol  (pedál brzdy).

› Zošliapnite pedál brzdy a vyčkajte, kým sa volant automaticky neotočí do po-
trebnej polohy, symbol  zhasne.

› Opatrne pokračuje v jazde dopredu.
› Ak na displeji bliká šípka dozadu - , potom opäť zaraďte spiatočku, resp.

prestavte voliacu páku do polohy R.

Na displeji sa zobrazí symbol  (pedál brzdy).

› Zošliapnite pedál brzdy a vyčkajte, kým sa volant automaticky neotočí do po-
trebnej polohy, symbol  zhasne.

› Opatrne sa presúvajte dozadu.

Tieto kroky sa môžu opakovať niekoľkokrát za sebou.

Keď sa parkovanie ukončí, zaznie signálny tón a na displeji sa zobrazí príslušné
hlásenie.

Zaparkovanie jazdou dopredu

Obr. 262 
Zaparkovanie na miesto priečneho parkovania jazdou
dopredu: zobrazenie na displeji

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 222.

Systém podporuje vodiča pri parkovaní jazdou dopredu na nájdené miesto na
zaparkovanie v rade priečne parkujúcich vozidiel.

Hneď ako systém nájde miesto na zaparkovanie, potom pomocou tlačidla 
» Obr. 258 na strane 223 zvoľte režim parkovania jazdou dopredu » Obr. 259 na
strane 224 - . Na displeji sa zobrazí toto » Obr. 262.

Ďalší proces sa realizuje analogicky ako pri parkovaní zacúvaním.

› Nasledujte pokyny systému zobrazované na displeji.

Keď sa parkovanie ukončí, zaznie signálny tón a na displeji sa zobrazí príslušné
hlásenie.

Aktivácia systému je možná pomocou tlačidla  aj vtedy, keď sa už vozidlo čia-
stočne pohybovalo k vhodnému miestu na zaparkovanie.

Vyparkovanie z miesta na zaparkovanie paralelnej s vozovkou

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 222.

Systém podporuje vodiča pri vyparkovaní z miesta pozdĺžneho parkovania.

Proces vyparkovania
› Stlačte tlačidlo  » Obr. 258 na strane 223.

Na displeji sa zobrazí správa: Park Assist: Použite smerové svetlo a zaraďte spätný chod!

› Stlačte páčku smerových svetiel pre stranu vozovky, na ktorú sa má vyjsť z
medzery na zaparkovanie.

› Zaraďte spätný rýchlostný stupeň, resp. voliacu páku zatlačte do polohy R. 
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Ďalší proces sa realizuje analogicky ako pri parkovaní zacúvaním.

› Nasledujte pokyny systému zobrazované na displeji.

Keď sa parkovanie ukončí, zaznie signálny tón a na displeji sa zobrazí príslušné
hlásenie.

Ak je miesto na zaparkovanie príliš malé, potom nie je ani možné vyparkovanie
pomocou systému. Na displeji prístrojového panelu sa zobrazí príslušné hláse-
nie.

Automatická podpora brzdenia

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 222.

Automatická podpora brzdenia pri prekročení rýchlosti
Ak sa počas parkovacieho manévru prvýkrát prekročí rýchlosť 7 km/h, potom
sa rýchlosť zníži prostredníctvom systému automaticky pod 7 km/h. Tým sa za-
bráni zrušeniu parkovacieho manévru.

Automatické núdzové brzdenie
Ak systém počas parkovacieho manévru rozpozná nebezpečenstvo nárazu, po-
tom sa realizuje automatické núdzové brzdenie, aby sa minimalizovali dôsledky
nárazu.

Parkovací manéver sa zruší v dôsledku núdzového brzdenia.

DÔLEŽITÉ
Automatické núdzové brzdenie sa systémom neaktivuje, ak bol proces parko-
vania zrušený napr. z dôvodu druhého prekročenia rýchlosti 7 km/h!

Poruchy funkcie

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 222.

Ak systém nie je z neznámeho dôvodu k dispozícii, zobrazí sa na displeji prístro-
jového panelu príslušné hlásenie.

Systém nie je k dispozícii
Ak systém nie je k dispozícii, pretože sa na vozidle vyskytla porucha, zobrazí sa
hlásenie týkajúce sa nedostupnosti systému. Požiadajte o pomoc odborný ser-
vis.

Porucha systému
Pri poruche systému sa zobrazí chybové hlásenie. Požiadajte o pomoc odborný
servis.

Asistent pre cúvanie s prívesom (Trailer Assist)

 Úvod k téme

Asistent pre cúvanie s prívesom (ďalej len systém) pomáha vodičovi pri cúvaní
a manévrovaní s prívesom.

Systém preberá počas manévrovania len pohyb volantom. Vodič obsluhuje pe-
dál brzdy, akcelerátora, resp. spojky, ako aj radiacu/voliacu páku.

Stav, v ktorom sa volant obsluhuje systémom, sa následne označuje ako parko-
vací manéver.

POZOR
■ Je potrebné dodržiavať všeobecné upozornenia týkajúce sa použitia asi-
stenčných systémov » Strana 207,  v odseku Úvod k téme.
■ Systém sa neorientuje na okolie vozidla, nerealizuje sa rozpoznávanie pre-
kážok.
■ Počas manévrovania vždy sledujte pohyb prívesu a prípadne sami prerušte
manévrovanie, aby sa zabránilo nehodám alebo škodám na vozidle, ako aj na
prívese.
■ Počas parkovacieho manévru systém automaticky vykonáva rýchle pohy-
by volantom. Nesiahajte pri nich medzi lúče volantu - hrozí nebezpečenstvo
poranenia!
■ Počas parkovacieho manévru na nespevnenom alebo klzkom podklade
(štrk, sneh, ľad a pod.) môže dochádzať k odchýleniam od vypočítanej jazd-
nej dráhy. Preto systém v takýchto situáciách používajte mimoriadne opatr-
ne.

DÔLEŽITÉ
■ Na základe uhla ohybu oja sa vyhodnocuje pozícia prívesu prostredníctvom
kamery vzadu a systémom sa vykonáva riadiaci pohyb. Z tohto dôvodu nesmie
byť oje zakryté vonkajšími vplyvmi.
■ Šošovka kamery vzadu nesmie byť znečistená, v opačnom prípade nemôže
byť systém k dispozícii alebo je funkcia systému výrazne obmedzená. 
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Upozornenie
■ Parkovací manéver odporúčame vykonávať pri rýchlosti do 5 km/h.
■ Parkovací manéver je možné kedykoľvek ukončiť stlačením tlačidla 
» Obr. 263 na strane 227 alebo zásahom do riadenia.
■ Správna funkcia systému je zabezpečená iba vtedy, keď je pripojený jednoná-
pravový alebo dvojnápravový príves bez riadenej nápravy.

Spôsob funkcie

Obr. 263 
Tlačidlo systému

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 226.

Pozícia prívesu sa rozpoznáva systémom na základe údajov kamery vzadu. Po-
mocou riadiacich pohybov sa príves riadi do smeru nastaveného vodičom.

Podmienky pre fungovanie systému
Motor beží.
Systém je aktivovaný.
Systém ASR je aktivovaný.
Dvere vodiča a veka batožinového priestoru sú úplne uzatvorené.
Príves je pripojený na zásuvku pre príves.
Príves príliš nevybočuje.

Stanovenie dĺžky oja
Aby mal vodič na výber najlepší možný uhol nastavenia ohľadne cieľovej pozície
prívesu, musí systém poznať dĺžku oja.

Na stanovenie dĺžky oja potrebuje systém niekoľko procesov odbočenia alebo
prejazdov zákrutami s pripojeným prívesom.

Rozmer uhla pre posunovanie sa zobrazuje na displeji 5  » Obr. 264 na stra-
ne 227.













Aktivácia/deaktivácia

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 226.

Systém sa aktivuje tým, že sa zaradí spätný rýchlostný stupeň a stlačí tlačidlo
 » Obr. 263 na strane 227.

Pri aktivovanom systéme svieti v tlačidle symbol .

Deaktivácia systému sa realizuje stlačením tlačidla  (symbol  v tlačidle
zhasne).

Manévrovanie s prívesom

Obr. 264 Displej prístrojového panelu: manévrovanie s prívesom

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 226.

Proces manévrovania s prívesom
› Zaraďte spätný rýchlostný stupeň, resp. voliacu páku zatlačte do polohy R.
› Zabezpečte, aby sa jazdná súprava nachádzala v pokojovom stave.
› Uvoľnite volant a stlačte tlačidlo  .

Riadenie sa prevezme systémom.

Na displeji sa zobrazí symbol nastavovacieho gombíka pre spätné zrkadlá
» Obr. 264 - .

› Nastavovací gombík pre vonkajšie zrkadlá » Strana 73, Vonkajšie zrkadlá
otočte doľava alebo doprava podľa želaného smeru jazdy prívesu.

Na displeji sa zobrazí silueta zadnej časti vozidla s prívesom s pohľadom zhora
» Obr. 264 - .

Skutočná pozícia prívesu sa zobrazuje prostredníctvom siluety 2 . 
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Skutočná pozícia prívesu sa zobrazuje prostredníctvom kontúry 3 .

› Nastavovací gombík pre vonkajšie zrkadlá otočte, aby sa kontúra 3  nastavila
do cieľovej pozície.

› Sledujte priame okolie vozidla a opatrne cúvajte.

Nastavený uhol ohybu je možné počas cúvania naďalej korigovať tým, že sa
otáča nastavovací gombík pre vonkajšie zrkadlá.

› Jazdnú súpravu zastavte v želanej pozícii.

Ak je zaradený rýchlostný stupeň pre jazdu dopredu, resp. režim D/S, potom sa
realizuje deaktivácia systému.

Na vyrovnanie jazdnej súpravy (príves a vozidlo v jednej línii) otočte nastavova-
cí gombík pre vonkajšie zrkadlá v smere šípky 1  » Obr. 264. Kontúra prívesu
3  sa otočí do polohy 4 .

› Opatrne jazdite smerom dopredu a dozadu, kým sa nedosiahne želaná pozícia
jazdnej súpravy.

Upozornenie
Zatiaľ čo je systém aktívny, nie je možné nastavovať plochy vonkajších zrkadiel.

Automatický zásah bŕzd

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 226.

V nasledujúcich situáciách sa realizuje deaktivácia systému, ako aj automatický
zásah bŕzd.

▶ Keď sa počas procesu manévrovania stlačí tlačidlo  , otvoria dvere vodiča
alebo sa zasiahne do pohybu volantu.

▶ Keď sa uhol medzi vozidlom a prívesom počas procesu manévrovania systé-
mom vyhodnotí ako príliš veľký.

▶ Keď sa určitá rýchlosť počas procesu manévrovania systémom vyhodnotí, na
základe aktuálneho uhla medzi vozidlom a prívesom, ako príliš vysoká a keď
nedôjde k reakcii vodiča na varovný zásah bŕzd.

Tempomat

 Úvod k téme

Tempomat (zariadenie na udržiavanie rýchlosti - GRA) udržiava nastavenú rých-
losť, nie je pri tom potrebné mať zošliapnutý pedál akcelerátora. Stav, kedy
tempomat udržuje rýchlosť, sa označuje v nasledovnom ako regulácia.

POZOR
■ Je potrebné dodržiavať všeobecné upozornenia týkajúce sa použitia asi-
stenčných systémov » Strana 207,  v odseku Úvod k téme.
■ Po zošliapnutí pedálu spojky sa nerealizuje prerušenie regulácie! Ak je na-
príklad zaradený iný rýchlostný stupeň a uvoľní sa pedál spojky, pokračuje
sa v regulácii.

Spôsob funkcie

Obr. 265 Displej MAXI DOT (monochromatický): príklady zobrazenia
stavu tempomatu 
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Obr. 266 Segmentový displej: príklady zobrazenia stavu tempomatu

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 228.

Dodatočné zobrazenia tempomatu » Obr. 265, » Obr. 266
Rýchlosť nastavená, regulácia neaktívna (na farebnom displeji sú sivo zo-
brazené číslice údaja o rýchlosti).
Regulácia aktívna (na farebnom displeji sú číslice údaja o rýchlosti zobraze-
né so zvýraznením).
Žiadne nastavenie rýchlosti.
Chyba systému - požiadajte o pomoc odborný servis.

Základné podmienky na spustenie regulácie
Tempomat je aktivovaný.
Pri vozidlách s manuálnou prevodovkou musí byť zaradený druhý alebo
vyšší rýchlostný stupeň.
Pri vozidlách s automatickou prevodovkou sa voliaca páka nachádza v po-
lohe D/S alebo v polohe Tiptronic.
Aktuálna rýchlosť je vyššia ako 20 km/h.

To sa ale realizuje iba v rozsahu, ktorý povoľuje výkon motora alebo brzdný úči-
nok motora.

POZOR
Ak je výkon motora alebo brzdný účinok motora nedostatočný na udržanie
nastavenej rýchlosti, potom je potrebné prevziať obsluhu pedálov akcelerá-
tora a brzdy!

















Opis ovládania

Obr. 267 
Ovládacie prvky tempomatu

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 228.

Prehľad ovládacích prvkov tempomatu » Obr. 267
A  Aktivácia tempomatu (regulácia neaktívna)

  Prerušenie regulácie (odpružená poloha)
  Deaktivácia tempomatu (vymazanie nastavenej rýchlosti)
B  Opätovné zaznamenanie regulácie a) / zvýšenie rýchlosti
C  Spustenie regulácie / zníženie rýchlosti

a) Ak nie nastavená žiadna rýchlosť, prevezme sa aktuálna rýchlosť.

Po spustení regulácie reguluje tempomat vozidlo na aktuálnu rýchlosť, na prís-
trojovom paneli sa rozsvieti kontrolné svetlo .

Automatické prerušenie regulácie nastane vtedy, keď sa vyskytne jedna z na-
sledujúcich udalostí.
▶ Stlačí sa pedál brzdy.
▶ Zásahom asistenčných systémov podporujúcich brzdenie (napr. ESC).
▶ Aktiváciou airbagu.

POZOR
■ Aby ste zabránili neželanému zapnutiu tempomatu, deaktivujte ho vždy po
použití.
■ Reguláciu znova nespúšťajte, keď je nastavená rýchlosť pre aktuálne do-
pravné pomery príliš vysoká. 
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Upozornenie
Počas regulácie sa môže rýchlosť zvyšovať zošliapnutím pedála akcelerátora.
Po uvoľnení pedála akcelerátora sa rýchlosť zníži na predtým zaznamenanú
hodnotu.

Obmedzovač rýchlosti

 Úvod k téme

Obmedzovač rýchlosti obmedzuje maximálnu rýchlosť jazdy na nastavený
rýchlostný limit.

Rýchlostný limit je možné prekročiť iba úplným zošliapnutím pedála akcelerá-
tora.

Stav, v ktorom obmedzovač rýchlosti zabraňuje možnému prekročeniu nasta-
veného rýchlostného limitu, sa ďalej označuje ako regulácia.

POZOR
Je potrebné dodržiavať všeobecné upozornenia týkajúce sa použitia asi-
stenčných systémov » Strana 207,  v odseku Úvod k téme.

Spôsob funkcie

Obr. 268 Displej MAXI DOT (monochromatický): príklady zobrazenia
stavu obmedzovača rýchlosti

Obr. 269 Segmentový displej: príklady zobrazenia stavu obmedzovača
rýchlosti

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 230.

Zobrazenia stavu obmedzovača rýchlosti » Obr. 268, » Obr. 269
Rýchlostný limit nastavený, regulácia neaktívna (na farebnom displeji sú si-
vo zobrazené číslice údaja o rýchlosti).
Regulácia aktívna (na farebnom displeji sú číslice údaja o rýchlosti zobraze-
né so zvýraznením).
Nie je nastavený žiadny rýchlostný limit.
Chyba systému - požiadajte o pomoc odborný servis.

Základné podmienky na spustenie regulácie
Obmedzovač rýchlosti je aktivovaný.
Aktuálna rýchlosť je vyššia ako 30 km/h.

Po spustení regulácie sa aktuálna rýchlosť nastaví ako rýchlostný limit, na prís-
trojovom paneli sa rozsvieti kontrolné svetlo .

Prekročenie rýchlostného limitu počas ovládania
Ak je pri regulácii potrebné prekročenie rýchlosti (napr. pri predbiehaní), potom
úplne zašliapnite pedál akcelerátora.

Pri prekročení rýchlostného limitu (napr. pri jazde z kopca) zaznie akustický sig-
nál a kontrolné svetlo  na prístrojovom paneli začne blikať.

Ovládanie sa obnoví, hneď ako rýchlosť klesne pod nastavenú hranicu.
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Opis ovládania - variant s tempomatom

Obr. 270 
Ovládacie prvky obmedzovača
rýchlosti (variant s tempoma-
tom)

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 230.

Prehľad ovládacích prvkov obmedzovača rýchlosti » Obr. 270
A  Aktivácia tempomatu (požadované podmienky na nasledujúcu ak-

tiváciu obmedzovača rýchlosti)
  Na aktiváciu obmedzovača rýchlosti stlačte spínač do polohy 

a následne stlačte tlačidlo D .
  Prerušenie regulácie (odpružená poloha)
  Deaktivácia obmedzovača rýchlosti (vymazanie nastaveného limi-

tu)
B  Opätovné zaznamenanie reguláciea) / zvýšenie rýchlostného limitu

- stlačenie (v krokoch po 1 km/h), podržanie (v krokoch po
10 km/h)

C  Spustenie regulácie / zníženie rýchlostného limitu - stlačenie (v
krokoch po 1 km/h), podržanie (v krokoch po 10 km/h)

D  Prepínanie medzi tempomatom a obmedzovačom rýchlosti
a) Pokiaľ nie je nastavený žiadny rýchlostný limit, aktuálna rýchlosť je nastavená ako rýchlostný limit.

Upozornenie
Stlačením tlačidla D  » Obr. 270 počas regulácie sa táto zruší a aktivuje sa tem-
pomat.

Opis ovládania - variant s ACC

Obr. 271 Ovládacie prvky obmedzovača rýchlosti (variant s ACC)

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 230.

Prehľad ovládacích prvkov obmedzovača rýchlosti » Obr. 271
1  Aktivácia ACC (požadované podmienky na nasledujúcu aktivá-

ciu obmedzovača rýchlosti)
  Na aktiváciu obmedzovača rýchlosti je potrebné nastaviť páč-

ku do polohy  a následne stlačiť tlačidlo B .
2  Opätovné zaznamenanie reguláciea) / zvýšenie rýchlostného li-

mitu v krokoch po 1 km/h (odpružená poloha)
3  Prerušenie regulácie (odpružená poloha)
4  Deaktivácia obmedzovača rýchlosti (vymazanie nastaveného li-

mitu)
5   Zvýšenie rýchlostného limitu v krokoch po 10 km/h
6   Zníženie rýchlostného limitu v krokoch po 10 km/h
A  Spustenie regulácie / zníženie rýchlostného limitu v krokoch po

1 km/h
B  Prepínanie medzi ACC a obmedzovačom rýchlosti

a) Pokiaľ nie je nastavený žiadny rýchlostný limit, aktuálna rýchlosť je nastavená ako rýchlostný limit.
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Adaptívny tempomat (ACC)

 Úvod k téme

Adaptívny tempomat (ďalej len ACC) dokáže konštantne udržiavať nastavenú
rýchlosť, resp. odstup od vozidiel idúcich vpredu bez toho, aby sa musel stláčať
pedál akcelerátora alebo brzdy.

Oblasť pred vozidlom, ako aj odstup od vozidiel idúcich vpredu sa monitoruje
prostredníctvom radarového snímača » Strana 207.

Stav, kde ACC udržiava rýchlosť, resp. odstup, sa v nasledovnom označuje ako
regulácia.

POZOR
■ Je potrebné dodržiavať všeobecné upozornenia týkajúce sa použitia asi-
stenčných systémov » Strana 207,  v odseku Úvod k téme.
■ Vodič musí byť neustále pripravený prevziať obsluhu pedála akcelerátora a
brzdy.
■ ACC nereaguje pri priblížení k stojacej prekážke (napr. koniec dopravnej
zápchy, vozidlo poruchovej služby alebo vozidlo stojace na semafore).
■ ACC nereaguje na priečne prechádzajúce ani protiidúce objekty.
■ Ak nepostačuje oneskorenie ACC, vozidlo ihneď pribrzďujte nožnou
brzdou.

POZOR
ACC nepoužívajte z bezpečnostných dôvodov v nasledujúcich prípadoch.
■ Pri jazde v odbočovacích pruhoch, na výjazdoch z diaľnic alebo na staveni-
skách, aby sa zabránilo neželanému zrýchleniu na uloženú rýchlosť.
■ Zlá viditeľnosť (napr. za hmly, prudkého dažďa, hustého sneženia).
■ Zlý stav vozovky (napr. poľadovica, klzká vozovka, štrk, nespevnená cesta).
■ Jazda v „ostrých“ zákrutách alebo vo veľkom klesaní/veľkom stúpaní.
■ Pri jazde cez miesta, na ktorých sa nachádzajú kovové objekty (napr. ko-
vové haly, železničné koľaje a pod.).
■ Pri jazde cez veľmi členené, uzatvorené priestory (napr. veľkokapacitné
garáže, trajekty, tunely a pod.).

Upozornenie
■ ACC slúži predovšetkým na použitie na diaľniciach.
■ ACC znižuje rýchlosť pomocou automatického uberania plynu, resp. zásahu
bŕzd. Ak sa práve realizuje automatické zníženie rýchlosti pomocou bŕzd, po-
tom svietia brzdové svetlá.
■ Pri výpadku viac ako jedného brzdového svetla na vozidle alebo na pripoje-
nom prívese nie je ACC k dispozícii.
■ Regulácia sa automaticky preruší pri zásahu niektorého z asistenčných systé-
mov podporujúcich brzdenie (napr. ESC), pri prekročení maximálne povolených
otáčok motora.

Nastavenia v systéme Infotainment

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 232.

› V systéme Infotainment v menu  /  zatlačte na ikonu funkcie  → Asi-
stent vodiča.

■ ACC (Automatická regulácia vzdialenosti) - nastavenie adaptívneho tempo-
matu
■ Jazd. program: - nastavenie zrýchlenia vozidla pri zapnutom adaptívnom tem-

pomate1)

■ Naposledy zvolená vzdialenosť - zapnutie/vypnutie naposledy zvoleného stupňa
odstupu

■ Vzdialenosť: - nastavenie sledovania odstupu od vozidiel idúcich vpredu

Spôsob funkcie

Obr. 272 Displej na prístrojovom paneli: Príklady zobrazení ACC 

1) U vozidiel s výberom režimu jazdy sa toto nastavenie realizuje takto » Strana 239.
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Obr. 273 Displej prístrojového panelu: Príklady zobrazení stavu ACC

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 232.

ACC umožňuje nastaviť rýchlosť medzi 30-160, resp. 210 km/h (v závislosti od
výbavy), ako aj odstup od vozidiel idúcich vpredu v rozsahu od veľmi krátkeho
až po veľmi dlhý odstup.

ACC prispôsobuje nastavenú rýchlosť rýchlosti rozpoznaného, vpredu idúceho
vozidla a udržiava zvolený odstup.

ACC dokáže pomocou radarového snímača rozpoznať vpredu idúce vozidlo do
vzdialenosti 120 m.

Zobrazenia ACC » Obr. 272
Vozidlo rozpoznané (regulácia aktívna)
Čiara, ktorá označuje posunutie odstupu pri nastavovaní » Strana 235, Na-
stavenie stupňa odstupu
Nastavený odstup od vozidla idúceho vpredu
Vozidlo rozpoznané (regulácia neaktívna)

Zobrazenia stavu ACC » Obr. 273
Regulácia neaktívna (na farebnom displeji sú sivo zobrazené číslice údaja o
rýchlosti).
Regulácia aktívna - nerozpoznané žiadne vozidlo (na farebnom displeji sú
číslice údaja o rýchlosti zobrazené so zvýraznením).
Regulácia neaktívna - nie je uložená rýchlosť.
Regulácia aktívna - vozidlo rozpoznané (na farebnom displeji sú číslice úda-
ja o rýchlosti zobrazené so zvýraznením).

1
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Pokyn k zníženiu rýchlosti
Ak nepostačuje spomalenie ACC vo vzťahu k vozidlu idúcemu vpredu, rozsvieti
sa na prístrojovom paneli kontrolné svetlo  a na displeji sa zobrazí pokyn na
stlačenie pedála brzdy.

Regulácia podľa vozidla idúceho po vedľajšej stope
Počas regulácie sa môže vaše vozidlo regulovať podľa vozidla idúceho po ve-
dľajšej stope.

K tomu môže dôjsť pri rýchlosti vyššej ako 80 km/h vtedy, keď sa vaše vozidlo
pohybuje rýchlejšie ako vozidlo vo vedľajšej stope na strane vodiča. Na displeji
sa zobrazí rozpoznané vozidlo idúce po vedľajšej stope.

Upozornenie
Niektoré zobrazenia ACC na displeji prístrojového panelu sa môžu prekryť zo-
brazeniami iných funkcií. Zobrazenie ACC sa na krátku dobu automaticky zo-
brazí pri zmene stavu ACC.

Automatické zastavenie a rozbeh

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 232.

Vozidlá s automatickou prevodovkou sa môžu pomocou ACC spomaliť až po
zastavenie a opäť sa uviesť do pohybu.

Spomalenie až po zastavenie
Ak vpredu idúce vozidlo spomalí až po zastavenie, spomalí ACC aj vlastné vo-
zidlo až po zastavenie.

Rozbiehanie po fáze zastavenia
Hneď ako sa vpredu idúce vozidlo opäť uvedie do pohybu po fáze zastavenia,
uvedie sa aj vlastné vozidlo do pohybu a naďalej sa reguluje rýchlosť. Pri dlhšej
fáze zastavenia sa regulácia automaticky preruší.
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Prehľad ovládania

Obr. 274 Ovládacia páčka

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 232.

Prehľad funkcií ACC, ktoré sa ovládajú pomocou páčky » Obr. 274
1  Aktivácia ACC (regulácia neaktívna)
2  Spustenie regulácie (opätovné zaznamenanie) / zvýšenie rýchlo-

sti v krokoch po 1 km/h (odpružená poloha)
3  Prerušenie regulácie (odpružená poloha)
4  Deaktivácia ACC
5   Zvýšenie rýchlosti v krokoch po 10 km/h
6   Zníženie rýchlosti v krokoch po 10 km/h
A   Nastavenie stupňa odstupu
B  Spustenie regulácie / Zníženie rýchlosti v krokoch po 1 km/h

Ak sa páčka prestaví z polohy  priamo do odpruženej polohy  potom sa
uloží aktuálna rýchlosť a spustí sa regulácia.

Spustenie regulácie

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 232.

Základné podmienky na spustenie regulácie
ACC je aktivovaný.
Pri vozidlách s manuálnou prevodovkou je zaradený druhý alebo vyšší
rýchlostný stupeň a aktuálna rýchlosť je vyššia ako 25 km/h.
Pri vozidlách s automatickou prevodovkou sa voliaca páka nachádza v po-
lohe D/S alebo v polohe Tiptronic a aktuálna rýchlosť je vyššia ako 2 km/h.

Spustenie regulácie
› Stlačte tlačidlo  » Obr. 274 na strane 234 .
› alebo: Páčku prestavte do odpruženej polohy  » Obr. 274 na strane 234 .

ACC prevezme aktuálnu rýchlosť jazdy a vykoná reguláciu, na prístrojovom pa-
neli sa rozsvieti kontrolné svetlo .

Ak sa spustí regulácia tým, že sa páčka prestaví do polohy  a ak by už bola
rýchlosť uložená, prevezme ACC túto rýchlosť a vykoná reguláciu.

Upozornenie
Ak sa u vozidiel s automatickou prevodovkou spustí regulácia pri rýchlosti pod
30 km/h, uloží sa rýchlosť 30 km/h. Rýchlosť sa automaticky zvýši na 30 km/h,
resp. sa reguluje podľa rýchlosti vpredu idúceho vozidla.

Prerušenie / opätovné zaznamenanie regulácie

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 232.

Prerušenie regulácie
› Páčku prestavte do odpruženej polohy  » Obr. 274 na strane 234 .
› alebo: Stlačte pedál brzdy.

Regulácia sa preruší, rýchlosť ostane uložená.

Opätovné zaznamenanie regulácie
› Spustite reguláciu » Strana 234, Spustenie regulácie.

Upozornenie
Regulácia sa preruší taktiež vtedy, ak sa pedál spojky podrží stlačený na dlhšie
ako 30 sekúnd alebo sa deaktivuje ASR.
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Nastavenie / zmena požadovanej rýchlosti

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 232.

Požadovaná rýchlosť sa nastavuje alebo mení pomocou ovládacej páčky
» Obr. 274 na strane 234.

Nastavenie / zmena rýchlosti v krokoch po 10 km/h () - predpoklady
ACC je aktivovaný.

Zvýšenie / zníženie rýchlosti v krokoch po 1 km/h (/) - predpoklady
ACC je aktivovaný.
Realizuje sa regulácia vozidla.

Zmena rýchlosti prevzatím aktuálnej rýchlosti () - predpoklady
ACC je aktivovaný.
Vozidlo sa pohybuje s inou ako s uloženou rýchlosťou.

Upozornenie
■ Ak sa počas regulácie zvýši rýchlosť stlačením pedálu akcelerátora, potom sa
regulácia dočasne preruší. Po uvoľnení pedálu akcelerátora sa automaticky
opäť spustí regulácia.
■ Ak sa počas regulácie zníži rýchlosť stlačením pedála brzdy, potom sa regulá-
cia preruší. Regulácia sa musí nanovo spustiť, aby sa opäť realizovala » Stra-
na 234.
■ Ak sa vozidlo reguluje rýchlosťou nižšou ako rýchlosťou, ktorá je uložená, po-
tom sa prvým stlačením tlačidla  uloží aktuálna rýchlosť, opätovným stlače-
ním tlačidla  sa rýchlosť znižuje v krokoch po 1 km/h.

Nastavenie stupňa odstupu

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 232.

Stupeň odstupu od vpredu idúceho vozidla je možné nastaviť páčkou
» Obr. 274 na strane 234 alebo v systéme Infotainment » Strana 232, Nastave-
nia v systéme Infotainment.

Nastavenie pomocou páčky
› Prepínač  prestavte do odpruženej polohy  alebo  » Obr. 274 na stra-

ne 234.

Na displeji prístrojového panelu sa objaví línia 2  » Obr. 272 na strane 232, kto-
rá označuje posunutie odstupu.











› Pomocou prepínača  na páčke nastavte líniu 2  na požadovaný stupeň
odstupu.

Upozornenie
■ Ak sa stupeň odstupu zmení v systéme Infotainment, spozoruje sa zmena až
po následnej aktivácii ACC.
■ Čím vyššia je rýchlosť jazdy, tým väčší je odstup od vpredu idúceho vozidla.
■ Nastavenie stupňa odstupu sa uloží (v závislosti od typu systému Infotain-
ment) v aktívnom používateľskom konte personalizácie » Strana 48.

Zvláštne jazdné situácie

Obr. 275 Jazda v zákrutách / Úzke alebo posunuto jazdiace vozidlá

Obr. 276 Zmena jazdného pruhu iných vozidiel / Stojace vozidlá

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 232.

Nasledujúce (a podobné) dopravné situácie, ktoré si vyžadujú osobitnú pozor-
nosť a prípadne zásah vodiča (brzdenie, pridávanie plynu a pod.). 
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Pri jazde v zákrutách
Pri vchádzaní do tiahlych zákrut, resp. pri vychádzaní z týchto môže dôjsť k to-
mu, že sa vozidlo jazdiace vo vedľajšej stope dostane do oblasti snímanej rada-
rom » Obr. 275 - . Vlastné vozidlo sa potom reguluje podľa toho vozidla.

Úzke alebo posunuto jazdiace vozidlá
Úzke alebo posunuto jazdiace vozidlo sa môže rozpoznať systémom ACC až
vtedy, keď sa toto nachádza v oblasti snímanej radarom » Obr. 275 - .

Zmena jazdnej stopy iných vozidiel
Vozidlá, ktoré v nepatrnom odstupe zmenia jazdný pruh, » Obr. 276 - , sa ne-
musia včas rozpoznať prostredníctvom ACC.

Stojace vozidlá
ACC nerozpoznáva stojace objekty! Ak vozidlo zaznamenané ACC odbočuje
alebo vybočuje a pred týmto vozidlom sa nachádza stojace vozidlo » Obr. 276 -
, ACC nereaguje na stojace vozidlo.

Vozidlá so zvláštnym nákladom alebo špeciálnymi nadstavbami
Náklad alebo nadstavbové diely iných vozidiel, ktoré vyčnievajú do strán, doza-
du alebo smerom hore nad obrysy vozidla, nedokáže ACC pravdepodobne roz-
poznať.

Predbiehanie a prevádzka s prívesom

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 232.

Pri predbiehaní
Ak sa vozidlo reguluje s nižšou rýchlosťou ako uložená rýchlosť a aktivuje sa
smerové svetlo, vyhodnotí ACC túto situáciu ako úmysel vodiča začať proces
predbiehania. ACC automaticky zrýchľuje vozidlo a znižuje tým odstup od vpre-
du idúceho vozidla.

Ak vlastné vozidlo prejde do pruhu na predchádzanie a nerozpozná sa vpredu
idúce vozidlo, zrýchľuje ACC až do uloženej rýchlosti a túto udržiava konštant-
nú.

Zrýchlenie je možné kedykoľvek zrušiť stlačením pedála brzdy alebo tlakovým
bodom  na ovládacej páčke » Obr. 274 na strane 234.

Prevádzka s prívesom
Pri prevádzke s prívesom alebo pri inom príslušenstve pripojenom na zásuvku
pre príves sa regulácia ACC používa so zníženou dynamikou. Preto je potrebné
prispôsobiť spôsob jazdy tomuto obmedzeniu.

Poruchy funkcie

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 232.

Ak ACC nie je z nejakého dôvodu k dispozícii, svieti na displeji prístrojového pa-
nelu kontrolné svetlo  a zobrazí sa príslušné hlásenie.

Snímač zakrytý/znečistený
Ak je kryt snímača, resp. snímač znečistený alebo zakrytý, zobrazí sa hlásenie o
tom, že snímač nemá výhľad. Očistite kryt snímača, resp. odstráňte rušivú pre-
kážku » Obr. 239 na strane 207.

Ak snímač nemá výhľad v zime, potom môže byť príčinou sneh na snímači pod
krytom. Po roztopení snehu na snímači bude regulácia ACC opäť funkčná.

ACC nie je k dispozícii
Ak ACC nie je momentálne k dispozícii, zobrazí sa hlásenie týkajúce sa jeho ne-
dostupnosti. Zastavte vozidlo, vypnite motor a opäť naštartujte. Ak by ACC ne-
bol naďalej k dispozícii, vyhľadajte pomoc odborného servisu.

Porucha ACC
Pri poruche ACC sa zobrazí chybové hlásenie. Požiadajte o pomoc odborný ser-
vis.

Front Assist

 Úvod k téme

Front Assist (ďalej len systém) varuje pred nebezpečenstvom kolízie s vozidlom
alebo prekážkou nachádzajúcou sa pred vozidlom, prípadne sa automatickým
brzdením pokúša zabrániť kolízii, resp. minimalizovať jej následky.

Oblasť pred vozidlom sa kontroluje radarovým snímačom » Strana 207.

POZOR
■ Je potrebné dodržiavať všeobecné upozornenia týkajúce sa použitia asi-
stenčných systémov » Strana 207,  v odseku Úvod k téme.
■ Systém nereaguje na priečne prechádzajúce ani protiidúce vozidlá.

DÔLEŽITÉ
Pri výpadku viac ako jedného brzdového svetla na vozidle alebo na elektricky
pripojenom prívese nie je systém k dispozícii.
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Nastavenia v systéme Infotainment

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 236.

› V systéme Infotainment v menu  /  zatlačte na ikonu funkcie  → Asi-
stent vodiča.

■ Front Assist (Systém sledovania okolia) - nastavenie asistenčných systémov
na sledovanie odstupu od vozidiel idúcich vpredu
■ Aktívne - aktivácia/deaktivácia asistenta
■ Výstraha (variant 1) - aktivácia/deaktivácia predbežnej výstrahy
■ Výstraha (variant 2) - aktivácia/deaktivácia a nastavenie stupňa odstupu, pri

ktorom sa realizuje výstraha
■ Zobrazenie varovania odstupu - aktivácia/deaktivácia zobrazenia výstrahy vzdia-

lenosti

Spôsob funkcie

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 236.

Podpora systémom prebieha nasledujúcom spôsobom.
▶ Upozorňuje na nebezpečný odstup od vpredu idúceho vozidla.
▶ Varuje pred hroziacou kolíziou.
▶ Podporuje pri brzdení iniciovanom vodičom.
▶ Ak vodič nereaguje na rozpoznané nebezpečenstvo, spustí sa automatické

brzdenie.

Systém môže pracovať iba vtedy, keď sú splnené nasledujúce základné pod-
mienky.

Systém je aktivovaný.
Systém ASR je aktivovaný » Strana 209.
Vozidlo sa pohybuje dopredu rýchlosťou viac ako 5 km/h.

Upozornenie
Systém môže byť narušený alebo nedostupný napríklad pri jazde v
„ostrých “zákrutách alebo pri zásahu ESC » Strana 208.







Obr. 277 
Displej na prístrojovom paneli: Výstraha upozorňujú-
ca na odstup

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 236.

Zobrazenie varovania upozorňujúceho na odstup sa realizuje pri vozidlách s di-
splejom MAXI DOT.

Pri nedosahovaní bezpečného odstupu od vpredu idúceho vozidla sa objaví na
displeji kontrolné svetlo  » Obr. 277.

Ihneď nechajte narásť odstup, ak je to možné za zohľadnenia aktuálnej do-
pravnej situácie!

Odstup, pri ktorom sa zobrazuje výstraha, závisí od aktuálnej rýchlosti jazdy.

Výstraha sa môže realizovať v rozsahu rýchlostí od približne 60 km/h do 210
km/h.

237Asistenčné systémy



Výstraha a automatické brzdenie

Obr. 278 
Displej na prístrojovom paneli: predbežná výstraha,
resp. núdzové brzdenie pri nízkej rýchlosti

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 236.

Núdzové brzdenie pri nízkej rýchlosti
Pri nebezpečenstve kolízie v rozsahu rýchlostí približne 5 km/h až 30 km/h sa
na displeji zobrazí kontrolné svetlo  » Obr. 278 a systém iniciuje automatické
brzdenie.

Predbežná výstraha
Keď systém rozpozná nebezpečenstvo kolízie, zobrazí sa na displeji kontrolné
svetlo  » Obr. 278 a zaznie akustický signál.

Predbežná výstraha môže nastať v nasledujúcich situáciách.
▶ V prípade nebezpečenstva kolízie s pohybujúcou sa prekážkou v rozsahu

rýchlostí približne od 30 km/h do 210 km/h.
▶ V prípade nebezpečenstva kolízie so stojacou prekážkou v rozsahu rýchlostí

približne od 30 km/h do 85 km/h.

Pri signalizácii predbežnej výstrahy musíte zošliapnuť pedál brzdy alebo sa
vyhnúť prekážke!

Okamžité varovanie a automatické brzdenie - pohybujúca sa prekážka
Ak vodič nereaguje na predbežnú výstrahu pri nebezpečenstve kolízie s pohy-
bujúcou sa prekážkou, vytvorí systém automaticky aktívnym zásahom bŕzd
krátke trhnutie pribrzdením, aby sa opätovne upozornilo na nebezpečenstvo
možnej kolízie.

Ak vodič nereaguje na akútnu výstrahu, začne systém vozidlo automaticky
brzdiť.

Automatické brzdenie - stojaca prekážka
Ak vodič nereaguje na predbežné varovanie v prípade nebezpečenstva kolízie
so stojacou prekážkou v rozsahu rýchlostí približne od 30 km/h do 60 km/h,
iniciuje systém automatické brzdenie.

Informácie o automatickom brzdení
Pri automatických zásahoch brzdového systému stúpne tlak v brzdovom systé-
me a pedál brzdy nie je možné stlačiť v rámci zvyčajnej dráhy pedála.

Automatické zásahy brzdového systému je možné zrušiť stlačením pedálu ak-
celerátora alebo zasiahnutím do riadenia.

Podpora brzdenia
Ak vodič brzdí nedostatočne pri hroziacej kolízii, systém automaticky zvýši
brzdnú silu.

Podpora brzdenia sa realizuje iba vtedy, pokiaľ sa silno stláča pedál brzdy.

Rozpoznávanie chodcov

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 236.

Rozpoznávanie chodcov môže pomôcť zabrániť nehodám s chodcami križujúci-
mi vozovku, resp. minimalizovať následky nehody.

Systém varuje pred hroziacou kolíziou, pripraví vozidlo na núdzové brzdenie,
podporuje pri núdzovom brzdení alebo vykoná automatické brzdenie.

Núdzové brzdenie pri nízkej rýchlosti
Pri nebezpečenstve kolízie v rozsahu rýchlostí približne 5 km/h až 30 km/h ini-
ciuje systém automatické brzdenie.

Pri automatickom brzdení sa na displeji zobrazí kontrolné svetlo  » Obr. 278
na strane 238.

Predbežné varovanie a automatické brzdenie
Keď systém rozpozná nebezpečenstvo kolízie v rozsahu rýchlostí 30 km/h až
65 km/h, objaví sa displeji kontrolné svetlo  » Obr. 278 na strane 238 a zaznie
akustický signál.

Pri signalizácii predbežného varovania musíte zošliapnuť brzdový pedál ale-
bo sa vyhnúť prekážke!

Ak vodič nereaguje na akútne predbežné varovanie, začne systém vozidlo auto-
maticky brzdiť.
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Deaktivácia/aktivácia

Obr. 279 Tlačidlá/nastavovacie koliesko: na ovládacej páčke / na multi-
funkčnom volante

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 236.

Funkcia sa aktivuje automaticky pri každom zapnutí zapaľovania.

Systém sa smie deaktivovať iba vo výnimočných situáciách » .

Pri vozidlách s displejom MAXI DOT je možné systém deaktivovať/aktivovať v
hlavnom menu » Strana 46, Položka menu Asistenti.

Deaktivácia/aktivácia pri vozidlách so segmentovým displejov

Tlačidlo
» Obr. 279

Akcia Funkcia

A Podržanie hore / dole
Zobrazenie položky menu Front As-

sist
B Stlačenie Aktivácia/deaktivácia systému

Deaktivácia/aktivácia pri vozidlách s multifunkčným volantom

Tlačid-
lo/nasta-
vovacie
koliesko

» Obr. 279

Akcia Funkcia

C Stlačenie
Zobrazenie položky menu Front As-

sist
D Stlačenie Aktivácia/deaktivácia systému

Deaktivácia/aktivácia a nastavenie v systéme Infotainment
V systéme Infotainment je možné deaktivovať/aktivovať celý systém, resp.
funkcie predbežného varovania a varovania upozorňujúceho na odstup » Stra-
na 237, Nastavenia v systéme Infotainment.

Ak bola funkcia výstrahy upozorňujúcej na odstup deaktivovaná pred vypnutím
zapaľovania, ostane táto naďalej deaktivovaná aj po zapnutí zapaľovania.

POZOR
V nasledujúcich situáciách by sa mal systém Front Assist z bezpečnostných
dôvodov deaktivovať.
■ Ak sa vozidlo odťahuje.
■ Ak sa vozidlo nachádza na valcovej skúšobnej stolici.
■ Ak došlo k neopodstatnenej výstrahe alebo zásahu systému.
■ Pri manipulácii s vozidlom na nákladnej súprave, na trajektovej lodi a pod.

Poruchy funkcie

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 236.

Ak systém nie je z neznámeho dôvodu k dispozícii, zobrazí sa na displeji prístro-
jového panelu príslušné hlásenie.

Snímač zakrytý/znečistený
Ak je kryt snímača, resp. snímač znečistený alebo zakrytý, zobrazí sa hlásenie o
tom, že snímač nemá výhľad. Očistite kryt snímača, resp. odstráňte rušivú pre-
kážku » Obr. 239 na strane 207.

Ak snímač nemá výhľad v zime, potom môže byť príčinou sneh na snímači pod
krytom. Po roztopení snehu na snímači bude systém opäť funkčný.

Systém nie je k dispozícii
Ak systém nie je momentálne k dispozícii, zobrazí sa hlásenie týkajúce sa jeho
nedostupnosti. Zastavte vozidlo, vypnite motor a opäť naštartujte. Ak by sy-
stém nebol naďalej k dispozícii, vyhľadajte pomoc odborného servisu.

Výber jazdného režimu (Driving Mode Selection)

 Úvod k téme

Výberom jazdného režimu sa môžu prispôsobiť jazdné vlastnosti na požadova-
ný spôsob jazdy. 
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K dispozícii sú nasledujúce režimy Eco, Comfort, Normal, Sport, Individual a Offroad.

Režim Comfort je k dispozícii iba pri vozidlách s adaptívnou reguláciou podvozku
(DCC) a režim Offroad iba pri vozidlách Octavia Scout.

POZOR
Je potrebné dodržiavať všeobecné upozornenia týkajúce sa použitia asi-
stenčných systémov » Strana 207,  v odseku Úvod k téme.

Adaptívna regulácia podvozku (DCC)

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 240.

Adaptívna regulácia podvozka (ďalej len DCC) ponúka možnosť nastavenia cha-
rakteristiky tlmičov pre športovú, bežnú alebo komfortnú jazdu tým, že sa zvolí
príslušný jazdný režim.

DCC permanentne vyhodnocuje správanie riadenia, ako aj vlastnosti vozovky
počas jazdy a príslušne prispôsobuje správanie sa podvozka v rámci zvoleného
jazdného režimu.

Režim Eco

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 240.

Režim je vhodný na pokojný spôsob jazdy a pomáha šetriť palivo.

Výber tohto režimu sa týka predovšetkým spôsobu funkcie nasledujúcich sy-
stémov.

Pohon
Zrýchlenie vozidla je omnoho miernejšie, ako v režime Normal.

Odporúčanie rýchlostného stupňa sa riadi tak, aby sa docielila čo najnižšia spo-
treba paliva » Strana 42.

Ak bol manuálne deaktivovaný systém ŠTART-STOP » Strana 199, tento sa po-
tom automaticky aktivuje.

Automatická prevodovka sa automaticky nastaví do režimu E » Strana 203.

Adaptívny tempomat (ACC)
K zrýchleniu vozidla pri regulácii vzdialenosti dochádza miernejšie, ako v režime
Normal » Strana 232.

Svetlomety s LED diódami
Systém sa nachádza v úspornom režime » Strana 65. Svetlomety sa nachádzajú
v základnom nastavení a neprispôsobujú sa smeru jazdy.

Klimatizácia (Climatronic)
Klimatizácia sa riadi tak, aby sa ušetrila energia. Z tohto dôvodu sa môže napr.
požadovaná teplota vnútorného priestoru dosiahnuť neskôr ako v režime Nor-
mal.

Upozornenie
■ Ak by bol na zásuvku pre príves pripojený príves alebo iné príslušenstvo, po-
tom nie je k dispozícii jazdný režim Eco.
■ Maximálne zrýchlenie vozidla (funkcia kick-down) je možné aj v jazdnom reži-
me Eco.

Režim Comfort

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 240.

Režim je vhodný na jazdu po komunikáciách so zhoršeným povrchom alebo na
dlhé jazdy na diaľniciach.

Režim Normal

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 240.

Režim je vhodný na bežný spôsob jazdy.

Režim Sport

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 240.

Režim je vhodný na športový spôsob jazdy.

Výber tohto režimu sa týka predovšetkým spôsobu funkcie nasledujúcich sy-
stémov.

DCC
DCC nastaví podvozok na športový spôsob jazdy.

Riadenie
Posilňovanie riadenia sa nepatrne redukuje, to znamená, že na riadenie je po-
trebné väčšie vynaloženie sily. 

240 Jazda



Pohon
Zrýchlenie vozidla je dynamickejšie ako v režime Normal.

Uzávierka diferenciálu prednej nápravy
Rozdelenie hnacej sily medzi prednými kolesami sa prispôsobuje športovému
spôsobu jazdy.

Adaptívny tempomat (ACC)
K zrýchleniu vozidla pri regulácii vzdialenosti dochádza plynulejšie, ako v režime
Normal » Strana 232.

Svetlomety s LED diódami
Svetlomety sa prispôsobujú smeru jazdy dynamickejšie ako v režime Normal
» Strana 65.

Proaktívna ochrana cestujúcich
Prvá úroveň ochrany sa deaktivuje » Strana 242.

Zvuk motora
Zvuk motora je možné vnímať v interiéry intenzívnejšie, ako v režime Normal.

Režim Individual

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 240.

V režime Individual je možné systém nastavovať individuálne » Strana 242, Nasta-
venia režimu Individual.

Režim Offroad

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 240.

Režim Offroad je vhodný na jazdu mimo spevnených ciest.

Ďalšie informácie » Strana 210, Režim OFF ROAD.

Upozornenie
Režim Offroad sa deaktivuje po vypnutí a zapnutí zapaľovania a automaticky sa
nastaví režim Normal.

Výber režimu a zobrazenie v systéme Infotainment

Obr. 280 Tlačidlo pre výber jazdného režimu: variant 1 / variant 2

Obr. 281 
Zobrazenie na displeji systému
Infotainment

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 240.

Postup pri výbere jazdného režimu
› Stlačte tlačidlo , resp.  » Obr. 280.

Na displeji systému Infotainment sa zobrazí menu jazdného režimu » Obr. 281.

Zmena režimu sa realizuje opakovaným stlačením tlačidla , resp.  alebo
stlačením príslušnej ikony funkcie na displeji systému Infotainment.

Ak je zvolený iný jazdný režim ako jazdný režim Normal, svieti v tlačidle symbol
, resp .

Ak sa pred odstavením motora zvolil režim Sport alebo Individual (pohon - šport),
prejde pohon po naštartovaní do režimu Normal. Na opätovné nastavenie poho-
nu do režimu Sport zvoľte režim Sport alebo Individual, resp. prestavte voliacu pá-
ku automatickej prevodovky do režimu S. 
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Ikony funkcií na displeji » Obr. 281
Nastavenie režimu Individual, resp. informácie o nastavení aktuálne zvolené-
ho režimu
Zrušenie menu na výber jazdného režimu
Režimy (ikona zvoleného režimu je zobrazené na zeleno)

Upozornenie
■ Aktuálne zvolený jazdný režim sa zobrazuje v systéme Infotainment v stavo-
vom riadku vedľa symbolu .
■ Zvolený jazdný režim, resp. nastavenie režimu Individual sa uloží v aktívnom
používateľskom konte personalizácie » Strana 48.
■ Ak sa menu jazdných režimov neovláda, realizuje sa po niekoľkých sekundách
prepnutie do naposledy zvoleného menu, resp. vypnutie systému Infotainment.

Nastavenia režimu Individual

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 240.

V režime Individual je možné nastaviť nasledujúce položky menu.

■ DCC: - nastavenie charakteristiky tlmičov
■ Riadenie: - nastavenie charakteristiky servoriadenia
■ Pohon: - nastavenie charakteristiky pohonu
■ Blok. diferenc. prednej náprav.:- nastavenie charakteristiky uzávierky diferenciálu

prednej nápravy
■ ACC: - nastavenie zrýchlenia vozidla pri zapnutom adaptívnom tempomate
■ Dyn. natáč. svetl.: - nastavenie charakteristiky predných svetlometov s LED dió-

dami
■ Klimatizácia: - nastavenie charakteristiky Climatronicu
■ Zvuk motora: - nastavenie zvuku motora vo vozidle
■ Režim vrátiť späť - nastavenie všetkých položiek v režime Individual na Normal
■ Prerušiť - zachovanie aktuálneho nastavenia
■ Nastaviť späť - nastavenie všetkých položiek menu do režimu Normal

A

B

C

Proaktívna ochrana cestujúcich (Crew Protect Assist)

 Úvod k téme

Proaktívna ochrana cestujúcich (ďalej len systém) zvyšuje ochranu cestujúcich
na predných sedadlách v situáciách, ktoré by mohli viesť k nárazu alebo k pre-
vráteniu vozidla.

POZOR
Je potrebné dodržiavať všeobecné upozornenia týkajúce sa použitia asi-
stenčných systémov » Strana 207,  v odseku Úvod k téme.

Upozornenie
■ Životnosť komponentov systému sa sleduje elektronicky. Ďalšie informácie
» Strana 34,  Bezpečnostné systémy.
■ Pri vypnutom prednom airbagu spolujazdca je funkcia napínača pásu pre se-
dadlo spolujazdca vypnutá.

Spôsob funkcie

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 242.

V kritických jazdných situáciách (napr. pri núdzovom brzdení alebo pri náhlej
zmene smeru jazdy) sa môžu nasledujúce opatrenia realizovať jednotlivo alebo
súčasne, aby sa znížilo riziko ťažkých poranení.
▶ Zapnuté bezpečnostné pásy spolujazdca a vodiča sa automaticky tesne pri-

tiahnu k telu.
▶ Otvorené okná v predných a zadných dverách sa automaticky zatvoria až na

štrbinu približne 5 cm od okraja.
▶ Posuvné strešné okno sa zatvorí.

Hneď ako pominie kritická jazdná situácia, bezpečnostné pásy sa opäť uvoľnia.

Systém funguje v dvoch úrovniach ochrany.

Prvá úroveň ochrany
Systém zasahuje už v situáciách, ktoré by sa mohli vyskytnúť pri dynamickom
spôsobe jazdy. Tým v prvom rade pomáha udržiavať vodiča, ako aj spolujazdca
v správnej polohe sedenia. 
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Prvá úroveň ochrany sa môže deaktivovať jedným z nasledujúcich spôsobov.
▶ V systéme Infotainment v menu  /  zatlačte na ikonu funkcie  → Asi-

stent vodiča.
▶ Deaktivácia ASR » Strana 209.
▶ Výberom jazdného režimu Sport » Strana 241.

Po vypnutí a zapnutí zapaľovania, pokiaľ nie je navolený jazdný režim Sport, sa
realizuje aktivácia systému v obidvoch úrovniach ochrany.

Druhá úroveň ochrany
Systém zasahuje až vtedy, keď sa situácia vyhodnotí ako kritická (napr. paniko-
vé brzdenie pri vysokej rýchlosti).

Túto úroveň ochrany nie je možné deaktivovať.

Vozidlá so systémom Front Assist
Pri vozidlách so systémom Front Assist sa môže zásah systému realizovať aj
vtedy, keď sa rozpozná nebezpečenstvo kolízie s prekážkou nachádzajúcou sa
pred vozidlom.

Asistent udržiavania jazdného pruhu (Lane Assist)

 Úvod k téme

Obr. 282 
Snímač pre Lane Assist

Asistent udržiavania vozidla v pruhu (ďalej len systém) pomáha vozidlo udržia-
vať medzi obmedzujúcimi čiarami jazdného pruhu.

Systém rozpoznáva obmedzujúce čiary jazdného pruhu pomocou snímača
» Obr. 282.

Ak sa vozidlo približuje k rozpoznanej obmedzujúcej čiare, vykoná systém mier-
ny riadiaci pohyb v opačnom smere od obmedzujúcej čiary. Tento korigujúci
zásah riadenia je možné kedykoľvek prekonať manuálnym zásahom.

POZOR
■ Je potrebné dodržiavať všeobecné upozornenia týkajúce sa použitia asi-
stenčných systémov » Strana 207,  v odseku Úvod k téme.
■ Systém vám môže pomôcť udržiavať vozidlo v rámci jazdného pruhu, ne-
preberá však riadenie vozidla. Vodič je plne zodpovedný za riadiace pohyby.
■ Niektoré predmety alebo označenia na vozovke sa môžu rozpoznať ako
obmedzujúce čiary - následkom môže byť chybný zásah riadenia.

POZOR
Systém nedokáže obmedzujúcu čiaru vôbec rozpoznať alebo ju rozpozná
chybne, napr. v nasledujúcich situáciách.
■ Zlá viditeľnosť (napr. za hmly, prudkého dažďa, hustého sneženia).
■ Pri jazde v „ostrých“ zákrutách.
■ Snímač je oslnený slnkom alebo premávkou v protismere.
■ Zorné pole snímača je obmedzené prekážkou alebo vpredu idúcim vozid-
lom.

DÔLEŽITÉ
Pred snímač na prednom skle neumiestňujte žiadne predmety, aby ste neob-
medzili funkciu systému.

Upozornenie
■ Systém je určený na jazdu po diaľniciach a komunikáciách s veľmi kvalitným
pozdĺžnym značením.
■ Systém dokáže rozpoznať plné, ale aj prerušované čiary.

Nastavenia v systéme Infotainment

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 243.

› V systéme Infotainment v menu  /  zatlačte na ikonu funkcie  → Asi-
stent vodiča.

■ Lane Assist (Asist. udrž. jazdného pruhu) - nastavenie asistenta udržiavania
vozidla v pruhu
■ Aktívne - aktivácia/deaktivácia asistenta
■ Adaptívne vedenie v stope - aktivácia/deaktivácia adaptívneho vedenia v jazd-

nom pruhu
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Spôsob funkcie

Obr. 283 Monochromatický displej prístrojového panelu: príklady zo-
brazení systému

Obr. 284 Farebný displej prístrojového panelu: príklady zobrazení systé-
mu

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 243.

Zobrazenia systému » Obr. 283 a » Obr. 284
Systém je aktivovaný, ale nie je pripravený na zásah.
Systém je aktivovaný a je pripravený na zásah.
Systém zasiahne - pri priblížení sa k obmedzujúcej čiare vpravo.
Realizuje sa adaptívne vedenie v pruhu.

Systém môže zasahovať za splnenia nasledujúcich základných podmienok.
Systém je aktivovaný.
Rýchlosť jazdy je vyššia ako približne 65 km/h.













Obmedzovacia čiara sa rozpozná minimálne na jednej strane jazdného pru-
hu.
Ruky vodiča ležia na volante.
Jazdný pruh je širší ako približne 2,5 m.

Ak sa aktivujú smerové svetlá (napr. pri odbočovaní), nerealizuje sa pri priblížení
sa k obmedzujúcej čiare zásah riadenia. Systém príjme situáciu ako úmyselnú
zmenu pruhu.

Kontrolné svetlá na prístrojovom paneli
Systém je aktivovaný, ale nie je pripravený na zásah.
Systém je aktívny a je pripravený na zásah alebo práve zasahuje.

Adaptívne vedenie v pruhu
Adaptívne vedenie v pruhu pomáha udržiavať pozíciu medzi obmedzujúcimi
čiarami zvolenú vodičom pomocou zásahov do riadenia.

Ak sa zmení poloha vo vnútri jazdného pruhu, systém sa v priebehu krátkej do-
by prispôsobí a udržiava novo zvolenú polohu.

Vibrácie volantu
V nasledujúcich situáciách môže občas dôjsť k tomu, že sa systém prostredníc-
tvom vibrácií volantu upozorní na to, že je potrebný zásah vodiča do riadenia.
▶ Systém nie je schopný udržať vozidlo v rámci jazdného pruhu prostredníc-

tvom zásahu riadenia.
▶ Počas intenzívneho, systémového zásahu nedokáže systém náhle rozpoznať

obmedzujúce čiary.

POZOR
Funkcia systému môže byť obmedzená, ak sa napr. jazdí vo vyjazdených
stopách, na šikmej vozovke alebo pri bočnom vetre.

Aktivácia/deaktivácia

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 243.

Aktiváciu/deaktiváciu systému možno vykonať jedným z nasledovných spôso-
bov.
▶ Na displeji prístrojového panelu » Strana 46, Položka menu Asistenti.
▶ V systéme Infotainment » Strana 243, Nastavenia v systéme Infotainment.

V systéme Infotainment je možné aktivovať/deaktivovať adaptívne vedenie v
pruhu. 
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Po vypnutí a zapnutí zapaľovania ostane zachované nastavenie systému.

Upozornenie
Nastavenie systému sa uloží (v závislosti od typu systému Infotainment) v ak-
tívnom používateľskom konte personalizácie » Strana 48.

Poruchy funkcie

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 243.

Ak systém nie je z neznámeho dôvodu k dispozícii, zobrazí sa na displeji prístro-
jového panelu príslušné hlásenie.

Snímač zakrytý/znečistený
Ak je predné sklo znečistené, zľadovatené alebo orosené v oblasti snímača, zo-
brazí sa hlásenie o tom, že nie je k dispozícii výhľad snímača. Očistite predné
sklo, resp. odstráňte prekážku z oblasti snímača.

Systém nie je k dispozícii
Ak systém nie je momentálne k dispozícii, zobrazí sa hlásenie týkajúce sa jeho
nedostupnosti. Pokúste sa o opätovnú aktiváciu systému. Ak by systém nebol
naďalej k dispozícii, vyhľadajte pomoc odborného servisu.

Porucha systému
Pri poruche systému sa zobrazí chybové hlásenie. Požiadajte o pomoc odborný
servis.

Výzva na prevzatie riadenia
Ak systém rozpoznal, že na volante nie sú položené ruky, potom tento nedoká-
že pracovať správne. Budete vyzvaný na prevzatie riadenia. Ruky položte na vo-
lant.

Rozpoznávanie dopravných značiek

 Úvod k téme

Identifikácia dopravných značiek (ďalej len systém) zobrazuje na displeji prís-
trojového panelu určité dopravné značky (napr. prikázané rýchlosti) a prípadne
varuje pri prekročení rýchlosti.

POZOR
■ Je potrebné dodržiavať všeobecné upozornenia týkajúce sa použitia asi-
stenčných systémov » Strana 207,  v odseku Úvod k téme.
■ Vertikálne dopravné značky majú vždy prednosť pred dopravnými značka-
mi zobrazenými na displeji. Za správne vyhodnotenie dopravnej situácie je
vždy zodpovedný vodič.
■ Údaje o rýchlosti v zobrazovaných dopravných značkách sa vzťahujú na
jednotky rýchlosti bežné v krajine. Napríklad zobrazenie  na displeji sa te-
da môže špecificky podľa krajiny vzťahovať na km/h alebo mph.

POZOR
Dopravné značky sa zo strany systému nemusia napr. za určitých okolností
vôbec zobraziť alebo sa môžu zobraziť chybne.
■ Zlá viditeľnosť (napr. za hmly, prudkého dažďa, hustého sneženia).
■ Snímač je oslnený slnkom alebo premávkou v protismere.
■ Zorné pole snímača je obmedzené prekážkou alebo vpredu idúcim vozid-
lom.
■ Vysoká rýchlosť jazdy.
■ Dopravné značky sú zakryté (napr. stromami, snehom alebo nečistotami).
■ Dopravné značky nezodpovedajú norme (okrúhla s červeným okrajom)
alebo sú poškodené.
■ Dopravné značky sú upevnené na blikajúcich svetelných tabuliach.
■ Dopravné značky sa zmenili (údaje navigácie nie sú aktuálne).

Upozornenie
Systém je k dispozícii iba v niektorých krajinách.

Nastavenia v systéme Infotainment

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 245.

› V systéme Infotainment v menu  /  zatlačte na ikonu funkcie  → Asi-
stent vodiča. 
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■ Identifikácia dopravných značiek - nastavenie asistenta rozpoznávania do-
pravných značiek
■ Zobraziť na združenom prístroji - aktivácia/deaktivácia dodatočného zobrazenia

dopravných značiek na displeji prístrojového panelu
■ Upozor. prekročenia rýchlosti: - nastavenie výstrahy pri prekročení prípustnej

rýchlosti
■ Výstraha pri viac ako - nastavenie času výstrahy s možnosťou prekročenia prí-

pustnej rýchlosti v rozsahu od 0 do 20 km/h
■ Identifikácia prívesu
■ Zobrazenie dopravných značiek pre príves - aktivácia/deaktivácia zobrazenia do-

pravných značiek relevantných pre príves
■ Použiť pre výpočet trasy - aktivácia/deaktivácia zohľadnenia prívesu pre výpo-

čet trasy v navigácii
■ Najvyššia rýchlosť pre príves - nastavenie najvyššej rýchlosti pre prevádzku s

prívesom

Spôsob funkcie

Obr. 285 
Snímač pre rozpoznávanie do-
pravných značiek

Obr. 286 Displej na prístrojovom paneli: Príklady zobrazenia

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 245.

Opis zobrazení a zobrazované dopravné značky
Zobrazenie na displeji » Obr. 286
 Zobrazenie rozpoznaných dopravných značiek » Strana 43, Údaje jazdy

(multifunkčný ukazovateľ)
 Doplnkové zobrazenie (monochromatický displej)
 Doplnkové zobrazenie (farebný displej)

Systém môže na displeji zobrazovať nasledujúce rozpoznané (vertikálne) do-
pravné značky.
▶ Prikázané rýchlosti.
▶ Zákazy predbiehania.

K tomu sa ešte môžu zobrazovať dodatkové tabuľky (napr. obmedzenie rýchlo-
sti za mokra alebo dopravné značky s časovo obmedzenou platnosťou).

Systém zobrazuje iba dopravné značky, ktoré sa nachádzajú v „zornom poli“
snímača » Obr. 285.

Údaje zo snímača sú doplnené o údaje z Infotainment navigácie. Preto je možné
zobrazovať dopravné značky s prikázanými rýchlosťami aj na úsekoch ciest bez
dopravného značenia.

Varovanie pri prekročení povolenej rýchlosti
Varovanie pri prekročení prípustnej rýchlosti (na základe rozpoznanej dopravnej
značky) je možné aktivovať a nastaviť v systéme Infotainment » Strana 245.

Režim pre prevádzku s prívesom
Pri vozidlách s ťažným zariadením zabudovaným z výroby je možné v systéme
Infotainment aktivovať/deaktivovať zobrazenie dopravných značiek platných
pre prevádzku s prívesom a nastaviť najvyššiu rýchlosť pre prevádzku s príve-
som » Strana 245, Nastavenia v systéme Infotainment.

Upozornenie
Ak sa nachádzate napr. na diaľnici bez obmedzení rýchlosti, potom sa na displeji
prístrojového panelu zobrazuje dopravná značka vzťahujúca sa na ukončenie
všetkých obmedzení.
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Doplnkové zobrazenie

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 245.

Ak sa práve nezobrazuje položka menu Dopravné značky » Obr. 286 na stra-
ne 246 - , zobrazuje sa dopravná značka s obmedzením rýchlosti v hornej ča-
sti displeja » Obr. 286 na strane 246 - , .

Ak sa súčasne rozpozná viacero dopravných značiek, čiastočne sa na farebnom
displeji zobrazuje aj nasledujúca dopravná značka » Obr. 286 na strane 246 - .

Všetky rozpoznané dopravné značky je možné zobraziť pomocou multifunkč-
ného ukazovateľa v položke menu Rozpoznávanie dopravných značiek
» Obr. 286 na strane 246 - .

Doplnkové zobrazenie sa môže aktivovať/deaktivovať v systéme Infotainment
» Strana 245.

Upozornenie
Nastavenie (aktivácia/deaktivácia) doplnkového zobrazenia sa uloží (v závislosti
od typu systému Infotainment) v aktívnom používateľskom konte personalizá-
cie » Strana 48.

Poruchy funkcie a upozorňujúce hlásenia

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 245.

Ak systém nie je z neznámeho dôvodu k dispozícii, zobrazí sa na displeji prístro-
jového panelu príslušné hlásenie.

Snímač zakrytý/znečistený
Keď je sklo v oblasti snímača znečistené, zľadovatené alebo orosené, zobrazí sa
upozornenie na očistenie predného skla. Očistite predné sklo, resp. odstráňte
prekážku z oblasti snímača.

Porucha systému
Pri poruche systému sa zobrazí chybové hlásenie. Požiadajte o pomoc odborný
servis.

Obmedzenie systému (Údaje navigácie nie sú k dispozícii)
Ak Infotainment navigácia nesprostredkováva žiadne údaje, zobrazí sa hlásenie
týkajúce sa obmedzenia funkcie systému. Prekontrolujte, či sa používajú aktu-
álne platné mapové podklady, resp. či sa vozidlo nachádza v oblasti, pre ktorú
nie sú k dispozícii údaje navigácie.

Rozpoznávanie únavy

Systém rozpoznávania únavy (ďalej len systém) odporúča vodičovi spraviť si
prestávku v jazde, ak z dôvodu správania sa pri riadení môžu byť rozpoznané
príznaky únavy vodiča.

Od začiatku jazdy vyhodnocuje systém správanie riadenia pri rýchlostiach
65-200 km/h. Ak by počas jazdy dochádzalo k zmenám v správaní riadenia,
ktoré sú hodnotené systémom ako možné príznaky únavy, zobrazí sa odporú-
čanie prestávky.

Podmienky, za ktorých sa systémom rozpozná prestávka v jazde
▶ Vozidlo sa zastaví a vypne zapaľovanie.
▶ Vozidlo sa zastaví, odopne sa bezpečnostný pás a otvoria sa dvere vodiča.
▶ Zastavenie trvá dlhšie ako 15 minút.

Ak nie je splnená žiadna z týchto podmienok alebo sa nezmení správanie riade-
nia, potom systém po 15 minútach ešte raz odporučí prestávku v jazde.

Systém je možné aktivovať/deaktivovať v systéme Infotainment v menu  /
 →  → Asistent vodiča.

Odporúčanie prestávky
Na displeji prístrojového panelu sa na niekoľko sekúnd zobrazí symbol  a hlá-
senie týkajúce sa rozpoznanej únavy. Zaznie aj akustická signalizácia.

POZOR
■ Je potrebné dodržiavať všeobecné upozornenia týkajúce sa použitia asi-
stenčných systémov » Strana 207,  v odseku Úvod k téme.
■ Za spôsobilosť k jazde je vždy zodpovedný vodič. Nikdy nešoférujte, ak cí-
tite únavu.
■ Systém pravdepodobne nedokáže rozpoznať všetky prípady, pri ktorých
je potrebná prestávka.
■ Počas dlhých jázd je preto potrebné vykonávať pravidelné, dostatočne dl-
hé prestávky.
■ Pri takzvanom mikrospánku sa nerealizuje výstraha systémom.

Upozornenie
■ V niektorých jazdných situáciách môže systém nesprávne vyhodnotiť správa-
nie sa pri riadení a tým vydať nesprávne odporúčanie prestávky (napr. pri špor-
tovej jazde, za nevýhodných poveternostných podmienok alebo pri zlom stave
vozovky).
■ Systém je určený predovšetkým na použitie na diaľniciach.
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Monitorovanie tlaku v pneumatikách

 Úvod k téme

Monitorovanie tlaku v pneumatikách (ďalej len systém) monitoruje tlak vzdu-
chu v pneumatikách počas jazdy.

Pri zmene tlaku v pneumatikách svieti kontrolné svetlo  na prístrojovom pa-
neli a zaznie akustická signalizácia » Strana 35.

Systém dokáže správne fungovať iba vtedy, ak sú pneumatiky nahustené na
predpísaný tlak a tieto hodnoty tlaku sú uložené v systéme.

Hodnoty tlaku v pneumatikách musíte vždy uložiť do systému, ak je prítom-
ná jedna z týchto udalostí.
▶ Zmena tlaku vzduchu v pneumatikách.
▶ Výmena jedného alebo viacerých kolies.
▶ Zmena pozície jedného kolesa na vozidle.
▶ Rozsvietenie kontrolného svetla  na prístrojovom paneli.

POZOR
■ Je potrebné dodržiavať všeobecné upozornenia týkajúce sa použitia asi-
stenčných systémov » Strana 207,  v odseku Úvod k téme.
■ Za správne tlaky vzduchu v pneumatikách je zodpovedný vodič. Tlak v
pneumatikách sa musí pravidelne kontrolovať » Strana 282.
■ Systém nedokáže varovať pri veľmi rýchlom poklese tlaku v pneumati-
kách, napr. pri náhlom poškodení pneumatiky.
■ Pred uložením hodnôt tlaku sa musia pneumatiky nahustiť na predpísaný
tlak » Strana 282. Pri uložení nesprávnych hodnôt tlaku by systém pravde-
podobne nemusel vydať výstrahu ani pri príliš nízkom tlaku v pneumatikách.

DÔLEŽITÉ
Na zaručenie správnej funkcie systému, musia sa hodnoty tlaku v pneumati-
kách uložiť každých 10 000 km alebo 1x ročne.

Uloženie hodnôt tlaku a zobrazenie v systéme Infotainment

Obr. 287 
Tlačidlo na uloženie / Príklad zo-
brazenia na displeji: upozornenie
na zmenu tlaku v pneumatike
vpredu vľavo

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 248.

Postup pri ukladaní hodnôt tlaku vzduchu v pneumatikách
› Všetky pneumatiky nahustite na predpísaný tlak.
› Zapnite zapaľovanie a tiež systém Infotainment.
› V systéme Infotainment v menu  /  zatlačte na ikonu funkcie  → Stav

vozidla.
› Pomocou ikon funkcií   zvoľte položku menu Ukazovateľ tlaku v pneu.
› Zatlačte na ikonu funkcie   » Obr. 287.

Ďalej postupujte podľa pokynov, ktoré sa zobrazujú na displeji.

Správa na displeji informuje o uložení hodnôt tlaku vzduchu v pneumatikách.

Upozornenie
Pri rozsvietenom kontrolnom svetle  na prístrojovom paneli je možné zobra-
ziť v systéme Infotainment príslušnú pneumatiku » Obr. 287.
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Ťažné zariadenie a príves

Ťažné zariadenie

 Úvod k téme

Maximálne zaťaženie ťažného vozidla pri prevádzke s prívesom je 75 kg, pri vo-
zidlách s pohonom všetkých kolies 80 kg a pri vozidlách G-TEC 56 kg. Ostatné
údaje (uvedené napr. na typovom štítku ťažného zariadenia) poskytujú informá-
ciu len o skúšobných hodnotách zariadenia.

POZOR
■ Pred každou jazdou s nasadeným ramenom s guľou prekontrolujte jeho
správne nasadenie a upevnenie v šachte na uchytenie.
■ Ak nie je rameno s guľou správne nasadené a upevnené, príp. je toto po-
škodené alebo neúplné, nesmie sa používať - hrozí nebezpečenstvo nehody.
■ Na ťažnom zariadení nevykonávajte žiadne zmeny ani úpravy.
■ Šachtu na uchytenie ťažného zariadenia udržiavajte neustále čistú. Zneči-
stenie znemožňuje bezpečné upevnenie ramena s guľou!

Upozornenie
Ak je ťažné zariadenie kompletne demontované, potom sa toto musí bezpod-
mienečne nahradiť originálnym zosilnením zadného nárazníka, ktorého súča-
sťou je aj uchytenie pre vlečné oko.

Opis

Obr. 288 Držiak ťažného zariadenia / rameno s guľou / varianty kľúča

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 249.

Rameno s guľou je odoberateľné a nachádza sa v priehradke na uschovanie re-
zervného/núdzového kolesa.

Držiak ťažného zariadenia, rameno s guľou a varianty kľúča (v závislosti od
výbavy) » Obr. 288

13-pólová zásuvka
Poistné oko
Šachta na uchytenie
Snímateľný kryt
Ochranná čiapočka
Rameno s guľou
Ovládacia páka
Uzáver zámku
Vypínací čap
Zámok
Blokovací kužeľ
Kľúč - variant 1
Kľúč - variant 2

Nastavenie pohotovostnej polohy

Obr. 289 1. krok: variant kľúča 1 / variant kľúča 2 
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Obr. 290 
2. krok: obidva varianty kľúča 

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 249.

Rameno s guľou je možné namontovať iba vtedy, keď sa toto nachádza v poho-
tovostnej polohe.

1. krok - platí pre variant kľúča 1
› Uzáver odstráňte zo zámku.
› Kľúč A  zasuňte do zámku tak, aby jeho zelené označenie ukazovalo smerom

hore.
› Otočte kľúčom A  v smere šípky 1 , aby jeho červená značka ukazovala sme-

rom nahor » Obr. 289.

1. krok - platí pre variant kľúča 2
› Uzáver odstráňte zo zámku.
› Kľúč B  zasuňte do zámku tak, aby očko kľúča ukazovalo nadol.
› Otočte kľúčom B  v smere šípky 2  aby oko kľúča ukazovalo smerom nahor

» Obr. 289.

2. krok - platí pre oba varianty kľúčov
› Rameno s guľou uchopte pod ochranným uzáverom.
› Vypínací čap C  zatlačte v smere šípky 3  až po doraz a súčasne stlačte až na

doraz ovládaciu páku D  v smere šípky 4  » Obr. 290.

Ovládacia páka D  ostane zaistená v tejto polohe.

Kontrola nastavenia pohotovostnej polohy

Obr. 291 Pohotovostná poloha: Variant kľúča 1 / variant kľúča 2 / poloha
páčky a vypínací čap pri oboch variantov kľúčov

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 249.

Správne nastavená pohotovostná poloha » Obr. 291
Platí pre variant kľúča 1 - červené označenie na kľúči A  ukazuje nahor.
Platí pre variant kľúča 2 - očko kľúča B  ukazuje nahor.
Ovládacia páka C  je uzamknutá v dolnej polohe.
Vypínací čap D  sa môže pohybovať.

Kľúč nie je možné v pohotovostnej polohe vytiahnuť ani otočiť do inej polohy.
Takto nastavené rameno s guľou je pripravené na inštaláciu.
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Namontovanie ramena s guľou - 1. krok

Obr. 292 Nasadenie ramena s guľou / vypínací čap vo vysunutom stave

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 249.

Nasadenie ramena s guľovou - platí pre oba varianty kľúčov
› Krycí uzáver pre šachtu na uchytenie 4  stiahnite nadol » Obr. 288 na stra-

ne 249.
› Rameno s guľou prestavte do pohotovostnej polohy » Strana 249, Nastavenie

pohotovostnej polohy.
› Rameno s guľou uchopte zdola » Obr. 292 a nasaďte do šachty v smere šípky

1  tak, aby ste počuli, ako sa zaistí » .

Ovládacia páka A  sa samočinne otočí nahor v smere šípky 2  a vypínací čap
B  sa vysunie von (je viditeľná jeho červená i zelená časť) » .

Ak sa ovládacia páka A  samočinne neotočí alebo sa nevysunie vypínací čap
B , musí sa rameno s guľou otočením ovládacej páky A  vytiahnuť zo šachty na

uchytenie až na doraz nadol a následne sa musia očistiť dosadacie plochy rame-
na s guľou, ako aj šachty na uchytenie.

POZOR
■ Ruky musíte držať pri upevňovaní ramena s guľou mimo oblasti otáčania
ovládacej páky - hrozí nebezpečenstvo poranenia prstov!
■ Nikdy sa nepokúšajte potiahnuť ovládaciu páku nasilu nahor, aby ste oto-
čili kľúčom. Rameno s guľou by sa neupevnilo správne!

Namontovanie ramena s guľou - 2. krok

Obr. 293 Blokovanie zámku: variant kľúča 1 / variant kľúča 2

Obr. 294 
Nasadenie uzáveru na zámok

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 249.

Platí pre variant kľúča 1
› Otočte kľúčom A  v smere šípky 1  aby zelená značka kľúča ukazovala sme-

rom nahor » Obr. 293.
› Kľúč vytiahnite v smere šípky 2 .

Platí pre variant kľúča 2
› Otočte kľúčom B  v smere šípky 3, , takže oko kľúča ukazuje nadol

» Obr. 293.
› Kľúč vytiahnite v smere šípky 4 .

Platí pre oba varianty kľúčov
› Kryt C  nasuňte a zatlačte na zámok v smere šípky 5  » Obr. 294.
› Rameno s guľou prekontrolujte na správne upevnenie » Strana 252, Kontrola

riadneho upevnenia. 
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POZOR
Po montáži ramena s guľou vždy zamknite zámok a vytiahnite kľúč. Rameno
s guľou sa nesmie prevádzkovať so zasunutým kľúčom.

Kontrola riadneho upevnenia

Obr. 295 
Riadne upevnené rameno s gu-
ľou

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 249.

Riadne upevnené rameno s guľou » Obr. 295
Rameno s guľou musí pevne sedieť v šachte na uchytenie, pri silnom „zatra-
sení“ toto nesmie vykazovať vôľu.
Ovládacia páka A  sa nachádza úplne hore.
Vypínací čap B  úplne vyčnieva (je viditeľná jeho červená ako aj zelená
časť).
Kľúč je stiahnutý a kryt C  nastrčený na zámku.

Odstránenie ramena s guľou - 1. krok

Obr. 296 
Odstránenie uzáveru zo zámku









Obr. 297 Odblokovanie zámku: variant kľúča 1 / variant kľúča 2

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 249.

Na rameno s guľou nesmie byť pripojený príves, resp. žiadne iné príslušenstvo.
Pred odstránením ramena s guľou odporúčame nasadiť ochrannú čiapočku na
guľovú hlavu.

Platí pre oba varianty kľúčov
› Uzáver A  stiahnite zo zámku v smere šípky 1  » Obr. 296.

Platí pre variant kľúča 1
› Kľúč B  zastrčte do zámku v smere šípky 2 , aby sa zelená značka ukazovala

nahor.
› Otočte kľúčom B  v smere šípky 3 , aby jeho červená značka ukazovala na-

hor » Obr. 297.

Platí pre variant kľúča 2
› Kľúč C  zastrčte do zámku v smere šípky 4 , aby očko kľúča ukazovalo nahor.
› Otočte kľúčom C  v smere šípky 5 , aby očko kľúča ukazovalo nahor

» Obr. 297.
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Odstránenie ramena s guľou - 2. krok

Obr. 298 
Uvoľnenie ramena s guľou

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 249.

› Rameno s guľou chyťte zdola » Obr. 298.
› Zatlačte vypínací čap A  v smere šípky 1  až na doraz a súčasne stlačte až na

doraz ovládaciu páku B  v smere šípky 2 .

V tejto polohe je rameno s guľou uvoľnené a klesne voľne dole do ruky. Ak by
rameno nekleslo po uvoľnení voľne do ruky, potom naň zatlačte druhou rukou
zhora.

› Snímateľný krycí uzáver 4  » Obr. 288 na strane 249 nasuňte na šachtu na
uchytenie.

Ak sa ovládacia páka B  pevne drží a nezatlačí sa až na doraz nadol, presunie sa
po odobratí ramena s guľou opäť hore a nezaistí sa v pohotovostnej polohe. Ra-
meno s guľou sa potom pred nasledujúcou montážou musí prestaviť do tejto
polohy » Strana 249, Nastavenie pohotovostnej polohy.

Rameno s guľou sa musí pred uschovaním v debne s náradím vozidla vždy oči-
stiť.

POZOR
Rameno s guľou nikdy nenechávajte voľne ležať v batožinovom priestore.
Pri náhlych brzdných manévroch by rameno mohlo spôsobiť poškodenia v
batožinovom priestore a ohroziť bezpečnosť cestujúcich vo vozidle!

DÔLEŽITÉ
■ Rameno s guľou v pohotovostnej polohe, s kľúčom otočeným smerom hore,
uschovajte v boxe - inak hrozí nebezpečenstvo poškodenia kľúča!
■ Pri manipulácii s ovládacou pákou na ňu nevyvíjajte príliš veľkú silu (napr. na
ňu nestúpajte)!

Zaťaženie s namontovaným príslušenstvom

Obr. 299 
Zobrazenie maximálnej dĺžky na-
montovaného príslušenstva a
prípustnej celkovej hmotnosti
príslušenstva v závislosti od po-
lohy ťažiska nákladu

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 249.

Pri použití príslušenstva (napr. nosiča bicyklov) sa musí zohľadniť jeho maximál-
na dĺžka, ako aj jeho prípustná celková hmotnosť vrátane zaťaženia.

Maximálna dĺžka namontovaného príslušenstva (meraná od guľovej hlavy ťaž-
ného zariadenia) predstavuje 70 cm » Obr. 299.

Celková prípustná hmotnosť príslušenstva vrátane nákladu sa mení s rastúcou
vzdialenosťou polohy ťažiska nákladu od guľovej hlavy ťažného zariadenia.

Vzdialenosť polohy ťažiska
nákladu od guľovej hlavy

Prípustná celková hmotnosť príslušenstva
vrátane zaťaženia

A 0 cm 75 kg / 56 kga)

B 30 cm 75 kg / 56 kga)

C 60 cm 35 kg / 28 kga)

D 70 cm 0 kg / 0 kga)

a) Platí pre vozidlá G-TEC.

DÔLEŽITÉ
Nikdy neprekračujte celkovú prípustnú hmotnosť príslušenstva vrátane nákla-
du, ani maximálnu dĺžku príslušenstva - hrozí nebezpečenstvo poškodenia ťaž-
ného zariadenia.

Upozornenie
Odporúčame používať príslušenstvo zo sortimentu ŠKODA originálneho príslu-
šenstva.
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Použitie ťažného zariadenia

Pripojenie a odpojenie prívesu (príslušenstvo)

Obr. 300 
Sklopenie 13-pólovej zásuvky,
poistné oko

Pripojenie/odpojenie
› Namontujte rameno s guľou.
› 13-pólovú zásuvku chyťte v oblasti A  a vychýľte ju v smere šípky » Obr. 300.
› Odoberte ochranný kryt 5  » Obr. 288 na strane 249.
› Príves (príslušenstvo) nasaďte na guľovú hlavu.
› Vyklopte krycie viečko zásuvky a zástrčku prívesu (príslušenstva) zastrčte do

13-pólovej zásuvky A  » Obr. 300. (Keď príves/príslušenstvo disponuje 7-pó-
lovým konektorom, použite príslušný redukčný diel zo ŠKODA originálneho
príslušenstva).

› Odtrhové lanko prívesu zaveste na bezpečnostné oko B  (odtrhové lanko prí-
vesu musí vo všetkých polohách prívesu voči vozidluprevísať).

Odpojenie sa realizuje v obrátenom poradí.

Vonkajšie spätné zrkadlá
Keď o premávke za prívesom nemáte dostatočný prehľad, musíte si nechať na-
montovať prídavné vonkajšie spätné zrkadlá.

Svetlomety
Predná časť vozidla sa môže pri pripojenom prívese (príslušenstve) nadvihnúť a
svetlo môže oslňovať ostatných účastníkov premávky. Nastavte dosah svetlo-
metov » Strana 63, Ovládanie funkcie svetiel1).

Napájanie siete prívesu/príslušenstva napätím
Pri elektrickom spojení medzi vozidlom a prívesom (príslušenstvo) sa príves
(príslušenstvo) napája napätím z vozidla (pri zapnutom aj vypnutom zapaľovaní).

Pri vypnutom motore sa akumulátor vozidla vybíja zapnutými spotrebičmi.

Pri nízkom stave nabitia akumulátora vozidla sa preruší napájanie prívesu (prí-
slušenstva) elektrickým prúdom.

POZOR
■ Nesprávne pripojená elektrická inštalácia prívesu (príslušenstva) môže
viesť k nehodám alebo k ťažkým poraneniam v dôsledku zásahu elektrickým
prúdom.
■ Na elektrickej inštalácii vozidla, ani na prívese (príslušenstve) nevykonávaj-
te žiadne prispôsobenia - hrozí nebezpečenstvo nehôd alebo ťažkých pora-
není v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.
■ Po elektrickom spojení medzi vozidlom a prívesom (príslušenstvom) sa
musí prekontrolovať funkčnosť svetiel prívesu/príslušenstva.
■ Bezpečnostné oko nikdy nepoužívajte na odťahovanie - hrozí nebezpečen-
stvo nehody!

DÔLEŽITÉ
■ Nesprávne pripojená elektrická inštalácia prívesu (príslušenstva) môže viesť k
nefunkčnosti elektroniky vozidla.
■ Celkový príkon všetkých spotrebičov pripojených na elektrickú sieť príve-
su/príslušenstva smie byť maximálne 350 W, v opačnom prípade hrozí nebez-
pečenstvo poškodenia elektrického systému vozidla.

Naloženie prívesu

Tlak vzduchu v pneumatikách na vozidle upravte na „plné zaťaženie“ » Stra-
na 282.

Rozloženie nákladu
Náklad rozložte v prívese tak, aby sa ťažké predmety nachádzali podľa možno-
stí v blízkosti nápravy prívesu. Náklad zaistite proti zošmyknutiu.

Pri prázdnom vozidle a naloženom prívese je rozloženie hmotnosti veľmi ne-
priaznivé. Ak je aj napriek tomu potrebné ísť s takouto jazdnou súpravou, po-
tom musíte jazdiť mimoriadne opatrne. 

1) Neplatí pre vozidlá so svetlometmi s LED diódami.
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POZOR
Neupevnený náklad môže výrazne zhoršiť stabilitu a bezpečnosť jazdy - hro-
zí nebezpečenstvo nehody!

Zaťaženie prívesu

Povolené zaťaženie prívesu sa nesmie v žiadnom prípade prekročiť.

Povolené zaťaženie prívesu - Octavia

Motor Prevodovka Povolená hmotnosť prívesu, brzdený (kg)
pri stúpaniach do 12 %. Povolená hmotnosť prívesu, nebrzdený (kg)

1,0 l/85 kW TSI
MG 1300 610

DSG 1300 620

1,2 l/63 kW TSI MG 1100 610

1,4 l/81 kW TSI G-TEC
MG 1400 690

DSG 1400 700

1,4 l/110 kW TSI
MG 1500 620

DSG 1500 630

1,6 l/81 kW MPI
MG 1100 600

AG 1100 620

1,8 l/132 kW TSI

MG 1600 650

DSG 1600 660

DSG 4x4 1600 710

1,6 l/66 kW TDI CR MG 1400 640

1,6 l/85 kW TDI CR
MG 1500 650

DSG 1500 650

2,0 l/105 kW TDI CR
MG 1600 660

DSG 1600 670

2,0 l/110 kW TDI CR

MG 1600 660

MG 4x4 2000 710

DSG 1600 670

DSG 4x4 2000 730

2,0 l/135 kW TDI CR DSG 4x4 1800 730 
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Povolené zaťaženie prívesu - Octavia RS

Motor Prevodovka Povolená hmotnosť prívesu, brzdený (kg)
pri stúpaniach do 12 %. Povolená hmotnosť prívesu, nebrzdený (kg)

2,0 l/169 kW TSI
MG -a) -a)

DSG -a) -a)

2,0 l/135 kW TDI CR

MG -a) -a)

DSG -a) -a)

DSG 4x4 -a) -a)

a) Hodnoty neboli k dispozícii v čase redakčnej uzávierky.

Povolené zaťaženie prívesu - Octavia Combi

Motor Prevodovka Povolená hmotnosť prívesu, brzdený (kg)
pri stúpaniach do 12 %. Povolená hmotnosť prívesu, nebrzdený (kg)

1,0 l/85 kW TSI
MG 1300 620

DSG 1300 630

1,2 l/63 kW TSI MG 1100 620

1,4 l/81 kW TSI G-TEC
MG 1400 700

DSG 1400 710

1,4 l/110 kW TSI
MG 1500 630

DSG 1500 640

1,6 l/81 kW MPI
MG 1100 610

AG 1100 620

1,8 l/132 kW TSI

MG 1600 660

DSG 1600 670

DSG 4x4 1600 720

1,6 l/66 kW TDI CR MG 1400 650

1,6 l/85 kW TDI CR
MG 1500 660

DSG 1500 660

2,0 l/105 kW TDI CR
MG 1600 670

DSG 1600 680 
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Motor Prevodovka Povolená hmotnosť prívesu, brzdený (kg)
pri stúpaniach do 12 %. Povolená hmotnosť prívesu, nebrzdený (kg)

2,0 l/110 kW TDI CR

MG 1600 670

MG 4x4 2000 720

DSG 1600 680

DSG 4x4 2000 740

2,0 l/135 kW TDI CR DSG 4x4 1800 730

Povolené zaťaženie prívesu - Octavia Combi RS

Motor Prevodovka Povolená hmotnosť prívesu, brzdený (kg)
pri stúpaniach do 12 %. Povolená hmotnosť prívesu, nebrzdený (kg)

2,0 l/169 kW TSI
MG -a) -a)

DSG -a) -a)

2,0 l/135 kW TDI CR

MG -a) -a)

DSG -a) -a)

DSG 4x4 -a) -a)

a) Hodnoty neboli k dispozícii v čase redakčnej uzávierky.

Povolené zaťaženie prívesu - Octavia Combi Scout

Motor Prevodovka Povolená hmotnosť prívesu, brzdený (kg)
pri stúpaniach do 12 %.

Povolená hmotnosť prívesu, nebrzdený (kg)

1,8 l/132 kW TSI DSG 4x4 -a) -a)

2,0 l/110 kW TDI CR
MG 4x4 -a) -a)

DSG 4x4 -a) -a)

2,0 l/135 kW TDI CR DSG 4x4 -a) -a)

a) Hodnoty neboli k dispozícii v čase redakčnej uzávierky.

POZOR
Neprekračujte maximálne povolené zaťaženie ťažného vozidla prívesom ani
povolené zaťaženie prívesu - hrozí nebezpečenstvo nehody!

Prevádzka s prívesom

Rýchlosť jazdy
Z bezpečnostných dôvodov nejazdite s prívesom rýchlejšie ako 100 km/h (keď
je ťažným vozidlom osobný automobil triedy M1), resp. 80 km/h (keď je ťažným
vozidlom nákladný automobil triedy N1).

Rýchlosť znížte hneď, ako je cítiť aj najmenší výkyvný pohyb prívesu. Nepokú-
šajte sa jazdnú súpravu „vyrovnať“ ďalším zrýchlením. 
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Brzdenie
Brzdite včas! Príves s nájazdovou brzdou pribrzdite najskôr ľahko, potom
brzdite plynulo. Tým sa pri brzdení vylúčia nárazy spôsobené blokovanými kole-
sami prívesu.

Pred klesaním je potrebné včas zaradiť nižší rýchlostný stupeň, aby sa motor
použil dodatočne ako brzda.

POZOR
S prívesom jazdite vždy mimoriadne opatrne.

DÔLEŽITÉ
Pri častej prevádzke s prívesom sa vozidlo nadmerne zaťažuje, preto sa toto
musí kontrolovať aj medzi servisnými intervalmi.

Varovné zariadenie proti odcudzeniu

Alarm sa vyvolá, keď sa pri vozidle s aktivovaným varovným zariadením proti
odcudzeniu (ďalej len varovné zariadenie) preruší elektrické spojenie s príve-
som (príslušenstvom).

Varovné zariadenie vždy deaktivujte skôr, ako pripojíte, resp. odpojíte príves
(príslušenstvo) » Strana 55.

Podmienky na napojenie prívesu (príslušenstva) do varovného zariadenia.
Vozidlo je zo závodu vybavené varovným zariadením a ťažným zariadením.
Príves (príslušenstvo) je elektricky spojený s ťažným vozidlom prostredníc-
tvom zásuvky pre príves.
Elektrický systém vozidla a prívesu (príslušenstva) je funkčný.
Vozidlo je uzamknuté a varovné zariadenie je aktívne.
Príves (príslušenstvo) nie je vybavený zadnými svetlami LED.
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Prevádzkové pokyny

Starostlivosť a údržba

Servisné práce, úpravy a technické zmeny

 Úvod k téme

Pokyny a smernice ŠKODA AUTO je potrebné dodržiavať pri použití príslušen-
stva, ako aj pri vykonávaní všetkých úprav, opráv alebo technických zmien na
vašom vozidle.

Smernice a pokyny sa dodržiavajú v záujme dopravnej bezpečnosti a dobrého
technického stavu vášho vozidla.

POZOR
■ Úpravy, opravy a technické zmeny na vozidle smie vykonávať iba odborný
servis. Neodborne vykonané práce (vrátane zásahov do elektronických sú-
čiastok a ich softvéru) môžu mať za následok poruchy - hrozí nebezpečen-
stvo nehody a môže dôjsť k zvýšenému opotrebovaniu dielov!
■ Odporúčame vám používať pre vozidlo iba výslovne schválené ŠKODA ori-
ginálne príslušenstvo a ŠKODA originálne náhradné diely. V týchto, sú zaru-
čené spoľahlivosť, bezpečnosť a vhodnosť pre Vaše vozidlo.
■ Nepoužívajte produkty, ktoré neboli schválené spoločnosťou ŠKODA AU-
TO, hoci môže ísť o produkty, ktoré majú schválenie pre prevádzku alebo
boli schválené štátnym skúšobným ústavom.

Prevádzka vozidla za odlišných poveternostných podmienok

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 259.

Ak chcete prevádzkovať svoje vozidlo v krajinách s inými ako predpokladanými
klimatickými podmienkami, obráťte sa na partnera ŠKODA. Ten vám poradí, či
je potrebné prijať určité opatrenia na zabezpečenie plnej funkčnosti vozidla a
na zabránenie poškodeniam (napr. výmena chladiacej kvapaliny, akumulátora a
pod.).

Kontroly podľa zákona

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 259.

V mnohých krajinách existujú zákonné podmienky vyžadujúce, aby sa prevádz-
ková bezpečnosť a bezpečnosť dopravy a/alebo stav výfukových plynov vozidla
kontrolovali v určitých intervaloch. Tieto kontroly môžu vykonávať servisy ale-
bo kontrolné stanice, ktoré na to boli určené zákonodarcami.

Servisní partneri ŠKODA na požiadanie pripravia vozidlo na kontroly, resp. sa
postarajú o ich vykonanie.

Aj keď chcete sami predviesť vaše vozidlo na kontrolu u odborníka s oficiálnym
osvedčením, odporúčame vám predtým kontaktovať servisného partnera
ŠKODA.

Servisný partner ŠKODA

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 259.

Všetci servisní partneri ŠKODA pracujú podľa najnovších pokynov a smerníc
spoločnosti ŠKODA AUTO. Všetky servisné práce a opravy sa tak vykonávajú
načas a v príslušnej kvalite. Smernice a pokyny sa dodržiavajú v záujme doprav-
nej bezpečnosti a dobrého technického stavu vášho vozidla.

Preto vám odporúčame, aby ste všetky úpravy, opravy a technické zmeny na
vašom vozidle nechali vykonať u servisného partnera ŠKODA.

Originálne dielyŠKODA

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 259.

Pre vaše vozidlo odporúčame použitie ŠKODA originálnych dielov, pretože tie-
to diely sú schválené spoločnosťou ŠKODA AUTO. Tieto diely presne zodpove-
dajú predpisom ŠKODA AUTO a sú identické s dielmi použitými v sériovej vý-
robe.

V prípade týchto dielov ručí ŠKODA AUTO za bezpečnosť, spoľahlivosť a dlhú
dobu prevádzky.

Servisní partneri ŠKODA ručia za možné nedostatky ŠKODA originálnych diel-
cov pri predaji po dobu 2 rokov podľa zákonného ručenia za vecné nedostatky,
pokiaľ nebolo v kúpnej zmluve dohodnuté niečo iné.
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Originálne príslušenstvoŠKODA

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 259.

Keď chcete vaše vozidlo vybaviť príslušenstvom, mali by ste rešpektovať nasle-
dujúce.

Pre vaše vozidlo odporúčame používať ŠKODA originálne príslušenstvo.
ŠKODA AUTO ručí za spoľahlivosť, ako aj bezpečnosť a vhodnosť tohto príslu-
šenstva pre váš typ vozidla. Pri iných produktoch nemôžeme napriek nepretrži-
tému sledovaniu trhu posúdiť ani zaručiť vhodnosť pre vaše vozidlo, hoci môže
ísť o produkty, ktoré majú schválenie pre prevádzku alebo boli schválené štát-
nymi schvaľovacími orgánmi.

Servisní partneri ŠKODA ručia za možné nedostatky ŠKODA originálneho prí-
slušenstva pri jeho predaji 2 roky po montáži, resp. odovzdaní podľa zákonného
ručenia za vecné nedostatky, pokiaľ nebolo v kúpnej zmluve alebo v iných na-
riadeniach dohodnuté niečo iné.

Spojler

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 259.

POZOR
Ak je vaše vozidlo vybavené originálnym spojlerom na prednom nárazníku v
kombinácii so spojlerom na veku batožinového priestoru, potom je potreb-
né dodržiavať nasledujúce pokyny - v opačnom prípade hrozí nebezpečen-
stvo nehôd a ťažkých poranení!
■ Vozidlo musí byť vybavené spojlerom na prednom nárazníku vždy iba v
kombinácii s príslušným spojlerom na veku batožinového priestoru.
■ Originálny spojler nie je možné ponechať na prednom nárazníku samostat-
ne (ani v kombinácii bez spojlera na veku batožinového priestoru) ani v
kombinácii s nevhodným spojlerom na veku batožinového priestoru.
■ Eventuálne opravy, výmenu, pridanie alebo odstránenie spojlerov sa musia
prekonzultovať so servisným partnerom ŠKODA.
■ Neodborne vykonané práce na spojleroch vášho vozidla môžu mať za ná-
sledok poruchy funkcie.

Ochrana komponentov

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 259.

Niektoré elektronické komponenty vozidla (napr. prístrojový panel) sú zo závo-
du vybavené ochranou komponentov. Táto sa stará o obmedzenie funkcie
týchto komponentov pri nezákonnej montáži do iného vozidla (napr. po kráde-
ži) alebo pri prevádzke mimo vozidla.

Airbagy

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 259.

POZOR
■ Neodborne vykonané úpravy, opravy a technické zmeny môžu spôsobiť
škody, poruchy funkcie a výrazne obmedziť účinok systému airbagov - hrozí
nebezpečenstvo nehôd a smrteľných poranení!
■ Zmena zavesenia náprav vozidla, vrátane použitia neschválených kombiná-
cií diskov a pneumatík môže obmedziť funkciu systému airbagov - hrozí ne-
bezpečenstvo nehôd a smrteľných poranení!

POZOR
■ Na dieloch systému airbagov, na prednom nárazníku ani na karosérii sa ne-
smú vykonávať žiadne zmeny.
■ Všetky práce na systéme airbagov, ako aj montáž a demontáž častí systé-
mu kvôli iným opravným prácam (napr. demontáž volantu), sa musia vyko-
návať iba v odborných servisoch.
■ Nemanipulujte s jednotlivými časťami systému airbagov - mohlo by dôjsť
k aktivácii airbagov.
■ Ak sa airbag aktivoval, musí sa systém airbagov vymeniť. 
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POZOR
Systém airbagov pracuje so snímačmi tlaku, ktoré sú umiestnené v pred-
ných dverách. Na dverách ani na čalúnení dverí sa preto nesmú vykonávať
žiadne úpravy (napr. dodatočná inštalácia reproduktorov). Poškodenia, kto-
ré pri tom vzniknú, môžu negatívne ovplyvniť funkciu systému airbagov -
hrozí nebezpečenstvo nehôd a smrteľných poranení! Preto je potrebné
dodržiavať nasledujúce pokyny.
■ Všetky práce na predných dverách a na ich čalúnení smú vykonávať iba
odborné servisy.
■ Nikdy nejazdite s odstránenými, vnútornými výplňami dverí ani s otvormi
vo výplniach.

Spätný odber a recyklácia starých vozidiel

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 259.

Všetky nové vozidlá značky ŠKODA sú z 95 % opätovne využiteľné.

Servisné intervaly

 Úvod k téme

Zobrazenie intervalov servisných prehliadok na displeji prístrojového panelu
vás upozorňuje na to, aby ste si nechali v správnom čase vykonať každú servis-
nú prehliadku predpísanú výrobcom a aby ste na žiadnu nezabudli » Strana 47.

Vykonanie servisných udalostí je možné preukázať prostredníctvom vytlačené-
ho potvrdenia z digitálnej servisnej knižky a príslušnými účtovnými dokladmi.

Uvedené servisné intervaly sú prispôsobené normálnym prevádzkovým pod-
mienkam.

Pri sťažených prevádzkových podmienkach je potrebné niektoré servisné prá-
ce nechať vykonať už pred termínom nasledujúcej servisnej prehliadky alebo
medzi uvedenými servisnými intervalmi. To sa týka najmä čistenia, resp. výme-
ny filtračnej vložky vzduchového filtra v oblastiach so zvýšeným tvorením pra-
chu, ako aj kontroly a výmeny ozubeného remeňa, ale aj vozidiel s filtrom pev-
ných častíc, pri ktorých môže byť motorový olej namáhaný intenzívnejšie.

Pod pojmom sťažené podmienky sa rozumie toto:
▶ Palivo s obsahom síry.
▶ Častá prevádzka na krátke vzdialenosti.

▶ Dlhá prevádzka pri voľnobežných otáčkach motora (napr. vozidlá taxislužby).
▶ Prevádzka v oblastiach s intenzívnym tvorením prachu.
▶ Časté jazdy s prívesom.
▶ Prevažujúca prevádzka „stop and go“, aká sa môže vyskytovať napr. v meste.
▶ Prevažujúca zimná prevádzka.

V odbornom servise vám poradia, či sú pri podmienkach prevádzky vášho vo-
zidla potrebné práce medzi normálnymi servisnými intervalmi.

Z dôvodu konkrétneho rozsahu potrebných prác, v závislosti od typu vozidla a
vybavenia, ako aj od stavu vášho vozidla, môžu vznikať rozdielne servisné nákla-
dy.

Upozornenie
■ Všetky náklady na servisné práce a na výmenu, resp. doplnenie prevádzko-
vých kvapalín je povinný uhradiť zákazník, aj počas záručnej doby, iba ak usta-
novenia záruky ŠKODA AUTO alebo iné dohody stanovujú niečo iné.
■ Ohľadom aktuálnych rozsahov k príslušným servisným udalostiam vás bude
informovať odborný servis.

Prehľad servisných intervalov

Obr. 301 Dátový štítok vozidla: servisný interval

Servisný interval zadaný výrobcom je uvedený na dátovom štítku vozidla
» Obr. 301. Dátový štítok vozidla je nalepený v návode na obsluhu, ako aj pod
podlahou v batožinovom priestore.

Pre vaše vozidlo platí jeden z nasledujúcich servisných intervalov.
▶ Pevný servisný interval QI1.
▶ Pevný servisný interval QI2.
▶ Pevný servisný interval QI3. 
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▶ Pevný servisný interval QI4.
▶ Premenlivý servisný interval QI6.

Aby bolo možné vozidlo prevádzkovať s premenlivým servisným interva-
lom, je bezpodmienečne potrebné používať, resp. dopĺňať iba predpísaný
motorový olej.

Ak tento motorový olej nie je k dispozícii, platí pre výmenu oleja pevný servisný
interval. V tomto prípade sa vozidlo musí prekódovať na pevný servisný inter-
val.

Upozornenie
■ Zodpovedajúce špecifikácia motorového oleja » Strana 274.
■ Pri vozidlách s premenlivým servisným intervalom QI6 môžete nechať vyko-
nať odbornou firmou prestavenie na pevný servisný interval alebo späť na pre-
menlivý servisný interval.

Pevný servisný interval QI1 - QI4

Servis s výme-
nou oleja

QI1 Každých 5 000 km alebo po 1 rokua).

QI2 Každých 7 500 km alebo po 1 rokua).

QI3 Každých 10 000 km alebo po 1 rokua).

QI4 Každých 15 000 km alebo po 1 rokua).

Prehliadkab)

Variant 1

QI1 -
QI4

Prvá prehliadka po 30 000 km alebo po 2 ro-
kocha), potom každých 30 000 km alebo po 1 ro-
kua).

Prehliadkab)

Variant 2
Každých 15 000 km alebo po 1 rokua).

Prehliadkab)

Variant 3
Každých 10 000 km alebo po 1 rokua).

Výmena brzdovej
kvapaliny

QI1 -
QI4

Prvá výmena po 3 rokoch, potom každé 2 roky.

a) Podľa toho, čo nastane skôr.
b) Pre informáciu o variante platnom pre vaše vozidlo sa obráťte na partnera ŠKODA.

POZOR
Brzdová kvapalina sa musí bezpodmienečne vymeniť po prvých 3 rokoch
a potom každé 2 roky. Dlhší interval pre výmenu brzdovej kvapaliny môže
pri intenzívnom brzdení viesť ku vzniku bublín v brzdovom systéme. To mô-
že mať za následok zlyhanie bŕzd - hrozí nebezpečenstvo nehody!

Upozornenie
Pri prevádzke s motorovou naftou so zvýšeným obsahom síry platí servis s vý-
menou oleja vždy po 7 500 km. To, v ktorých krajinách sa nachádza zvýšený
podiel síry v motorovej nafte, si zistite v odbornom servise.

Premenlivý servisný interval QI6

Stanovenie intervalov servisu s výmenou oleja je závislé od intenzity prevádz-
kovania vozidla a od miestnych podmienok prevádzky. Pri jazdách na krátku
vzdialenosť sa vaše vozidlo zaťažuje inak ako pri jazdách na dlhé vzdialenosti.
Intervaly sú teda premenlivé.

Servis s výme-
nou oleja

Podľa ukazovateľa servisných intervalov (najneskôr po 30
000 km alebo po 2 rokocha)).

Prehliadkab)

Variant 1
Prvá prehliadka po 30 000 km alebo po 2 rokocha), potom
každých 30 000 km alebo po 1 rokua).

Prehliadkab)

Variant 2
Každých 15 000 km alebo po 1 rokua).

Výmena brzdo-
vej kvapaliny

Prvá výmena po 3 rokoch, potom každé 2 roky.

a) Podľa toho, čo nastane skôr.
b) Pre informáciu o variante platnom pre vaše vozidlo sa obráťte na partnera ŠKODA.

POZOR
Brzdová kvapalina sa musí bezpodmienečne vymeniť po prvých 3 rokoch
a potom každé 2 roky. Dlhší interval pre výmenu brzdovej kvapaliny môže
pri intenzívnom brzdení viesť ku vzniku bublín v brzdovom systéme. To mô-
že mať za následok zlyhanie bŕzd - hrozí nebezpečenstvo nehody!
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Digitálna servisná knižka

Odborný servis nepotvrdí príslušné výkazy o vykonaní servisnej prehliadky v
tomto návode na obsluhu, ale v informačnom systéme servisu s označením Di-
gitálna servisná knižka.

Preto vám odporúčame, aby ste si ako doklad o vykonaných servisných prá-
cach nechali vždy vytlačiť príslušný výkaz o vykonaní servisnej prehliadky.

Výhody digitálnej servisnej knižky
▶ Vysoká úroveň bezpečnosti, pokiaľ ide o manipuláciu so záznamami.
▶ Transparentná dokumentácia vykonávaných servisných prác.
▶ Ochrana proti strate alebo poškodeniu záznamov - v prípade potreby obdrží-

te kompletný výkaz o vykonaní servisnej prehliadky.
▶ Voliteľná možnosť vyžiadať si kompletné potvrdenie v elektronickej podobe.
▶ Údržbu vozidla je možné nechať vykonať v ľubovoľnom odbornom servise (aj

v zahraničí) - databáza je prístupná na celom svete.
▶ Zvýšená transparentnosť pri nákupe ojazdeného vozidla zabezpečená centrál-

ne uloženými záznamami.
▶ Systémové záznamy vám pomôžu pri uplatňovaní nárokov vyplývajúcich z

predĺženej záruky ŠKODA a zo záruky mobility.

Čistenie a údržba

 Úvod k téme

Pravidelná a dôkladná údržba slúži na zachovanie hodnoty vášho vozidla.

Pri použití ošetrovacích prostriedkov sa musia dodržiavať pokyny k aplikácii,
ktoré sú uvedené na obaloch. Odporúčame používať konzervačné prostriedky
zo ŠKODA originálneho príslušenstva.

POZOR
■ Pri nesprávnom použití môžu byť tieto prostriedky zdraviu škodlivé.
■ Ošetrovacie prostriedky na vozidlo vždy bezpečne uschovajte pred oso-
bami, ktoré nie sú úplne samostatné, napr. pred deťmi - hrozí nebezpečen-
stvo otravy!

DÔLEŽITÉ
■ Na odstránenie nečistôt nepoužívajte žiadne špongie na hmyz, kuchynské
drôtenky ani podobné predmety - hrozí nebezpečenstvo poškodenia lakované-
ho povrchu.
■ Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani chemické rozpúšťadlá - hrozí
nebezpečenstvo poškodenia čisteného materiálu.

Upozornenie
Vozidlo vám odporúčame nechať čistiť a udržiavať u vášho servisného partnera
ŠKODA.

Umývanie vozidla

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 263.

Najlepšou ochranou vozidla proti škodlivým vplyvom prostredia je jeho časté
umývanie.

Čím dlhšie ponecháte lak vozidla znečistený zvyškami hmyzu, vtáčím trusom,
posypovou soľou a inými, agresívnymi usadeninami, tým trvalejší je ich negatív-
ny účinok. Vysoká teplota spôsobená napr. intenzívnym slnečným žiarením zo-
silňuje leptavé účinky.

Po skončení zimného obdobia, keď sa na udržiavanie ciest používali posypové
soli, sa musí bezpodmienečne dôkladne umyť celá spodná časť vozidla.

Ručné umývanie
Vozidlo umývajte zhora nadol, mäkkou špongiou alebo rukavicou na umývanie a
dostatočným množstvom vody, resp. pomocou čistiaceho prostriedku, ktorý je
na to určený. Špongiu alebo rukavicu na umývanie dôkladne vypierajte v krát-
kych intervaloch.

Na kolesá, prahy a spodnú časť vozidla použite inú špongiu.

Po umytí vozidlo dôkladne opláchnite a nakoniec ho otrite na to určenou hand-
ričkou.

Automatické umyvárne
Pred umývaním vozidla sa musia dodržať obvyklé opatrenia (napr. uzatvorenie
okien vrátane posuvného a výklopného strešného okna a pod.).

Ak sú na vašom vozidle namontované špeciálne diely (napr. spojler, strešný no-
sič batožín, vysielacia anténa a pod.), potom sa vopred poraďte s prevádzkova-
teľom umyvárne. 
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Po automatickom umývaní s konzerovovaním je potrebné očistiť a odmastiť
stieracie lišty pomocou čistiaceho prostriedku, ktorý je na to špeciálne určený.

Vysokotlakové čistiace zariadenie
Ak umývate vozidlo vysokotlakovým čistiacim zariadením, je potrebné dodržia-
vať pokyny na obsluhu tohto zariadenia. Platí to predovšetkým pre pokyny tý-
kajúce sa tlaku a vzdialenosti dýzy od povrchu vozidla.

POZOR
■ Umývanie vozidla v zime: vlhkosť a ľad v brzdovom systéme môžu ovplyv-
niť účinnosť bŕzd - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Pri čistení spodku vozidla alebo vnútornej strany podbehov postupujte
opatrne - hrozí nebezpečenstvo poranení na kovových dieloch s ostrými
hranami!

DÔLEŽITÉ
■ Vozidlo neumývajte na prudkom slnku, pri umývaní nevyvíjajte tlak na karosé-
riu. Teplota vody na umývanie smie mať max. 60 °C - v opačnom prípade hrozí
nebezpečenstvo poškodenia laku vozidla.
■ Pred prejazdom automatickej umývacej linky priklopte vonkajšie spätné
zrkadlá - hrozí nebezpečenstvo poškodenia.

DÔLEŽITÉ
Umývanie vozidla pomocou vysokotlakového čistiaceho zariadenia
■ Fólie sa nesmú čistiť vysokotlakovými čistiacimi zariadeniami - hrozí nebez-
pečenstvo poškodenia.
■ Ak umývate vozidlo v zime, potom dajte pozor na to, aby ste prúdom vody
nikdy nemierili priamo na zámky alebo do škár dverí a viek - hrozí nebezpečen-
stvo zamrznutia.
■ Počas čistenia neustále udržiavajte dostatočne veľký odstup pri striekaní od
snímačov pomoci pri parkovaní, od objektívu cúvacej kamery, od vonkajších
ozdobných a ochranných plastových dielov (napr. od strešných nosičov, spojle-
rov, ochranných líšt), ako aj od ďalších dielov vozidla z nekovových materiálov,
ako gumené hadice alebo izolačné materiály.
■ Snímače pomoci pri parkovaní sa smú ostrekovať iba krátkodobo a musí sa
dodržať minimálny odstup 10 cm - hrozí nebezpečenstvo poškodenia.

Údržba vozidla zvonku

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 263.

Komponent vo-
zidla Stav Náprava

Lak

pretečené pali-
vo

číra voda, handričky, (vyčistiť čo možno
najskôr)

kvapôčky vody
sa netvoria na
laku

zakonzervovať tvrdým voskom (min.
dvakrát ročne), vosk nanášať na čistú a
suchú karosériu

lak bez lesku
použiť politúru, potom zakonzervovať
(ak politúra neobsahuje konzervačné
súčasti)

Plastové diely znečistenie
číra voda, handrička/špongia, príp. na
tento účel určené čistiace prostriedky

Pochrómované
a eloxované diely

znečistenie
číra voda, handrička, príp. na tento účel
určené čistiace prostriedky, potom vy-
leštiť mäkkou, suchou handričkou

Fólie znečistenie
mäkká špongia a mierny mydlový roz-
toka)

Sklá okien
a sklá vonkajších
zrkadiel

znečistenie
umyť čírou vodou a vysušiť na tento
účel určenou utierkou 

Svetlomety/svetlá znečistenie
mäkká špongia a mierny mydlový roz-
toka)

Cúvacia kamera
znečistenie

umyť čírou vodou a vysušiť na mäkkou
handričkou

sneh/ľad
ručná metlička / na tento účel určený
rozmrazovací prostriedok

Cylindrická vložka
zámku dverí

sneh/ľad
na tento účel určený rozmrazovací pro-
striedok

Stierače / lišty
stieračov

znečistenie čistič skiel, špongia alebo handrička

Kolesá znečistenie
číra voda, potom zakonzervovať na to
určenými prostriedkami

a) Mierny mydlový roztok = 2 lyžice neutrálneho mydla na 1 liter vlažnej vody. 
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Zdvihák nevyžaduje údržbu. V prípade potreby sa musia pohyblivé diely zdvihá-
ku premazať vhodným mazivom.

Ťažné zariadenie nevyžaduje údržbu. Guľovú hlavu ťažného zariadenia prípadne
ošetrite vhodným mazivom.

Konzervácia dutín
Všetky dutiny vozidla ohrozené koróziou sú už z výroby trvalo chránené kon-
zervačným voskom.

Ak pri vysokých teplotách vytečie z dutín na povrch trocha vosku, odstráňte ho
plastovou škrabkou a škvrny vyčistite technickým benzínom.

Ochrana podvozka
Spodná časť vozidla je už výrobcom dlhodobo chránená proti chemickým
a mechanickým vplyvom.

Odporúčame vám nechať skontrolovať ochrannú vrstvu - najlepšie pred začiat-
kom a na konci zimného obdobia.

Životnosť fólií
Vplyvy prostredia (napr. slnečné žiarenie, vlhkosť, znečistenie vzduchu, nárazy
kamienkov) majú dopad na životnosť fólií. To, že fólie starnú a krehnú, je úplne
normálne a nejedná sa pritom o chybu.

Slnečné žiarenie môže taktiež silno ovplyvniť farbu fólie.

Pri preprave nákladu na strešnom nosiči (napr. strešný box a pod.) hrozí zvýše-
né nebezpečenstvo poškodenia fólie (napr. nárazom kamienka od upevneného
nákladu).

DÔLEŽITÉ
■ Lak vozidla
■ Poškodené miesta nechajte čo možno najskôr opraviť.
■ Matne lakované diely neošetrujte leštiacimi prostriedkami ani tvrdými vo-
skami.
■ Lak neleštite v prašnom prostredí - hrozí nebezpečenstvo škrabancov na la-
ku.
■ Prostriedky na ošetrovanie laku nenanášajte na tesnenia dverí a vedenia
okien.

■ Plastové diely
■ Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie laku.

■ Pochrómované a eloxované diely
■ Tieto diely neleštite v prašnom prostredí - hrozí nebezpečenstvo škraban-
cov na povrchu.

■ Fólie
Nasledujúce pokyny sa musia dodržať, v opačnom prípade hrozí nebezpečen-
stvo poškodenia fólií.
■ Na čistenie nepoužívajte znečistené handričky ani špongie.
■ Na odstránenie ľadu a snehu nepoužívajte škrabky na ľad a iné prostriedky.
■ Fólie neleštite.
■ Fólie neumývajte vysokotlakovými čistiacimi zariadeniami.

■ Gumové tesnenia
■ Tesnenia dverí a vedenia okien neošetrujte žiadnymi prostriedkami - mohla
by sa poškodiť vrstva ochranného náteru.

■ Sklá okien a sklá vonkajších zrkadiel
■ Vnútornú stranu skiel nečistite predmetmi s ostrými hranami - hrozí nebez-
pečenstvo poškodenia vyhrievacích vlákien a antény na skle.
■ Nepoužívajte utierku, ktorá bola určená na leštenie karosérie - táto by mo-
hla znečistiť sklá a zhoršiť výhľad.

■ Svetlomety/svetlá
■ Svetlomety/svetlá neutierajte na sucho, nepoužívajte predmety s ostrými
hranami - hrozí nebezpečenstvo poškodenia ochranného laku a následné po-
praskanie skiel svetlometov.

■ Cúvacia kamera
Nasledujúce pokyny sa musia dodržať, v opačnom prípade hrozí nebezpečen-
stvo poškodenia kamery.
■ Sneh/ľad neodstraňujte teplotu/horúcou vodou.
■ Na umývanie nikdy nepoužívajte tlakovú vodu ani prúd pary.
■ Na čistenie nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.

■ Cylindrická vložka zámku dverí
■ Dbajte na to, aby sa pri umývaní auta dostalo do cylindrického zámku pokiaľ
možno čo najmenej vody - hrozí nebezpečenstvo zamrznutia cylindrického
zámku!

■ Kolesá
■ Silne znečistené kolesá sa môžu prejavovať ako nevyváženosť kolies - ná-
sledkom môžu byť vibrácie, ktoré môžu za určitých okolností spôsobiť pred-
časné opotrebovanie riadenia.
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Odstraňovanie ľadu a snehu zo skiel

Obr. 302 
Umiestnenie škrabky na ľad, vy-
bratie škrabky na ľad

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 263.

Na odstraňovanie snehu a ľadu zo skiel a zrkadiel používajte iba plastovú škrab-
ku. Táto sa môže nachádzať na vnútornej strane krytu palivovej nádrže.

› Otvorte kryt palivovej nádrže a škrabku na ľad vyberte v smere šípky
» Obr. 302.

DÔLEŽITÉ
■ Škrabkou na ľad pohybujte iba v jednom smere, v opačnom prípade hrozí ne-
bezpečenstvo poškodenia povrchu skla.
■ Neodstraňujte sneh/ľad z povrchu, ktorý je znečistený hrubými nečistotami
(napr. jemný štrk, piesok, posypová soľ) - hrozí nebezpečenstvo poškodenia
povrchu.
■ Sneh/ľad odstraňujte opatrne, v opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo po-
škodenia nálepiek umiestnených na vozidlo z výroby.

Údržba vnútorného priestoru

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 263.

Komponent vo-
zidla Stav Náprava

Prírodná koža /
umelá koža
Alcantara® /
látka

prach, znečiste-
nie povrchu

vysávač

znečistenie (čer-
stvé)

voda, mierne navlhčená bavlnená/vlne-
ná handrička, príp. mierny mydlový roz-
toka), potom poutierať mäkkou handrič-
kou

zatvrdnuté škvr-
ny

čistiace prostriedky špeciálne určené na
tento účel

ošetrovanie (prí-
rodná koža)

pravidelne ošetrovať vhodným pro-
striedkom na ošetrovanie kože / po
každom čistení použiť ošetrovací krém
s ochranným filtrom proti slnku a s im-
pregnáciou

ošetrovanie (Al-
cantara® / látka)

zatvrdnuté vlasy odstráňte pomocou
„čistiacej rukavice“
žmolky na látkach odstráňte pomocou
kefky

Plastové diely znečistenie
voda, mierne navlhčená handrička alebo
špongia, príp. na tento účel určené či-
stiace prostriedky

Sklá okien znečistenie
umyť čírou vodou a vysušiť na tento
účel určenou utierkou

Poťahy el. vyhrie-
vaných sedadiel

znečistenie
čistiace prostriedky určené na tento
účel

Bezpečnostné pá-
sy » 

znečistenie
mäkká handrička a mierny mydlový roz-
toka)

a) Mierny mydlový roztok = 2 lyžice neutrálneho mydla na 1 liter vlažnej vody. 
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POZOR
■ Bezpečnostný pásy nikdy nečistite chemicky, lebo chemické čistiace pro-
striedky môžu narušiť štruktúru tkaniny.
■ Pri vysokých vnútorných teplotách sa môžu vonné prípravky a osviežova-
če umiestnené vo vozidlách stať zdraviu škodlivými.

DÔLEŽITÉ
■ Prírodná koža / umelá koža / Alcantara® / látka
■ Aby ste zamedzili vyblednutiu týchto materiálov, vyhnite sa dlhému státiu
vozidla na prudkom slnku, príp. tieto materiály chráňte zakrytím.
■ Čerstvé škvrny (napr. od guľôčkového pera, rúžu, krému na topánky atď.)
odstráňte podľa možností ihneď.
■ Je potrebné dbať na to, aby sa prírodná koža pri čistení na žiadnom mieste
nepremočila a aby sa voda nedostala do stehov - hrozí nebezpečenstvo po-
škodenia kože!
■ Obloženie strechy nečistite pomocou kefy - hrozí nebezpečenstvo poško-
denia povrchu obloženia.
■ Na poťahy sedadiel z materiálu Alcantara® nepoužívajte čistiace prostriedky
na kožu, vosk na parkety, krém na obuv, odstraňovače škvŕn a pod.
■ Niektoré látky odevu (napr. tmavá rifľovina) nemajú dostatočnú farebnú
stálosť - v dôsledku toho môžu na poťahoch vznikať zreteľne viditeľné zafar-
benia. Nejde pri tom o nedostatok poťahovej látky.
■ Predmety s ostrými hranami na častiach odevov (napr. zipsy, nity, opasky s
ostrými hranami) môžu poškodiť poťahové látky vo vozidle. Takéto poškode-
nie nie je možné uznať ako oprávnenú reklamáciu.

■ Plastové diely
■ Na prístrojovú dosku neumiestňujte vonné prípravky a osviežovače vzduchu
- hrozí nebezpečenstvo poškodenia prístrojovej dosky.

■ Sklá okien
■ Na vyhrievacie vlákna alebo na kotúčovú anténu nelepte žiadne nálepky -
hrozí nebezpečenstvo poškodenia.

■ Poťahy el. vyhrievaných sedadiel
■ Nečistite ich vodou ani inými kvapalinami - hrozí nebezpečenstvo poškode-
nia vykurovacieho systému.
■ Nesušte ich zapnutím vyhrievania.

■ Bezpečnostné pásy
■ Po čistení nechajte pásy pred navinutím vyschnúť.

Upozornenie
Počas používania dielov z kože a Alcantary® sa môžu prejavovať nepatrné, roz-
poznateľné zmeny (napr. záhyby, zafarbenia).
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Kontrola a doplňovanie

Palivo

 Úvod k téme

Obr. 303 
Nálepka s predpísaným palivom

Na vnútornej strane krytu palivovej nádrže je uvedený predpísaný druh paliva
pre vaše vozidlo » Obr. 303.

Objem nádrže je pri vozidlách s predným pohonom cca 50 litrov, pri vozidlách
s pohonom všetkých kolies cca 55 litrov, z toho 6 litrov ako rezerva.

POZOR
Palivá, resp. palivové výpary sú výbušné - hrozí nebezpečenstvo ohrozenia
života!

DÔLEŽITÉ
■ Palivovú nádrž nikdy úplne nevyprázdnite! V dôsledku nepravidelného záso-
bovania palivom môže dôjsť k chybným zápalom - horí nebezpečenstvo poško-
denia motora, ako aj výfukového systému.
■ Vytečené palivo okamžite odstráňte z laku vozidla - hrozí nebezpečenstvo
poškodenia laku.
■ Ak chcete vozidlo prevádzkovať v inej krajine, ako v krajine určenej na pre-
vádzku vozidla, obráťte sa na partnera ŠKODA. Tento vám oznámi, či sa v prí-
slušnej krajine ponúka výrobcom predpísané palivo, a či je zo strany výrobcu
prípustné prevádzkovať vozidlo s iným palivom.

Tankovanie benzínu a motorovej nafty

Obr. 304 Vyklopenie krytu palivovej nádrže / Vyskrutkovanie uzáveru
palivovej nádrže / Nasunutie uzáveru palivovej nádrže na kryt palivovej
nádrže

Obr. 305 
Plniace hrdlo palivovej nádrže
pri vozidlách so vznetovými mo-
tormi

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 268.

Tankovanie vykonajte za nasledujúcich podmienok.
Vozidlo je odomknuté.
Zapaľovanie je vypnuté.
Je vypnuté nezávislé kúrenie a vetranie.

› Na kryt palivovej nádrže zatlačte v smere šípky 1  a tento vyklopte v smere
šípky 2  » Obr. 304.

› Uzáver palivovej nádrže otočte v smere šípky 3 .
› Odoberte uzáver palivovej nádrže a nasuňte ho do vybrania na kryt palivovej

nádrže v smere šípky 4 .
› Čerpaciu pištoľ zasuňte do plniaceho hrdla až na doraz a natankujte. 
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Hneď pri prvom vypnutí čerpacej pištole je palivová nádrž plná. Nepokračujte v
tankovaní.

› Čerpaciu pištoľ vyberte z plniaceho hrdla palivovej nádrže a opäť odložte do
stojana.

› Uzáver palivovej nádrže nasuňte na plniace hrdlo palivovej nádrže a otáčajte
ho proti smeru šípky 3  až po bezpečné zaistenie.

› Kryt palivovej nádrže zatvárajte, kým sa bezpečne nezaistí.

Ochrana proti nesprávnemu natankovaniu pri vozidlách so vznetovými
motormi
Plniace hrdlo palivovej nádrže pri vozidlách so vznetovými motormi sa môže
vybaviť ochranou proti nesprávnemu natankovaniu » Obr. 305.

Ak nie je možné ľahko nasunúť čerpaciu pištoľ na motorovú naftu do plniaceho
hrdla, musí sa ľahkým tlakom pohybovať sem a tam pre správne nasunutie.

Priemer pištole na tankovanie motorovej nafty môže byť v niektorých krajinách
identický s priemerom pištole na tankovanie benzínu. Pri jazdách v týchto kraji-
nách je potrebné demontovať ochranu proti nesprávnemu natankovaniu v od-
bornom servise.

Bezolovnatý benzín

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 268.

Na vnútornej strane krytu palivovej nádrže je uvedený predpísaný druh paliva
pre vozidlo » Obr. 303 na strane 268.

Vozidlo je možné prevádzkovať iba na bezolovnatý benzín, ktorý zodpovedá
norme EN 2281) a obsahuje maximálne 10 % bioetanolu (E10).

Predpísaný benzín s oktánovým číslom OČ 95/min. 92, resp. 93
Odporúčame používať benzín s oktánovým číslom OČ 95.

Voliteľne je možné použiť benzín s oktánovým číslom OČ 92, resp. 93 (nepatrná
strata výkonu, nepatrne zvýšená spotreba paliva).

V núdzovom prípade je možné použiť benzín s oktánovým číslom OČ 91 (ne-
patrná strata výkonu, nepatrne zvýšená spotreba paliva) » .

Predpísaný benzín s min. oktánovým číslom OČ 95
Používajte benzín s min. oktánovým číslom OČ 95.

V núdzovom prípade je možné použiť benzín s oktánovým číslom OČ 91, 92,
resp. 93 (nepatrná strata výkonu, nepatrne zvýšená spotreba paliva) » .

Predpísaný benzín s oktánovým číslom OČ 98/(95)
Odporúčame používať benzín s oktánovým číslom OČ 98.

Voliteľne je možné použiť benzín s oktánovým číslom OČ 95 (nepatrná strata
výkonu, nepatrne zvýšená spotreba paliva).

V núdzovom prípade je možné použiť benzín s oktánovým číslom OČ 91, 92,
resp. 93 (nepatrná strata výkonu, nepatrne zvýšená spotreba paliva) » .

DÔLEŽITÉ
Nasledujúce pokyny sa musia dodržať, v opačnom prípade hrozí nebezpečen-
stvo poškodenia motora, ako aj poškodenia výfukového systému.
■ Keď sa používa benzín s nižším oktánovým číslom ako je predpísané, potom
pokračujte v jazde iba na stredných otáčkach a s minimálnym zaťažením moto-
ra. Čo najskôr je potrebné natankovať benzín s predpísaným oktánovým číslom.
■ Benzín s nižším oktánovým číslom ako 91 sa nesmie použiť ani v núdzovom
prípade!
■ Ak ste natankovali iné palivo, ako bezolovnatý benzín podľa vyššie uvedených
noriem (napríklad olovnatý benzín), potom v žiadnom prípade neštartujte mo-
tor ani nezapínajte zapaľovanie.

DÔLEŽITÉ
Prísady benzínu (aditíva)
■ Bezolovnatý benzín podľa normy EN 2281) spĺňa všetky požiadavky na bezpro-
blémový chod motora. Preto odporúčame neprimiešavať do benzínu žiadne prí-
sady (aditíva) - hrozí nebezpečenstvo poškodenia motora alebo poškodenia vý-
fukového systému.
■ Nasledujúce aditíva a prísady sa nesmú používať - hrozí nebezpečenstvo
poškodenia motora alebo poškodenia výfukového systému!
■ Prísady s podielmi kovu (kovové aditíva), predovšetkým s obsahom mangá-
nu a železa.
■ Palivá s podielmi kovu (napr. LRP - lead replacement petrol). 

1) V Nemecku aj DIN 51626-1, resp. E10 pre bezolovnatý benzín s oktánovým číslom 95 a 91 alebo
DIN 51626-2, resp. E5 pre bezolovnatý benzín s oktánovým číslom 95 a 98.
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Upozornenie
■ Bezolovnatý benzín s vyšším než predpísaným oktánovým číslom je možné
používať bez obmedzenia.
■ Vo vozidlách s predpísaným benzínom OČ 95/min. 92, resp. 93 neprináša
používanie benzínu s oktánovým číslom vyšším ako OČ 95 zvýšenie výkonu ani
nižšiu spotrebu paliva.
■ Vo vozidlách s predpísaným benzínom OČ min. 95 môže používanie benzínu
s oktánovým číslom vyšším ako OČ 95 viesť k zvýšeniu výkonu a k nižšej spo-
trebe paliva.

Motorová nafta

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 268.

Na vnútornej strane krytu palivovej nádrže je uvedený predpísaný druh paliva
pre vozidlo » Obr. 303 na strane 268.

Vozidlo je možné prevádzkovať iba na motorovú naftu, ktorá zodpovedá nor-
me EN 5901) a obsahuje maximálne 7 % bionafty (B7)2).

Prevádzka za odlišných poveternostných podmienok
Používajte iba motorovú naftu podľa aktuálnych alebo očakávaných poveter-
nostných podmienok. U personálu čerpacej stanice si zistite, či ponúkaná mo-
torová nafta zodpovedá týmto podmienkam.

DÔLEŽITÉ
Nasledujúce pokyny sa musia dodržať, v opačnom prípade hrozí nebezpečen-
stvo poškodenia motora, ako aj poškodenia výfukového systému.
■ Ak ste natankovali iné palivo ako motorovú naftu podľa vyššie uvedených no-
riem (napr. benzín), potom v žiadnom prípade neštartujte motor ani nezapínajte
zapaľovanie!
■ Biopalivo RME sa nesmie používať!

DÔLEŽITÉ
Prísady do motorovej nafty (aditíva)
■ Motorová nafta v súlade s predpísanými normami spĺňa všetky podmienky
pre hladký chod motora. Preto odporúčame neprimiešavať do motorovej nafty
žiadne prísady (aditíva) - hrozí nebezpečenstvo poškodenia motora alebo po-
škodenia výfukového systému.

Tankovanie CNG (stlačený zemný plyn)

Obr. 306 Plniace hrdlo pre zemný plyn

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 268.

Zemný plyn tankujte za nasledujúcich podmienok.
Vozidlo je odomknuté.
Je vypnutý motor a zapaľovanie.
Je vypnuté nezávislé kúrenie a nezávislé vetranie » Strana 109.

Obsluha príslušných tankovacích zariadení na zemný plyn môže byť rozdielna.
Pri tankovaní zemného plynu na tankovacích zariadeniach, ktoré sú pre vás ne-
známe, by ste sa mali nechať inštruovať alebo proces tankovania nechať vyko-
nať personálu čerpacej stanice.

Proces tankovania
› Otvorte kryt palivovej nádrže.
› Kryt A  » Obr. 306 odoberte v smere šípky a plniacu spojku tankovacieho za-

riadenia nastrčte na plniace hrdlo B . 







1) V Nemecku aj DIN 51628, v Rakúsku ÖNORM C 1590, v Rusku GOST R 52368-2005 / EN 590:2004, v Indii
IS 1460/Bharat IV alebo v núdzovom prípade IS 1460/Bharat III.

2) V Nemecku podľa normy DIN 52638, v Rakúsku ÖNORM C 1590, vo Francúzsku EN 590.
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Palivová nádrž je plná vtedy, keď sa automaticky vypne kompresor tankovacie-
ho zariadenia.

› Prekontrolujte, či tesniaci krúžok C  » Obr. 306 ostal zastrčený v plniacom
hrdle B . Ak sa tesniaci krúžok zošmykol na plniacu spojku, potom sa musí
opäť nasadiť na plniace hrdlo.

› Kryt A  nastrčte na plniace hrdlo a kryt palivovej nádrže zatvárajte dovtedy,
kým sa bezpečne nezaistí.

Tankovacie zariadenia na zemný plyn majú ochranu proti preplneniu so závislo-
sťou od vonkajšej teploty. Pri veľmi vysokých vonkajších teplotách sa môže
stať, že nádrž na zemný plyn sa nemôže natankovať úplne.

Ak bolo vozidlo priamo po procese tankovania odparkované, môže dôjsť k to-
mu, že ukazovateľ zásoby plynu pri novom naštartovaní pravdepodobne nebu-
de ukazovať presne tú istú hodnotu ako priamo po procese tankovania. Nejed-
ná sa pri tom o netesnosť v systéme, ale o pokles tlaku , podmienený ochlade-
ním plynu v nádrži na zemný plyn po procese tankovania.

Maximálna životnosť nádrže na zemný plyn je 20 rokov.

Objem palivovej nádrže na zemný plyn je približne 15 kg.

POZOR
■ Zemný plyn je vysokovýbušný a ľahko zápalný.
■ Pri tankovaní nikdy nevstupujte do vozidla. Ak musíte vo výnimočných prí-
padoch nastúpiť do vozidla, dotknite sa kovového povrchu skôr, ako sa dot-
knete plniacej spojky. V opačnom prípade sa môžu vyskytovať elektrosta-
tické výboje - hrozí nebezpečenstvo požiaru!

Upozornenie
Počas procesu tankovania vzniká zvuk, ktorým nie je potrebné sa znepokojo-
vať. Ak nemáte istotu, kontaktujte personál čerpacej stanice.

CNG

Obr. 307 Umiestnenie nálepky CNG / Nálepka CNG

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 268.

Vozidlo G-TEC sa smie prevádzkovať na CNG a na bezolovnatý benzín » Stra-
na 269.

Pozícia nálepky CNG u vozidiel na zemný plyn » Obr. 307.

Automatické prepínanie zo zemného plynu na prevádzku na benzín - auto-
matické prepínanie zo zemného plynu na prevádzku na benzín sa realizuje napr.
v nasledujúcich situáciách.
▶ Pri prázdnej nádrži na zemný plyn alebo pri nedostatočnom tlaku v nádrži.
▶ Po natankovaní zemného plynu.
▶ Pri veľmi nízkych teplotách okolia.

Pre správnu funkciu palivového systému sa musí palivová nádrž na benzín kaž-
dých 6 mesiacov až po rozsvietenie kontrolného svetla .

Unikanie plynu
Ak existuje podozrenie na únik plynu (vnímateľný zápach), je potrebné postu-
povať takto.
▶ Zastavte vozidlo.
▶ Vypnite zapaľovanie.
▶ Zahaste cigarety, vypnite predmety tvoriace iskry alebo požiar a odstráňte

ich z vozidla.
▶ Otvorte dvere a veko batožinového priestoru, aby ste vozidlo dostatočne vy-

vetrali. 
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▶ Pri pretrvávajúcom zápachu nepokračujte v jazde.
▶ Ak neexistuje možnosť vyjsť s vozidlom s únikom plynu z uzatvoreného prie-

storu (napr. tunel, podjazd, garáž, trajekt a pod.), musí sa ihneď realizovať nú-
dzové volanie.

Požiadajte o pomoc odborný servis, aby sa odstránila chyba plynového systé-
mu.

Pri dopravnej nehode
Ak je pri dopravnej nehode podozrenie na únik plynu, je potrebné postupovať
takto.
▶ Vypnite zapaľovanie.
▶ Zahaste cigarety, vypnite predmety tvoriace iskry alebo požiar a odstráňte

ich z vozidla.
▶ Nechajte vystúpiť všetkých spolucestujúcich.
▶ Všetky osoby udržiavajte mimo vozidla. Odporúča sa dodržať vzdialenosť 10

metrov od vozidla.
▶ Záchranné zložky informujte o tom, že ide o vozidlo prevádzkované na zemný

plyn.

Pravidelné kontroly plynových systémov
Na vozidlách, ktoré sa prevádzkujú na zemný plyn, sa musia vykonávať pravidel-
né kontroly plynového systému v odbornom servise. Za riadne vykonané kon-
troly je zodpovedný držiteľ vozidla.

Každé 2 roky
▶ Prekontrolovať uzáver palivovej nádrže.
▶ Prekontrolovať stav plniaceho hrdla a tesniaceho krúžku v plniacom hrdle,

príp. očistiť tesniaci krúžok.
▶ Prekontrolovať tesnosť plynového systému a vykonať vizuálnu kontrolu nád-

rží na zemný plyn.

Každých 20 rokov
▶ Výmena nádrží na zemný plyn.

POZOR
■ Nepodceňujte zápach plynu vo vozidle ani pri tankovaní - hrozí nebezpe-
čenstvo požiaru, výbuchu a poranenia.
■ Nádrže na zemný plyn vo vozidle sa nesmú vystavovať neželaným účin-
kom zdrojov tepla.

Motorový priestor

 Úvod k téme

POZOR
Motor nikdy nezakrývajte dodatočnými izolačnými materiálmi (napr. dekou)
- hrozí nebezpečenstvo požiaru!

POZOR
Pri práci v motorovom priestore sa musia dodržiavať následne uvedené po-
kyny - hrozí nebezpečenstvo poranenia alebo požiaru. Motorový priestor
vozidla je nebezpečnou zónou!

POZOR
Pokyny pred začatím prác v motorovom priestore
■ Vypnite motor a vytiahnite kľúč zapaľovania, pri vozidlách so systémom
KESSY otvorte dvere vodiča.
■ Pevne zatiahnite ručnú brzdu.
■ Pri vozidlách s manuálnou prevodovkou presuňte radiacu páku do ne-
utrálnej polohy. Pri vozidlách s automatickou prevodovkou prestavte volia-
cu páku do polohy P.
■ Motor nechajte vychladnúť.
■ Nikdy neotvárajte veko motorového priestoru, keď z motorového priesto-
ru uniká para alebo chladiaca kvapalina - hrozí nebezpečenstvo oparenia!
Vyčkajte, kým para/chladiaca kvapalina prestane unikať.

POZOR
Pokyny pre práce v motorovom priestore
■ Všetky osoby udržiavajte mimo motorového priestoru.
■ Nedotýkajte sa horúcich častí motora - hrozí nebezpečenstvo popálenia!
■ Nikdy sa nechytajte ventilátora chladiča. Ventilátor chladiča sa môže náhle
zapnúť ešte približne 10 minút po vypnutí zapaľovania!
■ V blízkosti motora nefajčite a vyhýbajte sa použitiu otvoreného ohňa ale-
bo zdrojov iskier. 
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POZOR (Pokračovanie)
■ Predmety (napr. handra na čistenie alebo náradie) nenechávajte v motoro-
vom priestore. Hrozí nebezpečenstvo požiaru a nebezpečenstvo poškode-
nia motora.
■ Prečítajte si a dodržiavajte informácie a varovné pokyny uvedené na nád-
obách prevádzkových kvapalín.

POZOR
Pokyny pre prácu v motorovom priestore pri bežiacom motore
■ Keď sa musí práca vykonávať pri bežiacom motore, potom je potrebné dá-
vať pozor na rotujúce diely motora a elektrické systémy - hrozí nebezpe-
čenstvo ohrozenia života!
■ Nikdy sa nedotýkajte elektrických vedení systému zapaľovania.
■ Zabráňte skratom v elektrickom systéme, najmä na akumulátore vozidla.

DÔLEŽITÉ
Dopĺňajte iba prevádzkové kvapaliny správnej špecifikácie - hrozí nebezpečen-
stvo poškodenia vozidla!

Upozornenie
■ Prevádzkové kvapaliny správnych špecifikácií si môžete zakúpiť zo ŠKODA
originálneho príslušenstva, resp. zo ŠKODA originálnych dielcov.
■ Výmenu prevádzkových kvapalín odporúčame nechať vykonať v odbornom
servise.

Otvorenie a zatvorenie veka motorového priestoru

Obr. 308 Otvorenie veka motorového priestoru

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 272.

Otvorenie veka
› Zabezpečte, aby ramienka stieračov neboli odklopené od predného skla -

hrozí nebezpečenstvo poškodenia veka motorového priestoru.
› Otvorte predné dvere a potiahnite za páčku odistenia pod prístrojovou do-

skou v smere šípky 1  » Obr. 308.
› Páčku odistenia zatlačte v smere šípky 2 , veko sa odistí.
› Veko motorového priestoru nadvihnite v smere šípky 3 .
› Vyberte sklopnú podperu v smere šípky 4  z držiaka.
› Otvorené veko zaistite tak, že koniec podpery nasadíte do otvoru v smere

šípky 5 .

Zatvorenie veka
› Nadvihnite veko motorového priestoru.
› Vyveste sklopnú podperu a zatlačte ju do určeného držiaka.
› Veko motorového priestoru privrite miernym švihom z výšky približne 20 cm

až po bezpečné zaistenie. 
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Keď nie je veko motorového priestoru bezpečne zatvorené, potom sa na di-
spleji prístrojového panelu graficky zobrazí vozidlo s otvoreným vekom moto-
rového priestoru.

POZOR
■ Nikdy nejazdite s nedostatočne zatvoreným vekom motorového priestoru
- hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Dbajte na to, aby ste si pri zatváraní veka motorového priestoru nezacvikli
žiadne časti tela - hrozí nebezpečenstvo poranenia!

Prehľad motorového priestoru

Obr. 309 Príklad usporiadania v motorovom priestore

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 272.

Vyrovnávacia nádržka chladiacej kvapaliny 277
Tyčka merania hladiny motorového oleja 276
Plniaci otvor oleja 276
Nádržka brzdovej kvapaliny 277
Akumulátor vozidla 278
Nádržka na vodu do ostrekovačov okien 274

A

B

C

D

E

F

Kvapalina do ostrekovačov

Obr. 310 
Nádržka na vodu do ostrekova-
čov okien

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 272.

Nádržka na vodu do ostrekovačov A  sa nachádza v motorovom priestore
» Obr. 310.

Objem nádržky je 3 litra, vo vozidlách s ostrekovačmi svetlometov 4,7 litra1).

Podľa momentálnych alebo očakávaných poveternostných podmienok použite
vhodnú kvapalinu do ostrekovačov. Odporúčame používať kvapalinu do ostre-
kovačov zo sortimentu ŠKODA originálneho príslušenstva.

DÔLEŽITÉ
■ Ak je vozidlo vybavené ostrekovačmi svetlometov, potom používajte iba také
druhy kvapaliny do ostrekovačov, ktoré nepoškodzujú polykarbonátovú vrstvu
svetlometov - v opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo poškodenia svetlome-
tov.
■ Pri doplňovaní kvapaliny nevyťahujte z hrdla nádržky sitko - mohol by sa zne-
čistiť systém vedenia kvapaliny a dôjsť k poruchám funkcie ostrekovačov.

Motorový olej

 Úvod k téme

Z výroby je motor naplnený kvalitným olejom, ktorý sa môže používať celoroč-
ne (s výnimkou oblastí s extrémnym podnebím).

Výmenu oleja odporúčame nechať vykonať u servisného partnera ŠKODA. 

1) Pre niektoré krajiny platia pre obidve varianty 4,7 l.
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Motorový olej by sa mal meniť podľa uvedených servisných intervalov » Stra-
na 261.

Motor spotrebuje v závislosti od spôsobu jazdy a prevádzkových podmienok
nepatrné množstvo oleja (do 0,5 l/1 000 km). Počas prvých 5 000 km môže
byť spotreba vyššia.

POZOR
Pri práci v motorovom priestore je potrebné dodržať nasledujúce varovné
pokyny » Strana 272.

DÔLEŽITÉ
Do motorového oleja neprimiešavajte žiadne prísady - hrozí nebezpečenstvo
poškodenia motora.

Upozornenie
Odporúčame používať oleje zo sortimentu ŠKODA originálnych dielcov.

Špecifikácia

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 275.

Nasledujúce špecifikácie (normy VW) môžu byť na obaloch uvedené samostat-
ne alebo spoločne s inými špecifikáciami.

Vozidlá so variabilnými servisnými intervalmi

Zážihové motory Špecifikácia

1,0 l/85 kW TSI
VW 508 00

voliteľne VW 504 00a)1,2 l/63 kW TSI

1,4 l/110 kW TSI

1,8 l/132 kW TSI
VW 504 00

2,0 l/169 kW TSI
a) Použitie oleja VW 504 00 namiesto VW 508 00 môže mať za následok nepatrné zhoršenie emisných hod-

nôt.

Vznetové motory Špecifikácia

1,6 l/66, 85 kW TDI
VW 507 00

2,0 l/105, 110, 135 kW TDI

Vozidlá s pevnými servisnými intervalmi

Zážihové motory Špecifikácia

1,0 l/85 kW TSI

VW 502 00

1,2 l/63 kW TSI

1,4 l/81 kW TSI G-TEC

1,4 l/110 kW TSI

1,6 l/81 kW MPI

1,8 l/132 kW TSI

2,0 l/169 kW TSI

Vznetové motory Špecifikácia

1,6 l/66, 85 kW TDI
VW 507 00

2,0 l/105, 110, 135 kW TDI

Pre vznetové motory bez filtra pevných častíc (DPF) je možné voliteľne použiť
motorový olej VW 505 01.

DÔLEŽITÉ
■ Ak nie je k dispozícii žiadny motorový olej uvedený v tabuľke, potom môžete
doplniť aj iné oleje. Aby sa zabránilo škodám na motore, až do nasledujúcej vý-
meny oleja sa môže doplniť max. 0,5 l motorového oleja s nasledujúcimi špeci-
fikáciami:
■ Zážihové motory: ACEA A3/ACEA B4 alebo API SN, (API SM);
■ Vznetové motory: ACEA C3 alebo API CJ-4.
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Kontrola a doplňovanie

Obr. 311 Varianty mierky oleja

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 275.

Olej prekontrolujte a doplňte za nasledujúcich podmienok.
Vozidlo stojí na vodorovnom povrchu.
Je dosiahnutá prevádzková teplota motora.
Motor je vypnutý.

Kontrola stavu
› Počkajte niekoľko minút, kým motorový olej nestečie späť do olejovej vane.
› Vytiahnite mierku oleja a utrite ju čistou handričkou.
› Mierku oleja zasuňte až na doraz a opätovne ju vytiahnite.
› Odčítajte výšku hladiny oleja a mierku oleja opäť zasuňte.

Hladina oleja musí ležať v oblasti A  » Obr. 311. Ak hladina oleja leží pod obla-
sťou A , doplňte olej.

Dopĺňanie
› Odskrutkujte uzáver plniaceho otvoru oleja C  » Obr. 309 na strane 274.
› Olej dopĺňajte podľa správnej špecifikácie v 0,5 litrových dávkach » Stra-

na 275.
› Prekontrolujte výšku hladiny oleja.
› Opäť starostlivo priskrutkujte veko plniaceho otvoru motorového oleja.







DÔLEŽITÉ
■ Výška hladiny oleja nesmie v žiadnom prípade ležať pod oblasťou A
» Obr. 311 - v opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo poškodenia motora a
tiež výfukového systému.
■ Ak doplnenie motorového oleja nie je možné alebo hladina oleja leží nad obla-
sťou A ,  nepokračujte v jazde! Vypnite motor a požiadajte o pomoc odborný
servis.

Upozornenie
Príliš nízka výška hladiny motorového oleja sa signalizuje rozsvietením kontrol-
ného svetla , ako aj príslušným hlásením » Strana 38. Napriek tomu odporú-
čame kontrolovať výšku hladiny oleja v pravidelných intervaloch pomocou
mierky oleja.

Chladiaca kvapalina

 Úvod k téme

Chladiaca kvapalina sa stará o chladenie motora a pozostáva z vody a z prísady
do chladiacej kvapaliny (s prísadami, ktoré chránia chladiaci systém pred koró-
ziou a vápennými usadeninami).

Podiel prísady v chladiacej kvapaline musí byť 40 až 60 %.

Správny pomer miešania medzi vodou a prísadou chladiacej kvapaliny sa musí v
prípade potreby nechať skontrolovať, príp. skorigovať v odbornom servise.

POZOR
■ Pri práci v motorovom priestore je potrebné dodržať nasledujúce varovné
pokyny » Strana 272.
■ Nikdy neotvárajte uzáver vyrovnávacej nádržky chladiacej kvapaliny, kým
je motor teplý. Chladiaci systém je pod tlakom - hrozí nebezpečenstvo opa-
renia, resp. poranenia po vystreknutí chladiacej kvapaliny!
■ Na ochranu pred vystreknutím chladiacej kvapaliny zakryte uzáver pri
otváraní handričkou.
■ Chladiaca kvapalina, ako aj výpary z chladiacej kvapaliny sú zdraviu škodli-
vé - zabráňte kontaktu s chladiacou kvapalinou. Pri kontakte očí a pokožky
s chladiacou kvapalinou ihneď umývajte postihnuté miesto po dobu niekoľ-
kých minút veľkým množstvom vody, príp. vyhľadajte medicínsku pomoc. 
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DÔLEŽITÉ
Chladič nezakrývajte a pred vstupy vzduchu nemontujte žiadne diely (napr. po-
mocné svetlomety) - hrozí nebezpečenstvo prehriatia motora.

Kontrola a doplňovanie

Obr. 312 
Vyrovnávacia nádržka chladiacej
kvapaliny

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 276.

Chladiacu kvapalinu prekontrolujte a doplňte za nasledujúcich podmienok.
Vozidlo stojí na vodorovnom povrchu.
Motor nie je zahriaty (pri motore zahriatom na prevádzkovú teplotu môže
byť výsledok kontroly nepresný).
Motor je vypnutý.

Kontrola hladiny chladiacej kvapaliny - hladina chladiacej kvapaliny musí ležať
medzi značkami A  a B  » Obr. 312. Ak hladina chladiacej kvapaliny leží pod
značkou B , doplňte chladiacu kvapalinu.

Dopĺňanie
V nádržke chladiacej kvapaliny musí byť neustále prítomné nepatrné množstvo
chladiacej kvapaliny » .

› Na uzáver vyrovnávacej nádržky chladiacej kvapaliny položte handru a uzáver
opatrne odskrutkujte.

› Doplňte novú chladiacu kvapalinu správnej špecifikácie.
› Uzáver zaskrutkujte, až kým sa bezpečne nezaistí.

Špecifikácia chladiacej kvapaliny je uvedená vo vyrovnávacej nádržke chladia-
cej kvapaliny » Obr. 312.







Ak nie je k dispozícii predpísaná chladiaca kvapalina, potom doplňte iba destilo-
vanú, resp. demineralizovanú vodu a pomer miešania medzi vodou a prísadou
do chladiacej kvapaliny nechajte čo možno najskôr korigovať v odbornom ser-
vise.

DÔLEŽITÉ
■ Pri prázdnej vyrovnávacej nádržke nedopĺňajte chladiacu kvapalinu. Systém
by sa mohol zavzdušniť - hrozí nebezpečenstvo poškodenia motora!  Nepo-
kračujte v jazde! Vypnite motor a požiadajte o pomoc odborný servis.
■ Chladiacu kvapalinu nedopĺňajte nad značku A  » Obr. 312. Chladiaca kvapali-
na by sa mohla pri zahriatí vytlačiť z chladiaceho systému - hrozí nebezpečen-
stvo poškodenia dielov v motorovom priestore.
■ Ak nie je doplnenie chladiacej kvapaliny možné,  nepokračujte v jazde! Vy-
pnite motor a požiadajte o pomoc odborný servis.
■ Prísada chladiacej kvapaliny, ktorá nezodpovedá správnej špecifikácii, môže
znížiť ochranný účinok proti korózii chladiaceho systému - hrozí nebezpečen-
stvo poškodenia chladiaceho systému a tiež motora.
■ Ak sa doplnila iná ako destilovaná (demineralizovaná) voda, potom sa musí
chladiaca kvapalina nechať vymeniť v odbornom servise - hrozí nebezpečen-
stvo poškodenia motora.
■ Strata chladiacej kvapaliny môže poukazovať na netesnosti v chladiacom sy-
stéme - hrozí nebezpečenstvo poškodenia motora. Doplňte chladiacu kvapali-
nu a požiadajte o pomoc odborný servis.

Upozornenie
Príliš nízka výška hladiny chladiacej kvapaliny sa signalizuje rozsvietením kon-
trolného svetla , ako aj príslušným hlásením » Strana 37. Preto odporúčame
pravidelne kontrolovať výšku hladiny chladiacej kvapaliny v nádržke.

Brzdová kvapalina

Obr. 313 
Nádržka brzdovej kvapaliny 
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Brzdovú kvapalinu prekontrolujte za nasledujúcich podmienok.
Vozidlo stojí na vodorovnom povrchu.
Motor je vypnutý.

Kontrola hladiny brzdovej kvapaliny - hladina brzdovej kvapaliny musí ležať
medzi značkami „MIN“ a „MAX“ » Obr. 313.

Špecifikácia - brzdová kvapalina musí zodpovedať norme VW 501 14 (táto
norma zodpovedá požiadavkám normy FMVSS 116 DOT4).

POZOR
■ Pri práci v motorovom priestore je potrebné dodržať nasledujúce varovné
pokyny » Strana 272.
■ Ak hladina kvapaliny v krátkom čase výrazne poklesne alebo keď klesne
pod značku „MIN“ » Obr. 313, môže byť brzdový systém netesný.  Nepo-
kračujte v jazde - hrozí nebezpečenstvo nehody! Požiadajte o pomoc odbor-
ný servis.

Upozornenie
■ Výmena brzdovej kvapaliny sa realizuje v rámci predpísanej prehliadky.
■ Príliš nízka výška hladiny brzdovej kvapaliny sa signalizuje rozsvietením kon-
trolného svetla , ako aj príslušným hlásením » Strana 32. Preto odporúčame
pravidelne kontrolovať výšku hladiny brzdovej kvapaliny priamo na nádržke.

Akumulátor vozidla

 Úvod k téme

Akumulátor vozidla predstavuje zdroj energie pre naštartovanie motora a pre
napájanie elektrických spotrebičov vo vozidle.

Automatické vypnutie spotrebičov - ochrana proti vybitiu akumulátora
vozidla
Systém palubnej siete vozidla sa pokúša zabraňovať vybitiu akumulátora pri je-
ho silnom zaťažení.
▶ Zvýšením voľnobežných otáčok motora.
▶ Obmedzením výkonu niektorých spotrebičov.
▶ Vypnutím niektorých spotrebičov (napr. vyhrievanie sedadiel, vyhrievanie za-

dného skla) na tak dlho, ako je potrebné.





Výstražné symboly na akumulátore vozidla
Symbol Význam

 Vždy noste ochranné okuliare!


Elektrolyt je silnou žieravinou. Vždy noste ochranné rukavice a tiež
ochranu očí!


Oheň, iskry, otvorené svetlo udržiavajte vzdialené od akumulátora
vozidla a nefajčite!

 Pri nabíjaní akumulátora vzniká vysoko výbušná zmes plynov!

 Deti udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od akumulátora vozidla!

POZOR
Elektrolyt je silnou žieravinou - hrozí nebezpečenstvo poranenia, poleptania
alebo otravy! Žieravé výpary v ovzduší dráždia a poškodzujú dýchacie cesty
a tiež oči. Je potrebné dodržiavať nasledujúce varovné pokyny.
■ Pri manipulácii s akumulátorom je potrebné používať ochranné rukavice,
prostriedky na ochranu zraku a pokožky.
■ Pri kontakte očí a pokožky s elektrolytom ihneď preplachujte príslušné
miesto po dobu minimálne niekoľko minút veľkým množstvom vody. Neod-
kladne vyhľadajte medicínsku pomoc.
■ Akumulátor vozidla udržiavajte mimo osôb, ktoré nie sú úplne samostatné
(napr. mimo dosahu detí).
■ Akumulátor vozidla nenahýnajte, elektrolyt by mohol vytiecť z odplyňova-
cích otvorov akumulátora.

POZOR
Pri práci na akumulátore vozidla hrozí nebezpečenstvo výbuchu, požiaru,
poranenia alebo poleptania! Je potrebné dodržiavať nasledujúce varovné
pokyny.
■ Je potrebné vyhýbať sa fajčeniu, zaobchádzaniu s otvoreným ohňom ale-
bo svetlom a činnostiam, ktoré vytvárajú iskry.
■ Vybitý akumulátor vozidla môže ľahko zamrznúť. Nikdy nenabíjajte za-
mrznutý alebo rozmrazený akumulátor vozidla. Zamrznutý akumulátor vy-
meňte. 
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POZOR (Pokračovanie)
■ Nikdy nepoužívajte poškodený akumulátor vozidla.
■ Póly akumulátora navzájom nespájajte, premostením obidvoch pólov vzni-
ká skrat.

DÔLEŽITÉ
Dbajte na to, aby sa elektrolyt akumulátora nedostal do kontaktu s vozidlom -
hrozí nebezpečenstvo poškodenia vozidla.

Upozornenie
■ Všetky práce na akumulátore vozidla odporúčame nechať vykonať v odbor-
nom servise.
■ Akumulátor vozidla, ktorý je starší ako 5 rokov, by sa mal nechať vymeniť.

Kontrola stavu

Obr. 314 Akumulátor vozidla: vyklopenie krytu / indikácia stavu elektro-
lytu

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 278.

Stav akumulátora sa pravidelne kontroluje v rámci prehliadky v odbornom ser-
vise.

Kontrola stavu elektrolytu
Pri akumulátoroch s indikáciou stavu elektrolytu je možné na základe sfarbenia
tohto indikátora prekontrolovať stav elektrolytu. Pri akumulátoroch s označe-
ním „AGM“ sa nerealizuje kontrola stavu elektrolytu.

Akumulátor vozidla môže byť v závislosti od výbavy opatrený krytom, tento je
možné vyklopiť v smere šípky » Obr. 314 - .

Vzduchové bubliny môžu ovplyvniť farbu ukazovateľa. Preto na ukazovateľ pred
kontrolou opatrne poklepte » Obr. 314 - .

Čierne zafarbenie - hladina elektrolytu je v poriadku.

Bezfarebné alebo svetlo žlté zafarbenie - príliš nízka hladina elektrolytu, aku-
mulátor sa musí vymeniť.

Vybitie akumulátora
Pri častých jazdách na krátke vzdialenosti sa akumulátor vozidla dostatočne
nenabije.

Pri nízkych teplotách sa znižuje kapacita akumulátora.

Ak sa vozidlo nepoužíva dlhšie ako 3 až 4 týždne, potom odpojte záporný pól 
akumulátora alebo akumulátor priebežne nabíjajte veľmi nízkym nabíjacím prú-
dom.

Nabíjanie

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 278.

Akumulátor vozidla nabíjajte iba vtedy, keď sú vypnuté zapaľovanie a všetky
spotrebiče.

Je potrebné dodržiavať pokyny výrobcu nabíjačky.

Proces nabíjania
› Pri vozidlách so systémom ŠTART-STOP alebo s nezávislým kúrením pripojte

svorku  nabíjačky na  pól akumulátora, svorku  nabíjačky pripojte na
ukostrovací bod motora » Strana 293.

› Pri vozidlách bez systému ŠTART-STOP alebo bez nezávislého kúrenia pripoj-
te svorky nabíjačky na príslušné póly akumulátora ( na ,  na ).

› Sieťový kábel nabíjačky zastrčte do zásuvky a prístroj zapnite.
› Po úspešnom procese nabíjania: Najskôr vypnite nabíjačku a jej sieťový kábel

vytiahnite zo zásuvky.
› Svorky nabíjačky odpojte z akumulátora vozidla.

Akumulátor nabíjajte prúdom 0,1-násobku kapacity akumulátora (alebo nižším)
až do úplne nabitého stavu. 
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POZOR
■ Pri nabíjaní akumulátora vozidla sa uvoľňuje vodík - hrozí nebezpečenstvo
výbuchu. Výbuch môže spôsobiť iskra vzniknutá napr. pri odpojení alebo
uvoľnení svorky kábla.
■ Takzvané „rýchlonabíjanie“ akumulátora vozidla je nebezpečné, je potreb-
ná špeciálna nabíjačka a odborné znalosti. „Rýchlonabíjanie“ preto nechajte
vykonať v odbornom servise.

Odpojenie/pripojenie a výmena

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 278.

Nový akumulátor vozidla musí mať rovnakú kapacitu, napätie, intenzitu prúdu a
rovnakú veľkosť, ako pôvodný akumulátor.

Výmenu akumulátora odporúčame nechať vykonať v odbornom servise.

› Na odpojenie akumulátora vypnite zapaľovanie a najskôr odpojte záporný pól
, až potom kladný pól  akumulátora.

› Na pripojenie akumulátora najskôr pripojte kladný pól , až potom záporný
pól  akumulátora.

Po odpojení a opätovnom pripojení akumulátora vozidla môžu byť nasledujúce
funkcie, resp. zariadenia čiastočne alebo úplne nefunkčné.

Funkcia / zariadenie Uvedenie do prevádzky

Ovládanie okien » Strana 60

Panoramatické posuvné a výklopné strešné
okno

» Strana 61

Slnečná clona » Strana 62

Nastavenia času » Strana 41

DÔLEŽITÉ
■ Akumulátor vozidla odpájajte len pri vypnutom zapaľovaní a pri vypnutých
spotrebičoch - hrozí nebezpečenstvo poškodenia elektrického systému vozid-
la.
■ Pred odpojením akumulátora zatvorte elektrické veko batožinového priesto-
ru, elektricky ovládané okná, posuvné a výklopné strešné okno, ako aj elektric-
kú posuvnú slnečnú clonu - v opačnom prípade sa môžu vyskytnúť poruchy
funkcie týchto prvkov vybavenia.
■ Pripojovacie káble sa nesmú v žiadnom prípade zameniť - hrozí nebezpečen-
stvo požiaru.

Upozornenie
Po odpojení a opätovnom pripojení akumulátora vozidla odporúčame nechať
vozidlo skontrolovať v odbornom servise, aby sa zabezpečila plná funkčnosť
vozidla.
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Kolesá

Disky a pneumatiky

 Úvod k téme

Pokyny k použitiu kolies

Nové pneumatiky nemajú počas prvých 500 km najlepšiu možnú priľnavosť, je
preto potrebné jazdiť mimoriadne opatrne.

Pneumatiky s hlbším profilom by sa mali vždy namontovať na prednú nápravu.

Disky a skrutky kolies sú navzájom konštrukčne prispôsobené. Odporúčame
používať disky a skrutky kolies zo ŠKODA originálneho príslušenstva.

Kolesá, resp. pneumatiky skladujte v chlade, suchu a na tmavom mieste.
Pneumatiky samotné by sa mali skladovať vo zvislej polohe.

Životnosť pneumatík
Pneumatiky starnú a strácajú tak pôvodné vlastnosti, dokonca aj vtedy, keď sa
nepoužívajú. Odporúčame nepoužívať pneumatiky, ktoré sú staršie ako 6 ro-
kov.

Dátum výroby je uvedený na bočnej strane pneumatiky (prípadne na vnútornej
strane). Napríklad DOT ... 10 17... znamená, že pneumatika bola vyrobená v 10.
týždni v roku 2017.

Poškodenia pneumatík
Pneumatiky a disky odporúčame pravidelne kontrolovať na prítomnosť poško-
dení (napr. trhliny, deformácie a pod.).

Cudzie telesá zaseknuté v profile pneumatiky (napr. malé kamienky a pod.) ih-
neď odstráňte.

Cudzie telesá, ktoré vnikli až do pneumatiky (napr. skrutky a pod), neodstra-
ňujte a požiadajte o pomoc odborný servis.

Montáž nových pneumatík
Na všetkých štyroch kolesách používajte iba schválené radiálne pneumatiky
rovnakého druhu, rozmerov (obvod valenia pneumatiky) a s rovnakým typom
profilu.

Pri montáži nových pneumatík sa musia pneumatiky vymieňať po nápravách.

Pneumatiky s určeným smerom otáčania
Niektoré pneumatiky môžu mať určený smer otáčania. Smer otáčania je ozna-
čený šípkami na boku pneumatiky.

Takto uvedený smer otáčania sa musí bezpodmienečne dodržať, v opačnom
prípade sa môžu obmedziť nasledujúce vlastnosti pneumatík.
▶ Stabilita jazdy.
▶ Priľnavosť.
▶ Hluk a tiež opotrebenie pneumatík.

POZOR
■ Nikdy nepoužívajte pneumatiky, u ktorých nepoznáte stav a vek - hrozí
nebezpečenstvo nehody.
■ Nikdy nejazdite s poškodenými pneumatikami - hrozí nebezpečenstvo ne-
hody.

DÔLEŽITÉ
■ Pneumatiky sa musia chrániť pred kontaktom s látkami (napr. olej, tuk a pali-
vo), ktoré by ich mohli poškodiť. Ak by pneumatiky prišli do kontaktu s týmito
látkami, potom ich odporúčame nechať prekontrolovať v odbornom servise.
■ Disky s brúseným alebo lešteným povrchom nepoužívajte za zimných pove-
ternostných podmienok - hrozí nebezpečenstvo poškodenia diskov (napr. po-
sypovou soľou).

Upozornenie
■ Odporúčame, aby ste všetky práce na diskoch a pneumatikách nechali vyko-
nať v odbornom servise.
■ Odporúčame používať pneumatiky, snehové reťaze a kryty kolies zo ŠKODA
originálneho príslušenstva.
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Tlak v pneumatike

Obr. 315 Nálepka s tabuľkou hodnôt tlaku vzduchu v pneumatikách /
Hustenie pneumatík

Predpísané hodnoty tlaku vzduchu v pneumatikách sa nachádzajú na nálepke s
piktogramami A  » Obr. 315 (pre niektoré krajiny sú piktogramy nahradené
textom).

Tlak v pneumatike sa musí vždy prispôsobiť zaťaženiu.
Tlak vzduchu v pneumatikách pre polovičné zaťaženie
Tlak vzduchu v pneumatikách pre ekologickú prevádzku (nepatrne nižšia
spotreba paliva a vypúšťanie škodlivín)
Tlak vzduchu v pneumatikách pre plné zaťaženie
Priemer pneumatiky v palcoch
Tento údaj slúži iba ako informácia pre predpísaný tlak vzduchu v pneuma-
tikách. Tento údaj nepredstavuje súpis schválených veľkostí pneumatík pre
vaše vozidlo. Veľkosti pneumatík sú uvedené v technickej dokumentácii
vozidla, ako aj vo vyhlásení o zhode (v takzvanom dokumente COC), ako aj
na dátovom štítku vozidla.
Hodnota tlaku vzduchu v pneumatikách na prednej náprave
Hodnota tlaku vzduchu v pneumatikách na zadnej náprave

Kontrola tlaku v pneumatikách
Tlak vzduchu v pneumatikách (vrátane tlaku v rezervnom, resp. núdzovom ko-
lese) kontrolujte najmenej raz do mesiaca a takisto pred každou dlhšou jazdou.

Tlak vždy kontrolujte len na studenej pneumatike. Na zahriatych pneumatikách
preto neznižujte zvýšený tlak.

B

C

D

E

F

G

Na vozidlách so sledovaním tlaku v pneumatikách sa musia pri každej zmene
tlaku v pneumatikách uložiť hodnoty ich tlaku do systému » Strana 248.

POZOR
■ Nejazdite s nesprávnym tlakom vzduchu v pneumatikách - hrozí nebezpe-
čenstvo nehody.
■ Pri veľmi rýchlej strate tlaku v pneumatike (napr. pri náhlom poškodení
pneumatiky) sa pokúste vozidlo opatrne zastaviť bez náhlych pohybov ria-
denia a bez intenzívneho brzdenia - hrozí nebezpečenstvo nehody.

Upozornenie
Vyhlásenie o zhode (tzv. dokument COC) si môžete vyzdvihnúť u partnera
ŠKODA 1).

Opotrebovanie pneumatík a výmena kolies

Obr. 316 Indikátor opotrebovania pneumatík / Výmene kolesa

Opotrebovanie pneumatík sa zvyšuje za nasledujúcich okolností.
▶ Nesprávny tlak vzduchu v pneumatikách.
▶ Spôsob jazdy (napr. rýchla jazda v zákrutách, razantné zrýchľovanie/brzdenie).
▶ Nesprávne vyváženie kolies (kolesá nechajte po výmene/oprave alebo pri

„nepokojnom“ riadení vyvážiť).
▶ Chyba geometrie kolies. 

1) Platí len pre niektoré krajiny a niektoré varianty modelu.
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V profile pneumatík sa nachádzajú indikátory opotrebovania pneumatík, ktoré
indikujú minimálnu prípustnú hĺbku dezénu » Obr. 316 - . Pneumatika sa po-
važuje za opotrebovanú, keď sa tento indikátor nachádza v jednej rovine s pro-
filom pneumatiky. Polohu indikátorov opotrebovania je na bokoch pneumatiky
označená písmenami „TWI“ a/alebo symbolmi (napr. ).

Na rovnomerné opotrebovanie pneumatík odporúčame kolesá vymieňať kaž-
dých 10 000 km podľa schémy » Obr. 316 - .

POZOR
■ Pneumatiky potom vymeňte najneskôr vtedy, keď sú tieto ojazdené po in-
dikátory opotrebovania - hrozí nebezpečenstvo nehody.
■ Chybná geometria kolies negatívne ovplyvňuje jazdné vlastnosti - hrozí
nebezpečenstvo nehody.
■ Nezvyčajné vibrácie alebo „ťahanie“ vozidla do strany môže poukazovať na
poškodenie pneumatiky. Znížte a zastavte vozidlo! Keď nezistíte z vonku
rozpoznateľné poškodenia, vyhľadajte pomoc odborného servisu.

Rezervné koleso

Rozmer rezervného kolesa je identický s kolesami namontovanými na vozidle z
výroby.

Po výmene rezervného kolesa je potrebné upraviť tlak vzduchu v pneumati-
kách.

Na vozidlách so sledovaním tlaku v pneumatikách sa musia uložiť hodnoty tlaku
do systému » Strana 248.

POZOR
■ Ak pri defekte pneumatiky musíte namontovať rezervné koleso s opač-
ným smerom otáčania, potom jazdite mimoriadne opatrne. V tejto situácii
už nie sú dané najlepšie vlastnosti pneumatiky.
■ Ak sa typ rezervného kolesa líši svojimi rozmermi alebo vyhotovením od
namontovaných pneumatík (napr. zimná pneumatika, pneumatika s urče-
ným smerom otáčania), môže sa rezervné koleso použiť iba na krátku dobu
v prípade defektu a je potrebné jazdiť opatrne .

Núdzové koleso

Núdzové koleso použite iba na to, aby ste došli do najbližšieho odborného ser-
visu, pretože nie je určené na trvalé používanie.

Núdzové koleso je vždy opatrené výstražným štítkom, ktorý sa nachádza na di-
sku.

Ak sa má použiť núdzové koleso, potom je potrebné prihliadať na nasledovné.
▶ Nezakrývajte výstražný štítok.
▶ Počas jazdy buďte mimoriadne opatrní.
▶ Núdzové koleso nahustite maximálnym plniacim tlakom pre vozidlo » Stra-

na 282 (predpísaný plniaci tlak pre núdzové koleso R 18 predstavuje 4,2 baru).

Na vozidlách so sledovaním tlaku v pneumatikách sa musia uložiť hodnoty tlaku
do systému » Strana 248.

POZOR
■ Nikdy nejazdite s viac ako jedným namontovaným núdzovým kolesom!
■ Pri jazde s núdzovým kolesom sa vyhýbajte maximálnym zrýchleniam, in-
tenzívnemu brzdeniu a razantným prejazdom zákrut.
■ Vyhýbajte sa použitiu snehových reťazí na núdzovom kolese.
■ Dodržte upozornenia na výstražnom štítku núdzového kolesa.

Popis pneumatík

Vysvetlenie popisu pneumatiky - napr. 195/65 R 15 91 T

195 šírka pneumatiky v mm

65 pomer výšky a šírky v %

R kód pre konštrukciu pneumatiky - Radiálna

15 priemer disku v palcoch

91 zaťažiteľnosť

T rýchlostný index

Zaťažiteľnosť - uvádza maximálne povolené zaťaženie jednotlivej pneumati-
ky

Zaťažiteľnosť
88 89 90 91 92 93 94 95

Zaťaženie
(v kg) 560 580 600 615 630 650 670 690 
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Rýchlostný index - udáva maximálne povolenú rýchlosť vozidla s namonto-
vanými pneumatikami príslušnej kategórie

Rýchlostný
index S T U H V W Y

Najvyššia
rýchlosť

(v km / h)
180 190 200 210 240 270 300

POZOR
Nikdy neprekračujte maximálne povolenú nosnosť a rýchlosť namontova-
ných pneumatík - hrozí nebezpečenstvo nehody.

Prevádzka za zimných poveternostných podmienok

Celoročné (alebo „zimné“) pneumatiky

Celoročné alebo „zimné“ pneumatiky (označené pomocou M+S so symbolom
vrcholu hôr/snehovej vločky ) zlepšujú jazdné vlastnosti vozidla za zimných
poveternostných podmienok.

Na zachovanie najlepších jazdných vlastností musia byť na všetkých štyroch
kolesách osadené celoročné alebo „zimné“ pneumatiky s minimálnou hĺbkou
profilu 4 mm.

Pri obutých „zimných“ pneumatikách sa musia včas namontovať letné pneuma-
tiky, pretože na cestách bez ľadu a snehu a tiež pri teplotách nad 7 °C sú ich
jazdné vlastnosti lepšie, brzdná dráha je kratšia, hluk z odvaľovania počas jazdy
je menší a menšie je aj opotrebovanie pneumatík.

Rýchlostný index
Celoročné alebo „zimné“ pneumatiky (označené ako M+S a symbolom vrcholu
hôr/snehovej vločky ) z nižšej rýchlostnej kategórie je možné použiť za pred-
pokladu, že sa neprekročí maximálna povolená rýchlosť týchto pneumatík aj
vtedy, keď je maximálna možná rýchlosť vozidla vyššia.

Obmedzenie rýchlosti pre celoročné alebo „zimné“ pneumatiky je možné na-
staviť v systéme Infotainment v menu  /  →  → Pneu.

Ak vozidlo disponuje celoročnými alebo „zimnými“ pneumatikami nižšej rých-
lostnej kategórie, ako je uvedená maximálna rýchlosť vozidla (nevzťahuje sa na
pneumatiky dodané z výroby), musí sa v interiéri vozidla a na mieste viditeľnom
v zornom poli vodiča umiestniť výstražný štítok s maximálnou hodnotou rých-
losti určenou pre rýchlostnú kategóriu namontovaných pneumatík. Výstražný
štítok (nálepku) je možné nahradiť tým, že sa maximálna hodnota rýchlosti ur-
čená pre rýchlostnú kategóriu namontovaných pneumatík nastaví v systéme
Infotainment1). Tento údaj stanovuje maximálne prípustnú rýchlosť vozidla s na-
montovanými celoročnými alebo „zimnými“ pneumatikami, ktorá sa nesmie
prekročiť.

Snehové reťaze

Snehové reťaze zlepšujú jazdné vlastnosti za zimných pomerov na cestách.

Pred montážou snehových reťazí dajte dolu kryty kolies.

Snehové reťaze sa smú montovať iba na predné kolesá a je ich možné použiť
iba na nasledujúcich kombináciách diskov/pneumatík.

Octavia

Rozmer disku Hĺbka zálisu ET Rozmer pneumatiky

6J x 15a) 43 mm 195/65 R15

6J x 15a) 47 mm 195/65 R15

6J x 16b) 48 mm 205/55 R16

6J x 16b) 50 mm 205/55 R16

6J x 17b) 45 mm 205/50 R17

6J x 17b) 48 mm 205/50 R17
a) Používajte iba také snehové reťaze, ktorých články a zámky nie sú väčšie ako 13 mm.
b) Používajte iba také snehové reťaze, ktorých články a zámky nie sú väčšie ako 12 mm.

Octavia Scout

Rozmer disku Hĺbka zálisu ET Rozmer pneumatiky

6J x 16a) 50 mm 205/55 R16

6J x 17a) 45 mm 205/50 R17

6J x 16a) 48 mm 205/55 R16 

1) Platí pre niektoré krajiny.
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Rozmer disku Hĺbka zálisu ET Rozmer pneumatiky

6J x 16b) 48 mm 205/60 R16

6J x 17a) 48 mm 205/50 R17

6J x 17b) 48 mm 205/55 R17
a) Používajte iba také snehové reťaze, ktorých články a zámky nie sú väčšie ako 12 mm.
b) Používajte iba také snehové reťaze, ktorých články a zámky nie sú väčšie ako 9 mm.

Octavia RS

Rozmer disku Hĺbka zálisu ET Rozmer pneumatiky

6J x 17a) 45 mm 205/50 R17

6J x 17a) 48 mm 205/50 R17
a) Používajte iba také snehové reťaze, ktorých články a zámky nie sú väčšie ako 12 mm.

POZOR
Reťaze nepoužívajte na úsekoch bez snehu a ľadu - mohli by sa negatívne
ovplyvniť jazdné vlastnosti a hrozí nebezpečenstvo poškodenia pneumatík.
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Svojpomoc

Výbava pre prípad núdze a svojpomoc

Výbava pre prípad núdze

 Úvod k téme

Umiestnenie lekárničky a výstražného trojuholníka

Obr. 317 Umiestnenie lekárničky a výstražného trojuholníka: variant 1 /
variant 2

Nasledujúce informácie sú platné pre lekárničku a výstražný trojuholník zo
ŠKODA originálneho príslušenstva.

Umiestnenie lekárničky
Lekárničku je možné upevniť pomocou upínacej pásky na pravú stranu batoži-
nového priestoru » Obr. 317.

Umiestnenie výstražného trojuholníka - variant 1
Výstražný trojuholník je možné zasunúť do vybrania pod ložnou hranou a upev-
niť pomocou upínacej pásky » Obr. 317 - . Pri vozidlách na zemný plyn sa vý-
stražný trojuholník nachádza pod podlahou v batožinovom priestore.

Výstražný trojuholník - variant 2
Výstražný trojuholník je možné upevniť pomocou upínacích pások na pravú
stranu batožinového priestoru » Obr. 317 - .

POZOR
Lekárničku a výstražný trojuholník vždy bezpečne upevnite - inak by mohlo
pri náhlom brzdnom manévri alebo pri náraze vozidla dôjsť k poraneniu ce-
stujúcich.

Umiestnenie reflexnej vesty

Obr. 318 
Odkladacia priehradka na reflex-
nú vestu

Reflexná vesta sa môže uschovať v uchyteniach pod prednými sedadlami
» Obr. 318.

Hasiaci prístroj

Obr. 319 
Uvoľnenie hasiaceho prístroja

Hasiaci prístroj je upevnený pomocou dvoch popruhov v držiaku pod sedadlom
vodiča.

› Na odobratie hasiaceho prístroja uvoľnite poistky na obidvoch popruhoch v
smere šípky » Obr. 319 a vyberte hasiaci prístroj.

› Na upevnenie nasaďte hasiaci prístroj opäť do uchytenia a zaistite ho popruh-
mi.

Návod na použitie je umiestnený na hasiacom prístroji. 
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Prihliadajte na dátum použiteľnosti hasiaceho prístroja. Po uplynutí tohto dátu-
mu nie je zaručená správna funkcia prístroja.

POZOR
Hasiaci prístroj vždy bezpečne upevnite - inak by pri náhlom brzdnom ma-
névri alebo pri náraze vozidla mohlo dôjsť k poraneniu cestujúcich.

Náradie vozidla

Obr. 320 Náradie vozidla

Debna s náradím vozidla sa nachádza v priehradke na uschovanie núdzového,
resp. rezervného kolesa a v závislosti od výbavy môže byť zaistená pásom.

V závislosti od výbavy nemusia byť medzi náradím vozidla zahrnuté všetky
nasledujúce súčasti.

Skrutkovač
Kľúč na demontáž a montáž zadného svetla
Nadstavec na skrutky kolies s ochranou proti odcudzeniu
Vlečné oko
Háčik na demontáž krytov kolies
Zdvihák so štítkom
Kľuka pre zdvihák
Kľúč na kolesá
Sťahovacia svorka na stiahnutie krycích viečok pre skrutky kolies
Súprava na opravu pneumatík

1

2
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POZOR
■ Zdvihák dodávaný zo závodu je určený iba pre váš typ vozidla. V žiadnom
prípade s ním nezdvíhajte iné vozidlá alebo náklady - hrozí nebezpečenstvo
poranenia.
■ Náradie vždy bezpečne uschovajte v debne a dávajte pozor na to, aby sa
táto upevnila pásom na núdzové. resp. rezervné koleso - v opačnom prípade
by mohlo dôjsť k poraneniu cestujúcich pri náhlom brzdnom manévri alebo
pri náraze vozidla.

DÔLEŽITÉ
Zdvihák pred uschovaním v debne s náradím vyskrutkujte do východiskovej
polohy - inak hrozí nebezpečenstvo poškodenia debny.

Upozornenie
Vyhlásenie o zhode je priložené k zdviháku alebo k obalu návodu na obsluhu.

Výmena kolesa

Prípravné práce

Z bezpečnostných dôvodov sa musia pred výmenou kolesa v premávke
dodržať nasledujúce pokyny.
› Vozidlo odstavte podľa možnosti ďalej od plynulej premávky - zvoľte na to

miesto s rovným a pevným podkladom.
› Vypnite motor.
› Pri vozidlách s manuálnou prevodovkou zaraďte 1. prevodový stupeň.
› Pri vozidlách s automatickou prevodovkou prestavte voliacu páku do polohy

P.
› Pevne zatiahnite ručnú brzdu.
› Zapnite varovné svetlá a výstražný trojuholník umiestnite do predpísanej

vzdialenosti.
› Nechajte vystúpiť všetkých spolucestujúcich. Počas výmeny kolesa by sa

mali spolucestujúci zdržiavať mimo komunikácie (napr. za zvodidlom).
› Ak máte pripojený príves, potom ho odpojte.

Výmena kolesa

› Vyberte núdzové, resp. rezervné koleso » Strana 288.
› Odoberte celoplošný kryt kolesa » Strana 288, resp. krytky skrutiek kolesa

» Strana 289. 
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› Uvoľnite skrutky kolesa » Strana 290 » .
› Vozidlo zdvíhajte dovtedy » Strana 290, kým sa príslušné koleso určené na vý-

menu prestane dotýkať zeme.
› Vyskrutkujte skrutky kolesa a uložte ich na čistú podložku (handra, papier

a pod.).
› Opatrne odoberte chybné koleso.
› Nasaďte núdzové, resp. rezervné koleso a skrutky kolesa ľahko naskrutkujte.
› Spustite vozidlo.
› Kľúčom na kolesá striedavo uťahujte protiľahlé skrutky kolesa („do kríža“)

» Strana 290.
› Opäť nasaďte celoplošný kryt kolesa » Strana 288, resp. krytky skrutiek kole-

sa » Strana 289.

Pri montáži kolesa s pneumatikou s určeným smerom otáčania je potrebné
dodržať tento smer » Strana 281.

Všetky skrutky musia byť čisté a musia sa v závite ľahko pohybovať. Ak sú
skrutky skorodované alebo vykazujú ťažký chod, potom sa musia vymeniť.

POZOR
■ Pred zdvihnutím vozidla ľahko uvoľnite skrutky kolies (asi o jedno otoče-
nie). Inak by sa mohlo koleso uvoľniť a spadnúť - hrozí nebezpečenstvo po-
ranenia.
■ Skrutky v žiadnom prípade nemažte tukom ani olejom - hrozí nebezpe-
čenstvo nehody.

Dodatočné práce

Po výmene kolesa sa musia vykonať nasledujúce práce.

› Vymenené koleso uschovajte do priehlbiny pod podlahou batožinového prie-
storu a upevnite ho pomocou zaisťovacej skrutky.

› Náradie vozidla uschovajte na určenom mieste a upevnite pomocou pásika.
› Prekontrolujte, príp. prispôsobte tlak vzduchu v pneumatike na namontova-

nom kolese a pri vozidlách so sledovaním tlaku v pneumatikách uložte hodno-
ty tlaku v pneumatikách do systému » Strana 248.

› Čo najskôr nechajte skontrolovať uťahovací moment skrutiek kolesa. Predpí-
saný uťahovací moment je 120 Nm.

Vymeňte poškodenú pneumatiku. Upustite od opravy pneumatiky.

POZOR
Príliš vysoký uťahovací moment skrutiek kolies môže poškodiť závity a trva-
lo deformovať dosadacie plochy diskov kolies. Pri príliš nízkom uťahovacom
momente sa môžu skrutky kolies počas jazdy uvoľniť - hrozí nebezpečen-
stvo nehody. Až do kontroly uťahovacieho momentu preto jazdite mimo-
riadne opatrne a s primeranou rýchlosťou.

Vybratie/uschovanie núdzového alebo rezervného kolesa

Obr. 321 
Vybratie kolesa

Koleso sa nachádza v priehlbni pod podlahou v batožinovom priestore a je
upevnené poistnou skrutkou B  » Obr. 321.

Vybratie kolesa
› Nadvihnite podlahu v batožinovom priestore.
› Uvoľnite upevňovací pás a vyberte debnu s náradím vozidla.
› Vytiahnite poistku A  v smere šípky 1  » Obr. 321.
› Vyskrutkujte skrutku B  v smere šípky 2  a vyberte koleso.

Uschovanie kolesa
› Koleso vložte vonkajšou stranou nadol do priehlbiny na koleso.
› Upevňovací pás potiahnite cez protiľahlé otvory do disku kolesa.
› Poistnú skrutku B  vyskrutkujte proti smeru šípky 2  » Obr. 321.
› Zasuňte poistku A  proti smeru šípky 1 .
› Debnu s náradím vozidla nasaďte do kolesa a zaistite pomocou pásu.
› Podlahu v batožinovom priestore sklopte do pôvodnej polohy.

Celoplošný kryt kolesa

Stiahnutie krytu kolesa
› Háčik na stiahnutie celoplošných krytov kolies zaveste za okraj celoplošného

krytu. 
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› Kľúč na kolesá prevlečte háčikom, oprite ho o pneumatiku a kryt dajte dolu.

Montáž krytu kolesa
› Kryt kolesa nasaďte na disk pri výreze pre ventil.
› Kryt kolesa zatláčajte do disku, až úplne kým nezaskočí po celom obvode.

Na zadnej strane krytu kolesa dodaného z výroby alebo získaného zo ŠKODA
originálneho príslušenstva je pomocou symbolu vyznačená pozícia pre skrutku
kolesa s ochranou proti odcudzeniu. Pri použití skrutky kolesa s ochranou proti
odcudzeniu sa musí kryt namontovať na tomto mieste » .

POZOR
Odporúčame používať kryty kolies zo ŠKODA originálneho príslušenstva. Pri
iných krytoch kolies nebude pravdepodobne možné zaručiť dostatočný prí-
vod vzduchu na chladenie brzdového systému - hrozí nebezpečenstvo ne-
hody.

DÔLEŽITÉ
■ Ak je kryt kolesa nastavený mimo pozície označenej pre skrutku kolesa s
ochranou proti odcudzeniu, hrozí nebezpečenstvo poškodenia krytu kolesa.
■ Použite iba tlak rúk, neudierajte na celoplošný kryt kolesa - v opačnom prípa-
de hrozí nebezpečenstvo poškodenia krytu kolesa.

Upozornenie
Odporúčame používať kryty kolies zo ŠKODA originálneho príslušenstva.

Krycie viečka skrutiek kolies

Obr. 322 
Demontáž krycieho viečka

› Na stiahnutie krytiek nastrčte sťahovaciu svorku až na doraz na krytku a túto
stiahnite v smere šípky » Obr. 322.

› Na nasadenie nastrčte krytku na skrutku kolesa až na doraz.

Skrutky kolies s ochranou proti odcudzeniu

Obr. 323 
Skrutka kolesa s ochranou proti
odcudzeniu a nadstavec

Skrutky kolies s ochranou proti odcudzeniu chránia kolesá pred odcudzením.
Tieto je možné uvoľniť/utiahnuť výhradne pomocou nadstavca B  » Obr. 323.

› Nadstavec B  nastrčte až na doraz na skrutku kolesa s ochranou proti odcu-
dzeniu A .

› Kľúč nastrčte až na doraz na nadstavec B  a uvoľnite/utiahnite skrutku kole-
sa.

› Odoberte nadstavec.

Kvôli možnej výmene kolesa sa musí nadstavec na skrutky kolesa s ochra-
nou proti odcudzeniu vždy voziť so sebou vo vozidle!

Pri krytoch kolies dodaných z výroby alebo zo ŠKODA originálneho príslušen-
stva sa musí skrutka kolesa s ochranou proti odcudzeniu namontovať podľa po-
zície vyznačenej na zadnej strane krytu kolesa.

Upozornenie
Odporúčame uschovať etiketu s číslom kódu. Na základe tejto si v prípade po-
treby môžete zaobstarať náhradný adaptér zo ŠKODA originálneho príslušen-
stva.
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Uvoľnenie/dotiahnutie skrutiek kolies

Obr. 324 
uvoľnenie skrutiek kolies

› Kľúč na kolesá nasuňte na doraz na skrutku kolesa. Pre skrutky kolesa s
ochranou proti odcudzeniu použite príslušný nadstavec » Obr. 323 na stra-
ne 289.

› Na uvoľnenie skrutiek chyťte kľúč za jeho koniec a skrutku otočte približne o
jedno otočenie v smere šípky » Obr. 324.

› Na utiahnutie skrutiek chyťte kľúč za jeho koniec a skrutku otáčajte proti
smeru šípky » Obr. 324, kým sa táto neupevní.

POZOR
Keď nie je možné skrutky povoliť, opatrne zatlačte nohou na koniec kľúča.
Pridŕžajte sa pri tom pevne vozidla a dbajte na to, aby ste stáli bezpečne -
hrozí nebezpečenstvo poranenia.

Zdvíhanie vozidla

Obr. 325 Uchytávacie výčnelky pre zdvihák: variant 1 / variant 2

Obr. 326 Nasadenie zdviháku

Skôr ako sa vozidlo nadvihne, musia sa dodržať bezpečnostné upozornenia » .

Na zdvihnutie vozidla sa musí použiť zdvihák z náradia vozidla. Zdvihák nasaďte
na uchytávací výčnelok, ktorý leží najbližšie k chybnému kolesu.

Uchytávacie výčnelky sa nachádzajú na prahu variant 1 A , resp. variant 2 B
» Obr. 325.

› Kľuku 7  zaveste do uchytenia na zdviháku 6  » Strana 287.
› Základná platňa zdviháka musí celou svojou plochou dosadať na rovný pod-

klad a zabezpečovať, aby sa zdvihák nachádzal vo zvislej pozícii k uchytávacie-
mu výčnelku » Obr. 326 - .

› Zdvihák vytočte pomocou kľuky tak vysoko, aby jeho čeľusť obopla výčnelok
» Obr. 326 - .

› Vozidlo naďalej zdvíhajte, kým sa koleso nepatrne nenadvihne zo zeme.

POZOR
Nasledujúce pokyny sa musia dodržať, inak hrozí nebezpečenstvo porane-
nia.
■ Vozidlo zaistite proti neočakávanému posunutiu.
■ Základnú dosku zdviháka vždy zaistite proti zošmyknutiu.
■ Pod zdvihák na voľnom podklade (napr. štrk) umiestnite veľkoplošnú
stabilnú podložku.
■ Pod zdvihák (na hladkom podklade (napr. dlažbový kameň) umiestnite
protišmykovú podložku (napr. gumenú rohož).

■ Vozidlo zdvíhajte vždy so zatvorenými dverami.
■ Ak je vozidlo nadvihnuté, nikdy nezasúvajte časti tela (napr. ruky alebo no-
hy) pod vozidlo.
■ Pri nadvihnutom vozidle nikdy naštartujte motor. 
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DÔLEŽITÉ
Je potrebné dbať na to, aby sa zdvihák správne nasadil na výčnelok prahu vo-
zidla - v opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo poškodenia vozidla.

Súprava na opravu pneumatík

 Úvod k téme

Nasledujúce informácie platia pre súpravu na opravu pneumatík dodanú z výro-
by.

Pomocou súpravy na opravu pneumatík môžete utesniť vpichy do pneumatík s
priemerom až približne 4 mm.

Oprava pomocou súpravy na opravu pneumatík v žiadnom prípade nenahrádza
trvalú opravu pneumatiky. Táto slúži iba na dojazd do najbližšieho odborného
servisu.

Pneumatiku opravenú pomocou súpravy na opravu pneumatík vymeňte čo
možno najskôr, resp. informujte sa o možnosti opravy v odbornom servise.

Neodstraňujte cudzie telesá, ktoré vnikli do pneumatiky (napr. klince a pod.).

Súpravu na opravu pneumatík nepoužívajte v nasledujúcich prípadoch.
▶ Disk je poškodený.
▶ Vonkajšia teplota leží pod minimálnou teplotou uvedenou v návode na použi-

tie fľaše na plnenie pneumatík tesniacim prostriedkom.
▶ Vpichy do pneumatík sú väčšie ako 4 mm.
▶ Poškodenia na boku pneumatiky.
▶ Dátum minimálnej trvanlivosti (pozri fľašu s náplňou) uplynul.

POZOR
■ Pri kontakte pokožky s tesniacim prostriedkom ihneď umyte príslušné
miesta.
■ Dodržiavajte pokyny uvedené v návode na použitie výrobcu súpravy na
opravu pneumatík.

Popis súpravy na opravu pneumatík

Obr. 327 Popis súpravy na opravu pneumatík

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 291.

Súprava sa nachádza v debne pod podlahou v batožinovom priestore.

Nálepka s údajom o rýchlosti „max. 80 km/h“, resp. „max. 50 mph“
Skrutkovač na vložku ventilu
Plniaca hadica s uzáverom
Vzduchový kompresor (usporiadanie ovládacích prvkov môže byť odlišné v
závislosti od typu kompresora dodaného spolu s vozidlom)
Tlačidlo na odbúranie tlaku v pneumatike
Zástrčka kábla 12 V
Plniaca hadica
Tlakomer
Spínač ZAP/VYP
Fľaša s tesniacim prostriedkom
Náhradná vložka ventilu

Upozornenie
Vyhlásenie o zhode je priložené ku kompresoru alebo k obalu návodu na obslu-
hu.

1
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Prípravné práce na použitie súpravy na opravu pneumatík

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 291.

Z bezpečnostných dôvodov sa musia pred opravou kolesa v premávke
dodržať nasledujúce pokyny.
› Vozidlo odstavte podľa možnosti ďalej od plynulej premávky - zvoľte na to

miesto s rovným a pevným podkladom.
› Vypnite motor.
› Pri vozidlách s manuálnou prevodovkou zaraďte 1. prevodový stupeň.
› Pri vozidlách s automatickou prevodovkou prestavte voliacu páku do polohy

P.
› Pevne zatiahnite ručnú brzdu.
› Zapnite varovné svetlá a výstražný trojuholník umiestnite do predpísanej

vzdialenosti.
› Nechajte vystúpiť všetkých spolucestujúcich. Počas opravy by sa mali spo-

lucestujúci zdržiavať mimo komunikácie (napr. za zvodidlom).
› Ak máte pripojený príves, potom ho odpojte.

Utesnenie a nahustenie pneumatiky

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 291.

Utesnenie
› Odskrutkujte čiapočku ventilu poškodenej pneumatiky.
› Skrutkovač na vložku ventilu 2  » Obr. 327 na strane 291 nasaďte na vložku

ventilu tak, aby sa vložka ventilu hodila do drážky skrutkovača.
› Vyskrutkujte vložku ventilu a odložte ju na čistý podklad (handričky, papier a

pod.).
› Fľašu 10  niekoľkokrát silno pretrepte.
› Plniacu hadicu 3  pevne naskrutkujte na fľašu 10 . Fólia na uzávere fľaše sa

pretrhne.
› Z plniacej hadice 3  odstráňte uzatváraciu zátku a fľašu nasaďte na ventil

pneumatiky.
› Fľašu 10  držte dnom nahor a do pneumatiky z nej vypustite všetok tesniaci

prostriedok.
› Plniacu hadicu odoberte z ventilu pneumatiky.
› Vložku ventilu opäť zaskrutkujte skrutkovačom na vložky ventilov 2 .

Nahustenie
› Plniacu hadicu 7  » Obr. 327 na strane 291 pevne naskrutkujte na ventil

pneumatiky.
› Pri vozidlách s manuálnou prevodovkou nastavte radiacu páku do neutrálnej

polohy.
› Pri vozidlách s automatickou prevodovkou ponechajte voliacu páku v polohe

P.
› Naštartujte motor.
› Zástrčku 6  zasuňte do 12 V zásuvky » Strana 90.
› Kompresor zapnite spínačom ZAP a VYP 9 .
› Hneď ako sa dosiahne tlak vzduchu v pneumatike s hodnotou 2,0-2,5 baru,

vypnite kompresor. Maximálna doba chodu je 6 minút » .
› Keď nebolo možné dosiahnuť tlak vzduchu 2,0-2,5 baru, plniacu hadicu 7

odskrutkujte z ventilu pneumatiky.
› S vozidlom prejdite cca 10 metrov dopredu alebo dozadu, aby sa tesniaci pro-

striedok mohol „rozmiestniť“ v pneumatike.
› Plniacu hadicu 7  opäť pevne naskrutkujte na ventil pneumatiky a hustenie

zopakujte.
› Odpovedajúcu nálepku 1  nalepte na prístrojovú dosku v zornom poli vodiča.

Pri tlaku v pneumatike 2,0-2,5 baru je možné pokračovať v jazde s rýchlosťou
max. 80 km/h, resp. 50 mph.

POZOR
■ Keď pneumatiku nie je možné nahustiť na tlak min. 2,0 bary, je poškodenie
príliš veľké. Tesniaci prostriedok nedokáže pneumatiku utesniť.  Nepokra-
čujte v jazde! Požiadajte o pomoc odborný servis.
■ Plniaca hadica a kompresor sa môžu pri hustení zahriať - hrozí nebezpe-
čenstvo popálenia.

DÔLEŽITÉ
Kompresor vypnite najneskôr po 6 minútach chodu - hrozí nebezpečenstvo
poškodenia kompresora! Pred opätovným zapnutím nechajte kompresor na
niekoľko minút vychladnúť.

Pokyny pre jazdu s opravenou pneumatikou

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 291.

Tlak vzduchu v opravenej pneumatike je potrebné prekontrolovať po 10 minú-
tach jazdy. 
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Ak je tlak v pneumatike 1,3 baru a menej
› Pneumatiku nie je možné pomocou súpravy dostatočne utesniť.  Nepokra-

čujte v jazde! Požiadajte o pomoc odborný servis.

Ak je tlak v pneumatike 1,3 baru a viac
› Tlak vzduchu v pneumatike opäť upravte na správnu hodnotu » Strana 282.
› Opatrne pokračujte v jazde do najbližšieho odborného servisu rýchlosťou ma-

ximálne 80 km/h, resp. 50 mph.

POZOR
Pneumatika naplnená tesniacim prostriedkom nemá rovnaké jazdné vlast-
nosti ako bežná pneumatika. Preto je potrebné dodržiavať nasledujúce po-
kyny.
■ V jazde nepokračujte rýchlejšie ako 80 km/h, resp. 50 mph.
■ Vyhnite sa prudkej akcelerácii, intenzívnemu brzdeniu a rýchlym prejaz-
dom zákrut.

Pomoc pri štartovaní

 Úvod k téme

POZOR
■ Pri práci v motorovom priestore je potrebné dodržať nasledujúce varovné
pokyny » Strana 272.
■ Pri manipulácii s akumulátorom vozidla sa musia dodržiavať nasledujúce
varovné pokyny » Strana 278.
■ Vybitý akumulátor vozidla môže zamrznúť už pri teplotách pod 0 °C. Pri
zamrznutom akumulátore nepoužite pomoc pri štartovaní za pomoci aku-
mulátora druhého vozidla - hrozí nebezpečenstvo výbuchu a poleptania!
■ Nikdy nepoužívajte pomoc pri štartovaní pri akumulátoroch s príliš nízkou
hladinou elektrolytu - hrozí nebezpečenstvo výbuchu a poleptania kyseli-
nou!

Pomoc pri štartovaní pomocou akumulátora iného vozidla

Obr. 328 Pomoc pri štartovaní:  - vybitý akumulátor,  - pomocný
akumulátor / ukostrovací bod motora pri systéme ŠTART-STOP

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 293.

Ak nie je možné naštartovať motor z dôvodu vybitého akumulátora, môže sa
použiť akumulátor z iného vozidla na naštartovanie motora. Používajte na to
pomocné štartovacie káble s dostatočne veľkým prierezom a s izolovanými
svorkami.

Menovité napätie obidvoch akumulátorov musí byť 12 V. Kapacita (v Ah) po-
mocného akumulátora nesmie byť výrazne nižšia ako kapacita vybitého akumu-
látora.

Pomocné štartovacie káble sa musia zapojiť v nasledujúcom poradí.
› Svorku 1  pripojte na kladný pól vybitého akumulátora.
› Svorku 2  pripojte na kladný pól pomocného akumulátora poskytujúceho

prúd.
› Svorku 3  pripojte na záporný pól pomocného akumulátora poskytujúceho

prúd.
› Pri vozidlách so systémom ŠTART-STOP upevnite svorku 4  na ukostrovací

bod motora A  » Obr. 328.
› Pri vozidlách bez systému ŠTART-STOP upevnite svorku 4  na masívny, ko-

vový diel, ktorý je spojený s blokom motora, resp. priamo na blok motora.

Štartovanie motora
› Motor vozidla poskytujúceho prúd naštartujte a nechajte bežať pri voľnobež-

ných otáčkach.
› Začnite s procesom štartovania vo vozidle s vybitým akumulátorom. 
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› Ak sa motor nenaštartuje v priebehu 10 sekúnd, potom prerušte proces štar-
tovania a tento zopakujte po pol minúte.

› Pomocné štartovacie káble odpojte v presne opačnom poradí ako pri ich pri-
pájaní.

POZOR
■ Pomocné štartovacie káble nikdy nepripájajte k zápornému pólu vybitého
akumulátora - hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
■ Neizolované časti svoriek pólov sa nesmú vzájomne dotýkať - hrozí nebez-
pečenstvo skratu!
■ Pomocný štartovací kábel pripojený na kladný pól akumulátora sa nesmie
dotýkať elektricky vodivých častí vozidla - hrozí nebezpečenstvo skratu!
■ Pomocné štartovacie káble položte tak, aby nemohli byť zachytené rotu-
júcimi dielmi v motorovom priestore - hrozí nebezpečenstvo poranenia, ako
aj nebezpečenstvo poškodenia vozidla.

Ťahanie vozidla

Pokyny pre proces ťahania vozidla

Obr. 329 Vypletené vlečné lano / Vinuté vlečné lano

Na ťahanie pomocou ťažného lana používajte iba vypletené lano s umelými
vláknami » Obr. 329 -  » .

Ťažné lano, resp. ťažnú tyč upevnite na ťažné oko vpredu » Strana 295, ťažné
oko vzadu » Strana 295, resp. na rameno s guľovou hlavou ťažného zariade-
nia » Strana 249.

Podmienky pre proces ťahania.
Vozidlá s automatickou prevodovkou sa nesmú ťahať s nadvihnutou za-
dnou nápravou - hrozí nebezpečenstvo poškodenia prevodovky!
V prípade, ak nie je v prevodovke olej, môže sa vozidlo vliecť iba s nadvih-
nutou prednou nápravou, resp. sa musí prepravovať na odťahovom vozidle
alebo na prívese.
Maximálna povolená rýchlosť pri ťahaní je 50 km/h.
Ak nie je možné bežné vlečenie, alebo keď má byť vzdialenosť vlečenia dlh-
šia ako 50 km, musí sa vozidlo prepravovať na špeciálnom odťahovom vo-
zidle alebo prívese.

Vodič vlečúceho (ťahajúceho) vozidla
› Pri vozidlách s manuálnou prevodovkou povoľujte spojku pri rozjazde poma-

ly.
› Pri vozidlách s automatickou prevodovkou pridávajte plyn mimoriadne

opatrne.
› Rozbeh je správny až vtedy, keď je napnuté lano.

Vodič vlečeného vozidla
› Ak je to možné, malo by sa vozidlo ťahať pri bežiacom motore. Posilňovač

bŕzd a servoriadenie pracujú iba pri bežiacom motore, v opačnom prípade sa
musí pedál brzdy zošliapnuť podstatne silnejšie a na riadenie sa musí vynaložiť
väčšia sila.

› Keď nie je možné naštartovať motor, zapnite zapaľovanie, aby volant nebol za-
blokovaný a aby bolo možné použiť smerové svetlá, stierače a ostrekovače.

› Vyraďte rýchlostný stupeň, resp. pri automatickej prevodovke zvoľte polohu
voliacej páky N.

› Ťažné lano udržiavajte počas ťahania pevne napnuté.

POZOR
■ Na vlečenie sa nesmie použiť vinuté vlečné lano » Obr. 329 - , vlečné
oká by sa mohli na vozidle vytočiť - hrozí nebezpečenstvo nehody.
■ Vlečné lano nesmie byť prekrútené - hrozí nebezpečenstvo nehody.

DÔLEŽITÉ
■ Motor neštartujte rozťahovaním iným vozidlom - hrozí nebezpečenstvo po-
škodenia motora. Ako pomoc pri štartovaní môžete použiť akumulátor iného
vozidla » Strana 293, Pomoc pri štartovaní.
■ Pri manévrovaní počas ťahania mimo spevnených komunikácií hrozí pri obid-
voch vozidlách nebezpečenstvo, že sa preťažia a poškodia upevňovacie diely. 
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Upozornenie
Odporúčame používať ťažné lano zo ŠKODA originálneho príslušenstva.

Predné vlečné oko

Obr. 330 Odobratie krycieho viečka / montáž vlečného oka

Odobratie/nasadenie krycieho viečka
› Na odobratie stlačte krycie viečko v smere šípky 1  a toto odoberte v smere

šípky 2  » Obr. 330.
› Na nasadenie nasaďte krycie viečko v oblasti šípky 1  a potom zatlačte na

opačnú stranu krycieho viečka. Snímateľný kryt musí spoľahlivo zaklapnúť.

Montáž/demontáž vlečného oka
› Na montáž zaskrutkujte vlečné oko rukou v smere šípky 3  » Obr. 330 až na

doraz » .

Na pevné utiahnutie odporúčame použiť napr. kľúč na kolesá, upevňovacie oko
iného vozidla alebo podobný predmet, ktorý je možné prestrčiť cez oko.

› Na demontáž vyskrutkujte vlečné oko proti smeru šípky 3 .

POZOR
Vlečné oko sa musí vždy pevne utiahnuť, inak sa môže pri ťahaní alebo vle-
čení roztrhnúť.

Vlečné oko vzadu

Obr. 331 Odobratie krycieho viečka / Montáž vlečného oka - variant 1

Obr. 332 Odobratie krycieho viečka / Montáž vlečného oka - variant 2

Odobratie/nasadenie krycieho viečka
› Na odobratie stlačte krycie viečko v smere šípky 1  a toto odoberte v smere

šípky 2  » Obr. 331.
› Na nasadenie nasaďte krycie viečko v oblasti šípky 1  a potom zatlačte na

opačnú stranu krycieho viečka. Snímateľný kryt musí spoľahlivo zaklapnúť.

Montáž/demontáž vlečného oka
› Na montáž zaskrutkujte vlečné oko rukou v smere šípky 3  » Obr. 331, resp.

» Obr. 332 až na doraz » .

Na pevné utiahnutie odporúčame použiť napr. kľúč na kolesá, upevňovacie oko
iného vozidla alebo podobný predmet, ktorý je možné prestrčiť cez oko.

› Na demontáž vyskrutkujte vlečné oko proti smeru šípky 3 . 
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Vozidlá s ťažným zariadením
Pri vozidlách s ťažným zariadením zabudovaným z výroby sa vzadu nenachádza
uchytenie pre skrutkovateľné vlečné oko. Na odtiahnutie použite rameno s gu-
ľou » Strana 249, Ťažné zariadenie.

POZOR
Vlečné oko sa musí vždy pevne utiahnuť, inak sa môže pri ťahaní alebo vle-
čení roztrhnúť.

Diaľkové ovládanie a vyberateľné svetlo - výmena
batérie/akumulátora

 Úvod k téme

DÔLEŽITÉ
■ Náhradná batéria, resp. akumulátory musí/musia zodpovedať pôvodnej špeci-
fikácii.
■ Pri výmene batérií, resp. akumulátorov dbajte na správnu polaritu.

Upozornenie
■ Odporúčame vám, aby ste si chybné batérie, resp. akumulátory nechali vyme-
niť v odbornom servise.
■ Výmena batérie v kľúči s nalepeným ozdobným krytom je spojená so zniče-
ním tohto krytu. Náhradný ozdobný kryt je možné zakúpiť u partnerov ŠKODA.

Kľúč s rádiovým diaľkovým ovládaním

Obr. 333 Demontáž krytu / Vybratie batérie

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 296.

› Vyklopte časť kľúča so zubmi.
› Kryt batérie A  » Obr. 333 uvoľnite palcom alebo plochým skrutkovačom

v oblasti B .
› Kryt batérie vyklopte v smere šípky 1 .
› Vybitú batériu vyberte v smere šípky 2  a nasaďte novú batériu.
› Kryt batérie A  nasaďte a pritlačte ho, kým sa počuteľne nezaistí.

Ak vozidlo po výmene batérie nie je možné odomknúť/zamknúť, musí sa kľúč
synchronizovať » Strana 54.

Batéria v rádiovom diaľkovom ovládaní prídavného kúrenia
(nezávislé kúrenie)

Obr. 334 Demontáž krytu / Vybratie batérie

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 296.

› Pomocou tenkého skrutkovača uvoľnite kryt A  v oblasti B  » Obr. 334.
› Kryt vyklopte v smere šípky 1  a vysuňte v smere šípky 2 .
› Batériu uvoľnite pomocou skrutkovača v oblasti C  a vymeňte ju.
› Kryt batérie nasaďte proti smeru šípky 2  a zatlačte naň, kým sa tento poču-

teľne nezaistí.
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Vyberateľné svetlo

Obr. 335 
Aretačná západka na kryte aku-
mulátorov

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 296.

› Kryt akumulátorov opatrne odtlačte úzkym, špicatým predmetom v oblasti
aretačnej západky A » Obr. 335.

› Vymeňte akumulátory.
› Kryt akumulátorov nasaďte a pritlačte ho, kým sa počuteľne nezaistí.

DÔLEŽITÉ
Ak sa pri výmene použije nesprávny typ akumulátora alebo nenabíjateľné baté-
rie, hrozí nebezpečenstvo poškodenia svetla a tiež elektrického systému vozid-
la.

Núdzové odomknutie/zamknutie

 Úvod k téme

Odomknutie/zamknutie dverí vodiča

Obr. 336 Kľučka dverí vodiča: Vyklopenie krytu zámku / Vložka zámku s
kľúčom

Dvere vodiča je možné núdzovo odomknúť/zamknúť pomocou kľúča prostred-
níctvom vložky zámku.

› Zatiahnite za kľučku dverí a podržte ju zatiahnutú.
› Kľúč zasuňte do vybrania na spodnej strane krytu a kryt odklopte v smere

šípky » Obr. 336.
› Uvoľnite kľučku dverí.
› Pri vozidlách s riadením vľavo zasuňte kľúč s vyklápacou časťou so zubmi s

tlačidlami nasmerovanými nahor » Obr. 336 - do vložky zámku a vozidlo
odomknite/zamknite.

› Pri vozidlách s riadením vpravo zasuňte kľúč s vyklápacou časťou so zubmi s
tlačidlami nasmerovanými nadol do vložky zámku a vozidlo odomknite/za-
mknite.

› Zatiahnite za kľučku dverí a podržte ju zatiahnutú.
› Opäť nasaďte kryt.

DÔLEŽITÉ
Dbajte na to, aby pri núdzovom odomknutí/zamknutí nevznikli škody na laku.
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Zamknutie dverí bez vložky zámku

Obr. 337 Núdzové zamknutie: dvere vzadu vľavo/vpravo

› Otvorte príslušné zadné dvere a odstráňte kryt A  » Obr. 337.
› Kľúč zaveďte do drážky a otočte ho v smere šípky (odpružená poloha).
› Opäť nasaďte kryt A .

Po zatvorení sa dvere zamknú.

Odomknutie veka batožinového priestoru

Obr. 338 Odomknutie veka: variant 1 / variant 2

Veko batožinového priestoru je možné manuálne odomknúť zvnútra.

› Do vybrania, resp. otvoru v obložení krytu » Obr. 338 zaveďte skrutkovač ale-
bo podobné náradie až na doraz.

› Pohybom v smere šípky odistite veko.

Núdzové odblokovanie voliacej páky

Obr. 339 Uvoľnenie krytu / Odomknutie voliacej páky

› Pevne zatiahnite ručnú brzdu.
› Otvorte odkladaciu schránku na stredovej konzole vpredu.
› Chyťte kryt A  v oblasti šípok a opatrne ho nadvihnite v smere šípky 1  do-

predu a potom hore » Obr. 339.
› Na žltý plastový diel stlačte v smere šípky 2 , súčasne stlačte blokovacie tla-

čidlo na hlavici voliacej páky a páku prestavte do polohy N.

Keď sa voliaca páka opäť prestaví do polohy P, opäť sa táto opäť zablokuje.

Výmena stieracích líšt

 Úvod k téme

POZOR
Z bezpečnostných dôvodov je potrebné meniť stieracie lišty raz až dvakrát
do roka.
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Výmena stieracích líšt predného skla

Obr. 340 
Nastavenie servisnej polohy ra-
mienok stieračov

Obr. 341 Výmena stieracej lišty predného skla

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 298.

Pred výmenou stieracích líšt zatvorte veko motorového priestoru a ramienka
stieračov prestavte do servisnej polohy.

Nastavenie servisnej polohy
› Zapnite a opäť vypnite zapaľovanie.
› V priebehu 10 sekúnd stlačte ovládaciu páčku v smere šípky » Obr. 340 a

podržte ju stlačenú približne na 2 sekundy.

Odobratie stieracej lišty
› Zdvihnite ramienko stierača od okna v smere šípky 1  » Obr. 341.
› Stieraciu lištu sklopte až na doraz v tom istom smere.
› Ramienko stierača podržte a poistku A  zatlačte v smere šípky 2 .
› Stieraciu lištu odoberte v smere šípky 3 .

Upevnenie stieracej lišty
› Stieraciu lištu posúvajte proti smeru šípky 3  kým sa nezaistí. Prekontrolujte,

či je stieracia lišta správne upevnená.
› Ramienko stierača priklopte ku sklu.
› Zapnite zapaľovanie a ovládaciu páčku zatlačte v smere šípky » Obr. 340.

Ramienka stieračov sa presunú do základnej polohy.

Výmena stieracej lišty zadného skla

Obr. 342 Výmena stieracej lišty zadného skla

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  na strane 298.

Odobratie stieracej lišty
› Zdvihnite ramienko stierača od okna v smere šípky 1  » Obr. 342.
› Stieraciu lištu sklopte až na doraz v tom istom smere.
› Ramienko stierača podržte a poistku A  zatlačte v smere šípky 2 .
› Stieraciu lištu odoberte v smere šípky 3 .

Upevnenie stieracej lišty
› Stieraciu lištu posúvajte proti smeru šípky 3  kým sa nezaistí. Prekontrolujte,

či je stieracia lišta správne upevnená.
› Ramienko stierača priklopte ku sklu.
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Poistky a žiarovky

Poistky

 Úvod k téme

Obr. 343 
Prepálená poistka

Jednotlivé elektrické okruhy sú istené tavnými poistkami. Prepálenú poistku je
možné rozpoznať podľa pretaveného kovového pásika » Obr. 343 /.

POZOR
Pred každou prácou v motorovom priestore je potrebné prečítať si a re-
špektovať varovné pokyny » Strana 272.

DÔLEŽITÉ
■ Chybnú poistku nahraďte novou rovnakej ampérovej hodnoty.
■ Ak sa novo nasadená poistka po krátkej dobe opäť prepáli, potom je potrebné
vyhľadať pomoc odborného servisu.
■ Poistky „neopravujte“ ani ich nenahrádzajte za silnejšie - hrozí nebezpečen-
stvo požiaru a mohol by sa poškodiť iný elektrický systém.

Upozornenie
■ Odporúčame, aby ste mali vo vozidle vždy náhradné poistky.
■ K jednej poistke môže patriť viacero spotrebičov. K jednému spotrebiču mô-
že patriť viacero poistiek.

Poistky v prístrojovej doske - vozidlo s riadením vľavo

Obr. 344 
Odkladacia schránka na strane
vodiča

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 300.

Poistková skrinka sa nachádza za odkladacou schránkou na strane vodiča.

Výmena poistky
› Vytiahnite kľúč zo zapaľovania, vypnite svetlá a všetky elektrické spotrebiče.
› Otvorte odkladaciu schránku na strane vodiča.
› Odkladaciu schránku chyťte na boku v oblasti A  a vyklopte potiahnutím v

smere šípky 1  (na vyklopenie je potrebné vyššie vynaloženie sily) » Obr. 344.
› Vyberte plastovú svorku, ktorá sa nachádza pod krytom poistkovej skrinky v

motorovom priestore » Obr. 347 na strane 302.
› Pomocou svorky vyberte chybnú poistku, potom nasaďte novú poistku.
› Svorku opäť uschovajte na pôvodnom mieste.
› Schránku zatvárajte stlačením v smere šípky 2 , kým sa počuteľne nezaistí.
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Poistky v prístrojovej doske - vozidlo s riadením vpravo

Obr. 345 Odkladacia schránka na strane spolujazdca

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 300.

Poistková skrinka sa nachádza za odkladacou schránkou na strane spolujazdca.

Vyklopenie odkladacej schránky a výmena poistky
› Vytiahnite kľúč zo zapaľovania, vypnite svetlá a všetky elektrické spotrebiče.
› Skrutkovač zasuňte pod bočný kryt » Obr. 345.
› Kryt odblokujte v smere šípky 1 .
› Kryt vysuňte v smere šípky 2 .
› Otvorte odkladaciu schránku.
› Skrutkovač zasuňte z boku do prístrojovej dosky v smere šípky 3 .
› Skrutkovačom odblokujte ťahadlo A  odkladacej schránky v smere šípky 4 .
› Odkladaciu schránku odoberte v smere šípky 5 .
› Vyberte plastovú svorku, ktorá sa nachádza pod krytom poistkovej skrinky v

motorovom priestore » Obr. 347 na strane 302.
› Pomocou svorky vyberte chybnú poistku, potom nasaďte novú poistku.
› Svorku opäť uschovajte na pôvodnom mieste.

Vyklopenie odkladacej schránky späť do pôvodnej polohy
› Vtiahnite tlmiaci doraz B  odkladacej schránky za držiaky C  » Obr. 345.
› Odkladaciu schránku zasuňte proti smeru šípky 5 .
› Nasaďte tyčku brzdy a zablokujte ju proti smeru šípky 4  pomocou skrutko-

vača.
› Bočný kryt zasuňte proti smeru šípky 2 .
› Bočný kryt natlačte proti smeru šípky 1 .
› Zatvorte odkladaciu schránku.

Obsadenie poistiek v prístrojovej doske

Obr. 346 
Poistky

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 300.

Č. Spotrebič

1 Neobsadené

2 Neobsadené

3 Stabilizátor napätia pre vozidlá taxi služby

4 Vyhrievanie volantu

5 Dátová zbernica

6 Snímač alarmu

7
Klimatizácia, kúrenie, prijímač rádiového diaľkového ovládania pre
prídavné kúrenie, automatická prevodovka, relé pre vyhrievanie za-
dného skla

8
Spínač svetiel, dažďový snímač, diagnostická zásuvka, osvetlenie in-
teriéru, riadiaca jednotka pre predný svetlomet

9 Pohon všetkých kolies

10 Displej systému Infotainment

11 Svetlo - vľavo

12 Infotainment

13 Napínač pásu - strana vodiča

14 Ventilátor pre klimatizáciu, chladenie

15 Elektrický zámok riadenia

16 Box na telefón, bezkontaktné nabíjanie telefónu

17 Prístrojový panel, núdzové volanie

18 Cúvacia kamera 
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Č. Spotrebič

19 Systém KESSY

20 Ovládacia páčka pod volantom

21 Adaptívne tlmiče

22 Ťažné zariadenie - elektrická zásuvka

23 Panoramatické posuvné a výklopné strešné okno

24 Svetlo - pravé

25
Centrálne zamykanie - predné dvere vľavo, elektrické ovládanie
okien vľavo, vonkajšie zrkadlo vľavo - vyhrievanie, funkcia priklope-
nia, nastavenie plochy zrkadla

26 Vyhrievané predné sedadlá

27 Osvetlenie vnútorného priestoru

28 Ťažné zariadenie - osvetlenie vľavo

29 Neobsadené

30 Vyhrievané zadné sedadlá

31 Neobsadené

32 Pomoc pri parkovaní, parkovací asistent

33 Airbag, spínač varovných svetiel

34
ASR, ESC, sledovanie tlaku v pneumatikách, klimatizácia, spínač
spätného svetla, zrkadlo s automatickým stmavením, ŠTART-STOP,
vyhrievané zadné sedadlá, generátor športového zvuku

35
Nastavenie sklonu svetlometov, diagnostická zásuvka, snímač (ka-
mera) za predným sklom, radarový snímač

36 Svetlomet vpravo

37 Svetlomet vľavo

38 Ťažné zariadenie - osvetlenie vpravo

39
Centrálne zamykanie - predné dvere vľavo, elektrické ovládanie
okien vpravo, vonkajšie zrkadlo vpravo - vyhrievanie, funkcia priklo-
penia, nastavenie plochy zrkadla

40 Zásuvka 12 V

41 Napínač pásu - strana spolujazdca

42
Centrálne zamykanie - zadné dvere, ostrekovače svetlometov,
ostrekovače

43 Hudobný zosilňovač

Č. Spotrebič

44 Ťažné zariadenie - elektrická zásuvka

45 Elektricky nastaviteľné sedadlá

46 230 V zásuvka

47 Zadný stierač

48 Asistent na sledovanie mŕtveho uhla

49 Štartovanie motora, spínač pedálu spojky

50 Otvorenie veka batožinového priestoru

51 Multifunkčná jednotka pre vozidlá taxi služby

52 Stabilizátor napätia pre vozidlá taxi služby, USB zásuvka

53 Vyhrievanie zadného skla

Poistky v motorovom priestore

Obr. 347 Kryt poistkovej skrinky: odobratie krytu / plastová svorka na
poistky

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 300.

Výmena poistky
› Vytiahnite kľúč zo zapaľovania, vypnite svetlá a všetky elektrické spotrebiče.
› Blokovacie tlačidlá krytu súčasne stlačte v smere šípky 1  a kryt odoberte v

smere šípky 2  » Obr. 347.
› Vyberte plastovú svorku, ktorá sa nachádza pod krytom poistkovej skrinky

» Obr. 347.
› Pomocou svorky vyberte chybnú poistku, potom nasaďte novú poistku.
› Svorku opäť uschovajte na pôvodnom mieste.
› Nasaďte kryt, zatlačte a zablokujte blokovacie tlačidlá krytu. 
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DÔLEŽITÉ
Kryt poistkovej skrinky v motorovom priestore sa musí vždy správne nasadiť,
inak by mohla vniknúť voda do poistkovej skrinky - hrozí nebezpečenstvo po-
škodenia vozidla!

Obsadenie poistiek v motorovom priestore

Obr. 348 
Poistky

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 300.

Č. Spotrebič

1 ESC, ABS

2 ESC, ABS

3 Riadiaci systém motora

4
Ventilátor chladiča, snímač teploty oleja, snímač množstva vzduchu,
ventil na reguláciu tlaku paliva, elektrické prídavné kúrenie, ventil
tlaku oleja, prepínací ventil spätného vedenia výfukových plynov

5
Zapaľovanie, cievka relé CNG, vstrekovacie ventily, ventil dávkova-
nia paliva

6 Snímač bŕzd

7
Čerpadlo chladiacej kvapaliny, žalúziová clona chladiča, ventil tlaku
oleja, ventil prevodového oleja

8 Lambda sonda

9
Zapaľovanie, žeravenie, klapka výfukových plynov, vyhrievanie od-
vetrania kľukovej skrine

10 Palivové čerpadlo, zapaľovanie

11 Elektrické prídavné kúrenie

12 Elektrické prídavné kúrenie

Č. Spotrebič

13 Automatická prevodovka

14 Vyhrievanie predného skla

15 Húkačka

16 Zapaľovanie, palivové čerpadlo, relé CNG

17
ABS, ESC, riadiaci systém motora, relé pre vyhrievanie predného sk-
la

18 Dátová zbernica, dátový modul batérie

19 Predné stierače

20 Varovné zariadenie proti odcudzeniu

21 Vyhrievanie predného skla

22 Riadiaci systém motora, stabilizátor napätia pre vozidlá taxislužby

23 Štartér

24 Elektrické prídavné kúrenie

31 Podtlakové čerpadlo

32 Neobsadené

33 Olejové čerpadlo pre automatickú prevodovku

34 Diferenciál prednej nápravy

35 Neobsadené

36 Neobsadené

37 Nezávislé kúrenie

38 Neobsadené

Žiarovky

 Úvod k téme

V tomto návode na obsluhu je opísaná iba výmena žiaroviek, ktorú je možné vy-
konať svojpomocne a pri výmene ktorých sa nepredpokladá vážnejšia kompli-
kácia. Výmenu ostatných žiaroviek alebo LED osvetľovacieho prostriedku je
potrebné nechať vykonať v odbornom servise.

V prípade neistoty odporúčame nechať vykonať výmenu žiaroviek v odbornom
servise alebo v núdzi vyhľadať odbornú pomoc. 
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▶ Pred výmenou žiarovky vypnite zapaľovanie a svetlá.
▶ Poškodené žiarovky sa smú nahrádzať iba žiarovkami rovnakého typu. Ozna-

čenie žiarovky nájdete na objímke alebo na jej kovovej pätici.

Po výmene žiarovky v stretávacom, diaľkovom alebo hmlovom svetlomete od-
porúčame nechať preskúšať nastavenie sklonu svetlometov v odbornom servi-
se.

POZOR
■ Pred každou prácou v motorovom priestore je potrebné prečítať si a re-
špektovať varovné pokyny » Strana 272.
■ K nehodám môže dôjsť, ak cesta pred vozidlom nie je dostatočne osvetle-
ná, resp. vozidlo nie je vidieť inými účastníkmi premávky alebo ho je vidieť
iba veľmi ťažko.
■ Žiarovky H7 a H8 sú pod tlakom a môžu počas výmeny prasknúť - hrozí
nebezpečenstvo poranenia! Pri výmene odporúčame použiť rukavice
a ochranné okuliare.

DÔLEŽITÉ
■ Nedotýkajte sa holou rukou skla halogénovej žiarovky - aj najmenšie zneči-
stenie znižuje životnosť žiarovky. Použite čistú handričku, servítku a pod.
■ Ochranný kryt žiarovky sa musí do svetlometu nasadiť vždy správne, inak by
mohla do svetlometu vniknúť voda a znečistenie - hrozí nebezpečenstvo po-
škodenia svetlometu.

Upozornenie
Odporúčame vám, aby ste mali vo vozidle stále krabičku s náhradnými žiarov-
kami.

Umiestnenie žiaroviek v predných halogénových svetlometoch

Obr. 349 
Ľavý svetlomet

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 304.

Umiestnenie žiaroviek » Obr. 349
Stretávacie svetlo
Diaľkové svetlo

Výmena žiarovky stretávacieho svetla

Obr. 350 Výmena žiarovky stretávacieho svetla

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 304.

› Otočte ochranný uzáver A  » Obr. 349 na strane 304 v smere šípky.
› Uvoľnite konektor so žiarovkou v smere šípky 1  » Obr. 350.
› Vyberte konektor so žiarovkou v smere šípky 2 .
› Stiahnite konektor.
› Konektor nasaďte na novú žiarovku tak, aby zaisťovací výstupok A  na žiarov-

ke ukazoval smerom hore.
› Konektor so žiarovkou nasaďte do svetlometu proti smeru šípky 2 , kým sa

tento bezpečne nezaistí.
› Nasaďte ochranný uzáver A  » Obr. 349 na strane 304 a otočte ho proti sme-

ru šípky.

A

B
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Výmena žiarovky diaľkového svetla

Obr. 351 Výmena žiarovky diaľkového svetla

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 304.

› Odskrutkujte ochranný kryt B  » Obr. 349 na strane 304 v smere šípky.
› Uvoľnite konektor so žiarovkou v smere šípky 1  » Obr. 351.
› Vyberte konektor so žiarovkou v smere šípky 2 .
› Stiahnite konektor.
› Konektor nasaďte na novú žiarovku tak, aby zaisťovací výstupok A  na žiarov-

ke ukazoval smerom dole.
› Konektor so žiarovkou nasaďte do svetlometu proti smeru šípky 2 , kým sa

tento bezpečne nezaistí.
› Nasaďte ochranný kryt B  » Obr. 349 na strane 304 a otočte ho proti smeru

šípky.

Výmena žiarovky hmlového svetlometu - variant 1

Obr. 352 Vybratie hmlového svetlometu / Výmena žiarovky - variant 1

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 304.

Vybratie ochrannej mriežky a svetlometu
› Do otvoru A  » Obr. 352 zaveďte háčik na sťahovanie celoplošných krytov

kolies.
› Potiahnutím za háčik v smere šípky 1  odoberte ochrannú mriežku v smere

šípky 2 .
› Odskrutkujte skrutky B  pomocou skrutkovača z náradia vozidla.
› Svetlomet opatrne presuňte v smere šípky 3  a vyberte v smere šípky 4 .

Výmena žiarovky
› Blokovanie na konektore stlačte v smere šípky 5 .
› Vytiahnite kľúč v smere šípky 6 .
› Päticu so žiarovkou otočte až na doraz v smere šípky 7 .
› Päticu so žiarovkou vyberte v smere šípky 8 .
› Objímku s novou žiarovkou nasaďte do svetlometu a zatočte ju až na doraz

proti smeru šípky 7 .
› Nasaďte konektor. 
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Nasadenie svetlometu a ochrannej mriežky
› Hmlový svetlomet nasaďte proti smeru šípky 4  » Obr. 352, zasúvajte proti

smeru šípky 3  a pevne priskrutkujte.
› Nasaďte ochrannú mriežku a opatrne ju zatláčajte, kým sa táto bezpečne ne-

zaistí.

Výmena žiarovky hmlového svetlometu - variant 2

Obr. 353 Vybratie hmlového svetlometu / Výmena žiarovky - variant 2

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 304.

Vybratie krytu svetlometu
› Do otvoru A  » Obr. 353 zaveďte háčik na sťahovanie celoplošných krytov

kolies.
› Kryt odoberte zatiahnutím za háčik v smere šípky 1 .
› Odskrutkujte skrutky B  pomocou skrutkovača z náradia vozidla.
› Svetlomet nadvihnite v smere šípky 2  a opatrne ho vyberte v smere šípky

3 .

Výmena žiarovky
› Blokovanie na konektore stlačte v smere šípky 4 .

› Konektor stiahnite v smere šípky 5 .
› Päticu so žiarovkou otočte až na doraz v smere šípky 6 .
› Päticu so žiarovkou vyberte v smere šípky 7 .
› Objímku s novou žiarovkou nasaďte do svetlometu a zatočte ju až na doraz

proti smeru šípky 6 .
› Nasaďte konektor.

Nasadenie svetlometu a krytu
› Hmlový svetlomet nasaďte proti smeru šípky 3  » Obr. 353 a pevne ho pri-

skrutkujte.
› Nasaďte kryt a opatrne ho zatláčajte, kým sa tento bezpečne nezaistí.

Demontáž/montáž zadného svetla

Obr. 354 Demontáž svetla 
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Obr. 355 Varianty vyťahovania konektorov

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 304.

Demontáž
› Otvorte veko batožinového priestoru.
› Do otvoru A  1) » Obr. 354 zaveďte háčik na sťahovanie celoplošných krytov

kolies.
› Kryt odoberte zatiahnutím za háčik v smere šípky 1 .
› Odskrutkujte skrutky B  kľúčom z náradia vozidla.
› Uchopte svetlo a nadvihnite ho v smere šípky 2 .
› Stiahnite konektor C .

Vytiahnutie konektora
Typ konektora sa líši podľa vyhotovenia vozidla » Obr. 355.

› Pri konektoroch s bočnými zaisťovacími sponami tieto zatlačte v smere šípok
A , resp. B  a konektor opatrne vytiahnite.

› Pri konektore s vyťahovateľnou zaisťovacou sponou C  túto potiahnite v
smere šípky 1 , zaisťovací výstupok stlačte v smere šípky 2  a konektor
opatrne stiahnite.

Montáž
› Konektor nasaďte do svetla. Zaisťovacie spony na konektore sa musia bez-

pečne zaistiť.
› Svetlo s čapmi D  nasaďte do uchytení E  v karosérii » Obr. 354.
› Svetlo jemne zatlačte » .
› Pevne priskrutkujte svetlo a nasaďte kryt. Kryt musí spoľahlivo zaklapnúť.
› Zatvorte veko batožinového priestoru.

DÔLEŽITÉ
■ Dávajte pozor na to, aby sa pri opätovnej montáži svetla neprivrel zväzok vo-
dičov medzi karosériu a svetlo - inak hrozí nebezpečenstvo vnikania vody a po-
škodenia elektrickej inštalácie.
■ Ak nemáte istotu, či sa neprivrel zväzok vodičov, odporúčame vám nechať
pripojenie svetla prekontrolovať v odbornom servise.
■ Pri montáži a demontáži dbajte na to, aby ste nepoškodili lak vozidla ani zadné
svetlo.

Výmena žiaroviek v zadnom svetle - variant 1

Obr. 356 Vonkajšia časť svetla / Vnútorná časť svetla so žiarovkami

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 304.

› Držiak žiaroviek » Obr. 356 odskrutkujte pomocou skrutkovača z náradia vo-
zidla a vyberte ho zo svetla.

› Príslušnú žiarovku zatočte až na doraz proti smeru hodinových ručičiek a vy-
berte ju z držiaka.

› Novú žiarovku nasaďte do držiaka žiaroviek a objímku zatočte až na doraz v
smere hodinových ručičiek.

› Držiak žiaroviek nasaďte do svetla a zaskrutkujte.

1) Poloha otvoru sa môže líšiť v závislosti od druhu vybavenia vozidla.
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Výmena žiaroviek v zadnom svetle - variant 2

Obr. 357 Vonkajšia časť svetla / Vybratie objímky so žiarovkou

 Najskôr si prečítajte a dodržiavajte  a  na strane 304.

› Otočte objímku so žiarovkou A  v smere šípky 1  » Obr. 357.
› Objímku so žiarovkou vyberte z telesa svetla v smere šípky 2 .
› Chybnú žiarovku otočte v objímke proti smeru hodinových ručičiek a vyberte

ju.
› Novú žiarovku nasaďte do objímky a objímku pootočte až na doraz v smere

hodinových ručičiek.
› Objímku so žiarovkou opäť nasaďte naspäť do telesa svetla a otočte ju až na

doraz proti smeru hodinových ručičiek 1 .
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Technické údaje

Technické údaje

Základné údaje o vozidle

 Úvod k téme

Údaje uvedené v technickej dokumentácii vozidla majú prednosť pred údajmi
uvedenými v tomto návode na obsluhu.

Jazdné vlastnosti vozidla boli stanovené bez použitia výbav znižujúcich výkon
vozidla (napr. klimatizácia).

Uvedené hodnoty boli zistené podľa noriem a za podmienok, ktoré boli stano-
vené právnymi alebo technickými predpismi na určenie prevádzkových a tech-
nických údajov vozidiel.

Uvedené hodnoty platia pre základný model bez mimoriadnej výbavy.

Technické údaje vozidla

Obr. 358 Dátový štítok vozidla

Obr. 359 
Typový štítok

Dátový štítok vozidla
Dátový štítok vozidla » Obr. 358 je nalepený v návode na obsluhu, ako aj pod
podlahou v batožinovom priestore.

Dátový štítok vozidla obsahuje nasledujúce údaje.
Identifikačné číslo vozidla (VIN)
Typ vozidla
Písmená kódu prevodovky / číslo laku / vybavenie interiéru / výkon moto-
ra / písmená kódu motora
Čiastočne opis vozidla
Schválené priemery pneumatík v palcoch1)

Veľkosti pneumatík a diskov schválené pre vaše vozidlo sú uvedené v technic-
kej dokumentácii, ako aj vo vyhlásení o zhode (v takzvanom dokumente
COC) 2).

Typový štítok
Typový štítok » Obr. 359 sa nachádza dole na B stĺpiku na pravej strane vozidla.

Typový štítok vozidla obsahuje nasledujúce údaje.
Výrobca vozidla
Identifikačné číslo vozidla (VIN)
Maximálne povolená celková hmotnosť
Maximálne povolená hmotnosť súpravy (ťažné vozidlo a príves)
Maximálne povolené zaťaženie nápravy vpredu
Maximálne povolené zaťaženie nápravy vzadu 

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

1) Platí iba pre niektoré krajiny.
2) Platí len pre niektoré krajiny a niektoré varianty modelu.
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Identifikačné číslo vozidla (VIN)
Identifikačné číslo vozidla VIN (číslo karosérie) je vyrazené v motorovom prie-
store vpravo na veži tlmiacej jednotky. Toto číslo sa nachádza aj na štítku pod
predným sklom v ľavom rohu dole (spolu s čiarovým kódom VIN), ako aj na ty-
povom štítku.

Číslo VIN je možné zobraziť aj v systéme Infotainment v menu  /  →  →
Servis.

Číslo motora
Číslo motora je vyrazené na bloku motora.

Doplňujúce informácie (platí pre Rusko)
Úplné číslo typového schválenia dopravného prostriedku je uvedené v dokla-
doch vozidla, pole 17.

Maximálne povolená hmotnosť súpravy
Uvedená maximálne povolená hmotnosť súpravy platí iba pre výšky do 1 000 m
nad morom.

So vzrastajúcou nadmorskou výškou klesá výkon motora a tým sa znižuje aj
stúpavosť. Preto sa musí pre každých ďalších 1 000 m nadmorskej výšky znížiť
maximálne povolená hmotnosť vozidla s prívesom vždy o 10 %.

Hmotnosť vozidla s prívesom sa skladá zo skutočných hmotností naloženého
ťažného vozidla a naloženého prívesu.

POZOR
Uvedené hodnoty pre maximálne povolené hmotnosti sa nesmú prekračo-
vať - hrozí nebezpečenstvo nehody a poškodenia!

Prevádzková hmotnosť

Táto hodnota je iba orientačnou hodnotou a zodpovedá čo najnižšej prevádzko-
vej hmotnosti bez ďalších výbav vozidla, ktoré zvyšujú hmotnosť (napr. klimati-
zácia, núdzové, resp. rezervné koleso a pod.). Táto obsahuje aj 75 kg ako hmot-
nosť vodiča, hmotnosť prevádzkových kvapalín, ako aj náradia vozidla a palivo-
vú nádrž naplnenú na 90 %.

Prevádzková hmotnosť- Octavia

Motor Prevodovka Prevádzková hmotnosť
(kg)

1,0 l/85 kW TSI
MG 1225

DSG 1247

1,2 l/63 kW TSI MG 1225

1,4 l/81 kW TSI G-TEC
MG 1394

DSG 1419

1,4 l/110 kW TSI
MG 1255

DSG 1269

1,6 l/81 kW MPI
MG 1213

AG 1253

1,8 l/132 kW TSI

MG (EU5) 1318

MG (EU6) 1320/1318a)

DSG 4x4 1428

DSG (EU4, EU5) 1333

DSG (EU6) 1335/1333a)

1,6 l/66 kW TDI CR MG 1305

1,6 l/85 kW TDI CR
MG 1305

DSG 1320

2,0 l/105 kW TDI CR
MG 1325

DSG 1345

2,0 l/110 kW TDI CR

MG 1332

MG 4x4 1438

DSG 1352

DSG 4x4 1468

2,0 l/135 kW TDI CR DSG 4x4 1463
a) Platí iba pre niektoré krajiny. 
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Prevádzková hmotnosť- Octavia RS

Motor Prevodovka Prevádzková hmotnosť
(kg)

2,0 l/169 kW TSI
MG -a)

DSG -a)

2,0 l/135 kW TDI CR

MG -a)

DSG -a)

DSG 4x4 -a)

a) Hodnoty neboli k dispozícii v čase redakčnej uzávierky.

Prevádzková hmotnosť- Octavia Combi

Motor Prevodovka Prevádzková hmotnosť
(kg)

1,0 l/85 kW TSI
MG 1247

DSG 1269

1,2 l/63 kW TSI MG 1247

1,4 l/81 kW TSI G-TEC
MG 1416

DSG 1441

1,4 l/110 kW TSI
MG 1277

DSG 1291

1,6 l/81 kW MPI
MG 1235

AG 1275

1,8 l/132 kW TSI

MG (EU5) 1340

MG (EU6) 1342/1340a)

DSG 4x4 1450

DSG (EU4, EU5) 1355

DSG (EU6) 1357/1355a)

1,6 l/66 kW TDI CR MG 1327

1,6 l/85 kW TDI CR
MG 1327

DSG 1342

2,0 l/105 kW TDI CR
MG 1347

DSG 1367

Motor Prevodovka Prevádzková hmotnosť
(kg)

2,0 l/110 kW TDI CR

MG 1354

MG 4x4 1458

DSG 1374

DSG 4x4 1490

2,0 l/135 kW TDI CR DSG 4x4 1485
a) Platí iba pre niektoré krajiny.

Prevádzková hmotnosť- Octavia Combi RS

Motor Prevodovka Prevádzková hmotnosť
(kg)

2,0 l/169 kW TSI
MG -a)

DSG -a)

2,0 l/135 kW TDI CR

MG -a)

DSG -a)

DSG 4x4 -a)

a) Hodnoty neboli k dispozícii v čase redakčnej uzávierky.

Prevádzková hmotnosť- Octavia Combi Scout

Motor Prevodovka Prevádzková hmotnosť
(kg)

1,8 l/132 kW TSI DSG 4x4 -a)

2,0 l/110 kW TDI CR
MG 4x4 -a)

DSG 4x4 -a)

2,0 l/135 kW TDI CR DSG 4x4 -a)

a) Hodnoty neboli k dispozícii v čase redakčnej uzávierky.

Upozornenie
Na požiadanie je možné zistiť presnú hmotnosť vášho vozidla v odbornom ser-
vise.

Náklad

Z rozdielu maximálne povolenej celkovej hmotnosti a prevádzkovej hmotnosti
je možné vypočítať približné maximálne zaťaženie. 
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Zaťaženie sa skladá z nasledujúcich hmotností.
▶ Hmotnosť cestujúcich.
▶ Hmotnosť všetkých kusov batožiny a iných bremien.
▶ Hmotnosť nákladu na streche vrátane hmotnosti strešného nosiča.
▶ Hmotnosť výbavy, ktorá je vylúčená z prevádzkovej hmotnosti.
▶ Zaťaženie ťažného vozidla prívesom pri prevádzke s prívesom (max. 75 kg ale-

bo 80 kg u vozidiel s pohonom všetkých kolies, resp. 56 kg pre vozidlá G-
TEC).

Meranie spotreby paliva a emisií CO2 podľa predpisov ECE a
smerníc EÚ

Údaje o spotrebe paliva a emisiách CO2 neboli k dispozícii v čase redakčnej
uzávierky.

Údaje o spotrebe paliva a emisiách CO2 je potrebné vyhľadať na internetových
stránkach ŠKODA alebo v obchodnej a technickej dokumentácii vozidla.

Meranie cyklu v meste sa začína studeným štartom motora. Následne sa simu-
luje mestská cestná premávka.

Pri cykle mimo mesta vozidlo viac krát brzdí a zrýchľuje na všetkých rýchlost-
ných stupňoch podobne ako počas všedného jazdenia. Rýchlosť jazdy sa pritom
mení medzi 0 a 120 km/h.

Výpočet kombinovanej spotreby paliva sa realizuje s hmotnosťou cca 37 % pre
cyklus v meste a 63 % pre cyklus mimo mesta.

Upozornenie
■ Hodnoty spotreby paliva a emisií uvedené na internetových stránkach
ŠKODA alebo v obchodnej a technickej dokumentácii vozidla boli zistené podľa
noriem a za podmienok, ktoré boli stanovené právnymi alebo technickými
predpismi na určenie prevádzkových a technických údajov vozidiel.
■ V závislosti od rozsahu vybavenia, štýlu jazdy, dopravnej situácie, poveter-
nostných vplyvov a od stavu vozidla sa môžu pri používaní vozidla vyskytovať
hodnoty spotreby pohonných hmôt, ktoré sa líšia od hodnôt spotreby uvede-
ných na internetových stránkach ŠKODA alebo v obchodnej a technickej doku-
mentácii vozidla.
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Rozmery - Octavia

Obr. 360 Rozmery vozidla

Rozmery vozidla pri prevádzkovej hmotnosti bez vodiča (v mm)

» Obr. 36
0

Údaj Octavia Octavia 4x4 Octavia RS

A Výška
Základný rozmer 1461 1459 -a)

Vozidlá G-TEC 1458 - -
B Rozchod kolies vpredu » Strana 315
C Šírka 1814 1814 -a)

D Rozchod kolies vzadu » Strana 315
E Šírka vrátane vonkajších zrkadiel 2017 2017 -a)

F Svetlá výška 141 138 -a)

G
Rázvor ná-
prav

Základný rozmer 2686 2680 -a)

Vozidlá s motorom 1,8 l/132 kW TSI 2680 - -

Vozidlá G-TEC 2680 - -
H Dĺžka 4670 4670 -a)

a) Hodnoty neboli k dispozícii v čase redakčnej uzávierky.
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Rozmery - Octavia Combi

Obr. 361 rozmery vozidla

Rozmery vozidla pri prevádzkovej hmotnosti bez vodiča (v mm)

» Obr. 361 Údaj Octavia Combi Octavia Combi
4x4

Octavia Combi
RS

Octavia Combi
Scout

A Výška
Základný rozmer 1465 1463 -a) -a)

Vozidlá G-TEC 1462 - - -
B Rozchod kolies vpredu » Strana 315
C Šírka 1814 1814 -a) -a)

D Rozchod kolies vzadu » Strana 315
E Šírka vrátane vonkajších zrkadiel 2017 2017 -a) -a)

F Svetlá výška 141 139 -a) -a)

G Rázvor náprav

Základný rozmer 2686 2680 -a) -a)

Vozidlá s motorom 1,8 l/132 kW TSI 2680 - - -

Vozidlá G-TEC 2680 - - -
H Dĺžka 4667 4667 -a) -a)

a) Hodnoty neboli k dispozícii v čase redakčnej uzávierky.
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Rozchod kolies vpredu / vzadu

Motor Rozchod kolies vpredu Rozchod kolies vzadu

1,0 l/85 kW TSI 1549 1540

1,2 l/63 kW TSI 1549 1540

1,4 l/81 kW TSI G-TEC 1543 1549

1,4 l/110 kW TSI 1543 1534

1,6 l/81 kW MPI 1549 1540

1,8 l/132 kW TSI 1543 1542

2,0 l/169 kW TSI -a) -a)

1,6 l/66 kW TDI CR 1549 1540

1,6 l/85 kW TDI CR 1549 1540

2,0 l/105 kW TDI CR 1543 1534

2,0 l/110 kW TDI CR 1543 1534/1542b)

2,0 l/135 kW TDI CR 1543 1542
a) Hodnoty neboli k dispozícii v čase redakčnej uzávierky.
b) Neplatí pre vozidlá Octavia 4x4 / Octavia Combi 4x4.
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Nájazdový uhol

Obr. 362 Nájazdové uhly: Octavia / Octavia Combi

Uhly » Obr. 362
Nájazdový uhol vpredu
Nájazdový uhol vzadu

Hodnoty nájazdových uhlov uvádzajú maximálny sklon svahu, ktorý dokáže vo-
zidlo prekonať pomalou jazdou bez toho, aby narazilo nárazníkom alebo spod-
kom vozidla. Uvedené hodnoty zodpovedajú maximálne možnému zaťaženiu
nápravy vpredu, resp. vzadu.

A

B

Nájazdový uhol (°) - Octavia

» Obr. 362
Octavia Octavia 4x4 Octavia RS

A B A B A B

Základný rozmer 14 12,1 14,2 12,4 -a) -a)

Vozidlá G-TEC 14,1 13,3 - - - -

Vozidlá s motorom 1,8 l/132 kW TSI 14,1 12,5 - - - -
a) Hodnoty neboli k dispozícii v čase redakčnej uzávierky.

Nájazdový uhol (°) - Octavia Combi

» Obr. 362
Octavia Combi Octavia Combi 4x4 Octavia Combi RS Octavia Combi Scout
A B A B A B A B

Základný rozmer 14 12,4 14,2 12,3 -a) -a) -a) -a)

Vozidlá G-TEC 14 13,3 - - - - - -
a) Hodnoty neboli k dispozícii v čase redakčnej uzávierky.
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Údaje špecifické pre vozidlo podľa motorizácie

 Úvod k téme

Uvedené hodnoty boli zistené podľa noriem a za podmienok, ktoré boli stanovené právnymi alebo technickými predpismi na určenie prevádzkových a technic-
kých údajov vozidiel.
Emisná norma je uvedená v technickej dokumentácii vozidla, ako aj vo vyhlásení o zhode (v takzvanom dokumente COC), ktoré si môžete vyzdvihnúť u partnera
ŠKODAa).

a) Platí len pre niektoré krajiny a niektoré varianty modelu.

Motor 1,0 l/85 kW TSI

Výkon (kW pri 1/min) 85/5000-5500

Najvyšší krútiaci moment (Nm pri 1/min) 200/2000-3500

Počet valcov/zdvihový objem (cm3) 3/999

Karoséria Octavia Octavia Combi
Prevodovka MG DSG MG DSG
Najvyššia rýchlosť (km/h) 203 202 201 200

Zrýchlenie 0-100 km/h (s) 9,9 10 10,1 10,2

Motor 1,2 l/63 kW TSI

Výkon (kW pri 1/min) 63/4300-5300

Najvyšší krútiaci moment (Nm pri 1/min) 160/1400-3500

Počet valcov/zdvihový objem (cm3) 4/1197

Karoséria Octavia Octavia Combi
Prevodovka MG MG
Najvyššia rýchlosť (km/h) 181 178

Zrýchlenie 0-100 km/h (s) 12 12,2
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Motor 1,4 l/81 kW TSI G-TEC

Výkon (kW pri 1/min) 81/4800-6000

Najvyšší krútiaci moment (Nm pri 1/min) 200/1500-3500

Počet valcov/zdvihový objem (cm3) 4/1395

Karoséria Octavia Octavia Combi
Prevodovka MG DSG MG DSG
Najvyššia rýchlosť (km/h) 195 195 193 193

Zrýchlenie 0-100 km/h (s) 10,9 11 11 11,1

Motor 1,4 l/110 kW TSI

Výkon (kW pri 1/min) 110/5000-6000

Najvyšší krútiaci moment (Nm pri 1/min) 250/1500-3500

Počet valcov/zdvihový objem (cm3) 4/1395

Karoséria Octavia Octavia Combi
Prevodovka MG DSG MG DSG
Najvyššia rýchlosť (km/h) 219 219 216 216

Zrýchlenie 0-100 km/h (s) 8,1 8,2 8,2 8,3

Motor 1,6 l/81 kW MPI

Výkon (kW pri 1/min) 81/5800

Najvyšší krútiaci moment (Nm pri 1/min) 155/3800-4000

Počet valcov/zdvihový objem (cm3) 4/1598

Karoséria Octavia Octavia Combi
Prevodovka MG AG MG AG
Najvyššia rýchlosť (km/h) 192 190 191 188

Zrýchlenie 0-100 km/h (s) 10,6 12 10,8 12,2
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Motor 1,8 l/132 kW TSI

Výkon (kW pri 1/min) 132/5100-6200 (132/4500-6200)a)

Najvyšší krútiaci moment (Nm pri 1/min) 250/1250-5000 (280/1350-4500)a)

Počet valcov/zdvihový objem (cm3) 4/1798

Karoséria Octavia Octavia Combi

Prevodovka MG DSG DSG 4x4 MG DSG DSG 4x4 DSG 4x4
Scout

Najvyššia rýchlosť (km/h) 231 231 229 229 229 227 -b)

Zrýchlenie 0-100 km/h (s) 7,3 7,4 7,4 7,4 7,5 7,5 -b)

a) Platí pre vozidlá 4x4.
b) Hodnoty neboli k dispozícii v čase redakčnej uzávierky.

Motor 2,0 l/169 kW TSI

Výkon (kW pri 1/min) -a)

Najvyšší krútiaci moment (Nm pri 1/min) -a)

Počet valcov/zdvihový objem (cm3) -a)

Karoséria Octavia RS Octavia Combi RS
Prevodovka MG DSG MG DSG
Najvyššia rýchlosť (km/h) -a) -a) -a) -a)

Zrýchlenie 0-100 km/h (s) -a) -a) -a) -a)

a) Hodnoty neboli k dispozícii v čase redakčnej uzávierky.

Motor 1,6 l/66 kW TDI CR

Výkon (kW pri 1/min) 66/2750-4600

Najvyšší krútiaci moment (Nm pri 1/min) 230/1400-2750

Počet valcov/zdvihový objem (cm3) 4/1598

Karoséria Octavia Octavia Combi
Prevodovka MG MG
Najvyššia rýchlosť (km/h) 186 183

Zrýchlenie 0-100 km/h (s) 12,2 12,3
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Motor 1,6 l/85 kW TDI CR

Výkon (kW pri 1/min) 85/3250-4000

Najvyšší krútiaci moment (Nm pri 1/min) 250/1500-3200

Počet valcov/zdvihový objem (cm3) 4/1598

Karoséria Octavia Octavia Combi
Prevodovka MG DSG MG DSG
Najvyššia rýchlosť (km/h) 203 202 201 200

Zrýchlenie 0-100 km/h (s) 10,1 10,2 10,2 10,3

Motor 2,0 l/105 kW TDI CR

Výkon (kW pri 1/min) 105/3500-4000

Najvyšší krútiaci moment (Nm pri 1/min) 320/1750-3000

Počet valcov/zdvihový objem (cm3) 4/1968

Karoséria Octavia Octavia Combi
Prevodovka MG DSG MG DSG
Najvyššia rýchlosť (km/h) 215 212 213 210

Zrýchlenie 0-100 km/h (s) 8,7 8,9 8,7 9

Motor 2,0 l/110 kW TDI CR

Výkon (kW pri 1/min) 110/3500-4000

Najvyšší krútiaci moment (Nm pri 1/min) 320/1750-3000 (340/1750-3000)a)

Počet valcov/zdvihový objem (cm3) 4/1968

Karoséria Octavia Octavia Combi

Prevodovka MG MG 4x4 DSG DSG 4x4 MG MG 4x4 MG 4x4
Scout

DSG DSG 4x4 DSG 4x4
Scout

Najvyššia rýchlosť (km/h) 218 215 215 212 216 213 -b) 213 210 -b)

Zrýchlenie 0-100 km/h (s) 8,5/8,4a) 8,5 8,6/8,5a) 8,3 8,6/8,5a) 8,6 -b) 8,7/8,6a) 8,4 -b)

a) Platí pre vozidlá s emisnou normou EU6.
b) Hodnoty neboli k dispozícii v čase redakčnej uzávierky.
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Motor 2,0 l/135 kW TDI CR

Výkon (kW pri 1/min) 135/3500-4000

Najvyšší krútiaci moment (Nm pri 1/min) 380/1750-3250

Počet valcov/zdvihový objem (cm3) 4/1968

Karoséria Octavia Octavia Combi

Prevodovka
MG
RS

DSG
RS DSG 4x4 DSG 4x4

RS
MG
RS

DSG
RS DSG 4x4 DSG 4x4

Scout
DSG 4x4

RS
Najvyššia rýchlosť (km/h) -a) -a) 228 -a) -a) -a) 226 -a) -a)

Zrýchlenie 0-100 km/h (s) -a) -a) 7,1 -a) -a) -a) 7,2 -a) -a)

a) Hodnoty neboli k dispozícii v čase redakčnej uzávierky.
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Register

A

A2DP/AVRCP 158
Abecedno-číslicová klávesnica 120
ABS 34, 208
ACC 39

pozri Adaptívny tempomat 232
Adaptívna regulácia podvozku (DCC) 40, 240
Adaptívny tempomat 39, 232

automatické zastavenie a rozbeh 233
Kontrolné svetlo 32
Nastavenia v systéme Infotainment 232
nastavenie / zmena požadovanej rýchlosti 235
Nastavenie stupňa odstupu 235
Poruchy funkcie 236
Predbiehanie 236
Prehľad ovládania 234
Prerušenie / opätovné zaznamenanie regulá-

cie 234
Prevádzka s prívesom 236
Radarový snímač 207
Spôsob funkcie 232
Spustenie regulácie 234
zvláštne jazdné situácie 235

Airbag 18
Aktivácia 19
Kontrolné svetlo 34
Úpravy a obmedzenia na systéme airbagov 260
vypnúť 21

Aktivácia online služieb 112
Aktívna podpora riadenia (DSR) 209
Aktualizácia Bluetooth® 157
Aktualizácia softvéru 125, 129, 135
Aktualizácia údajov navigácie 133, 173
Akumulátor vozidla

Automatické vypnutie spotrebičov 278
Bezpečnostné pokyny 278

Kontrola stavu 279
Kontrolné svetlo 37
Kryt 279
nabíjanie 279
odpojiť, resp. pripojiť 280
Prevádzka v zime 279
vymeniť 280

Alarm 55
Príves 258

Alternatívne trasy 132
AM 138
Amundsen

externý modul 118
Opis systému Infotainment 116

Android Auto 168
Aplikácia ŠKODA One App 171
Aplikácie

Disclaimer 115
APN 128
Apple CarPlay 169
Asistenčné systémy 207
Asistent diaľkových svetiel 39, 66
Asistent konfigurácie 122
Asistent na sledovanie mŕtveho uhla 215

Dopravné situácie a varovania 217
spôsob funkcie 216

Asistent pre cúvanie s prívesom 226
Aktivácia/deaktivácia 227
automatický zásah bŕzd 228
manévrovať 227
Spôsob funkcie 227

Asistent pre jazdu z kopca 211
Asistent rozbehu do kopca (HHC) 210
Asistent udržiavania jazdného pruhu 243

Aktivácia/deaktivácia 244
Nastavenia v systéme Infotainment 243
Poruchy funkcie 245
Spôsob funkcie 244

Asistent vyparkovania 215
Aktivácia/deaktivácia 217
Poruchy funkcie 218
Spôsob funkcie 216

ASR 33, 34, 209
Audio zdroj 143
Auto-Check-Control

Stav vozidla 42
Automatická prevodovka 202

Kick-down 204
Kontrolné svetlo 36
Launch-control 204
manuálne radenie na multifunkčnom volante 203
Núdzové odblokovanie voliacej páky 298
Poruchy funkcie 36
Rozbeh a jazda 204
Tiptronic 203
Uvoľnenie voliacej páky 203
Voliaca páka 202
Zámok voliacej páky 203

Automatické vypnutie spotrebičov 278
Automatické vypnutie systému Infotain-

ment 120
Automatické zapínanie svetiel 65
Autopočítač

pozri Multifunkčný ukazovateľ 43
AUX 84, 145

nastaviť 130

B

Batéria
Výmena akumulátorov vyberateľného svetla 297
výmena batérie v rádiovom diaľkovom ovládaní

prídavného kúrenia (nezávislé kúrenie) 296
výmena v kľúči 296

Batožinový priestor 93
Kryt 97
Multifunkčná schránka 100
navíjací kryt 98
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obojstranná podlaha 96
Odkladacie schránky pod podlahou 99
Osvetlenie 93
Schránka s prvkom Cargo 99
Sieť na kryt batožinového priestoru 97
Sieťová medzistena 102
sklopný háčik 96
Upevnenie podlahy 96
Upevňovacie prvky 94
Upevňovacie siete 95
Uschovanie strešného nosiča 104
variabilná podlaha 101
Vozidlá kategórie N1 101
Vyberateľné svetlo 100
výklopný dvojháčik 95

Benzín 269
Bezpečné odobratie zdroja údajov 127
Bezpečné odstránenie externého zdroja 135
Bezpečnostná poistka 53
Bezpečnostné pásy 16

kontrolné svetlo 32
Kontrolné svetlo 37
napínače pásov 18
Nastavenie výšky 16
Navíjacie automatiky pásov 18
správne vedenie 16
zapnutie a odopnutie 17

Bezpečnosť 12
Airbag 18
Bezpečnosť detí 23
Detské sedačky 23
ISOFIX 25, 26
Opierky hlavy 79
správna poloha sedadiel 12
TOP TETHER 27

Blikanie 64
Blokovanie riadenia (systém KESSY) 33

Bluetooth
A2DP/AVRCP 127
Aktualizácia 125, 135
aktualizovať 129
nastaviť 127, 130, 135
Názov 127
Profily 158
rSAP 160
spárované externé zariadenia 127
Viditeľnosť 127, 135
zapnúť/vypnúť 127, 135

Bolero
externý modul 118
Opis systému Infotainment 117

Box na telefón 83
Brzdenie

Informácie o brzdení 199
Brzdová kvapalina 277

prekontrolovať 277
Špecifikácia 277

Brzdové obloženia
Kontrolné svetlo 35
nové 199

Brzdové systémy 208
Brzdový asistent (HBA) 210
Brzdový pedál (automatická prevodovka)

Kontrolné svetlo 36
Brzdy

Brzdová kvapalina 277
Brzdové a stabilizačné systémy 208
Kontrolné svetlo 32
Posilňovač bŕzd 199
ručná brzda 200
Zábeh 205

C

CAR 195

Care Connect 112
Núdzové volanie 113
Volanie informačnej služby 113
Volanie v prípade poruchy 113

CarStick 166
CD 143
Celoročné pneumatiky 284
Centrálne zamykanie 50

Problémy 54
Cieľ

Cieľ zastávky 180
Domovská adresa 180
hľadať 176
Obľúbený 186
Obľúbený cieľ 180
Obrázok s GPS 183
Online ciele 180
posledné ciele 179
Telefónny kontakt 180
Ukladanie 186
uložený cieľ 180
vCard 180
vlastný cieľ 181
zadanie na mape 178
zadanie prostredníctvom adresy 178

Cieľ zastávky 180
Climatronic 105

Automatická prevádzka 107
Ovládacie prvky 106
ovládať v systéme Infotainment 107
Recirkulácia vzduchu 107

Clony 70, 71
CNG 271

Kontrolné svetlo 36
Nálepka 271
pravidelné kontroly 271
pri dopravnej nehode 271
Tankovanie 270

323Register



Ukazovateľ zásoby zemného plynu 31
Unikanie plynu 271

Columbus
externý modul 118
Opis systému Infotainment 116

COMING HOME 67
CORNER

pozri Hmlové svetlomety s funkciou CORNER 67
Crew Protect Assist 242
Cúvacia kamera 218

Č

Čas 126, 135
Časomiera 47
Čerpacia stanica 179
Číslo motora 309
Čistenie vozidla 263

Interiér 266
Okná 266
umyť 263
Vonkajšia strana 264, 266

D

DAB 138
Dodatočné informácie 138
nastaviť 129, 136
Rádiotext a prezentácia obrázkov 138

DAB-Slideshow 138
Dátové spojenie

CarStick 166
Internet 166
rSAP 166
SIM karta 166
Vytvorenie spojenia 166
WLAN 166

Dátový roaming 128
Dátový štítok vozidla 261, 309

Dátový štítok vozidla a typový štítok
Dátový štítok vozidla a typový štítok 309

Dátum 126, 135
DAY LIGHT

pozri Denné svietenie 64
DCC 40, 240
Demo režim 134, 187
Denné svietenie 64
Detaily cieľa 186
Deti a bezpečnosť 23
Detská poistka 54
Detská sedačka 23

ISOFIX 25, 26
Miesto montáže 25, 26
na sedadle spolujazdca 23, 24
TOP TETHER 27
Začlenenie do skupín 25

Diaľkové ovládanie
Odomknutie/zamknutie 51
Proces synchronizácie 54
Výmena batérie 296

Diaľkové svetlá 64
Diaľkové svetlo

Asistent diaľkových svetiel 66
Kontrolné svetlo 36

Diaľkový prenos údajov SIM karty 160
Digitálna servisná knižka 263
Digitálne hodiny 41
Disclaimer

Aplikácie 115
externé zariadenia 115
Mobilné telefóny 115

Disky 281
Displej

na prístrojovom paneli 41
pozri Displej systému Infotainment 118

Displej MAXI DOT 46
Časomiera 47
Hlavné menu 46
Obsluha 43
Položka menu Asistenti 46
Položka menu Audio 46
položka menu Navigácia 46
Položka menu Telefón 46
Stopky 47

Displej systému Infotainment 126, 134
dôležité upozornenia 118
Klávesnica 120
Oblasti 119
Ovládanie 119
Údržba 118

Dĺžka vozidla 313, 314
Domovská adresa 133, 180
Doplnenie

Kvapalina do ostrekovačov 274
Doplnkové jazyky klávesnice 127, 135
Doplnkové okno 175

Manéver 188
Mapa 185

Doplňovanie
Chladiaca kvapalina 277
Motorový olej 276

Dopravná značka
pozri Rozpoznávanie dopravných značiek 245

Dopravné hlásenia (TMC) 193, 194
Dopravné obmedzenie 195
Dopravné spravodajstvo (TP) 140
Dopravné značky

Zobrazenie v systéme Infotainment 186
Dotykový displej 118
DriveGreen 205
Driving Mode Selection 239
Držiak I-PAD-u 92
Držiak multimédií 85
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Držiak na lístky 82
Držiak na nápoje 84
Držiak tabletu 92
DSR 209
DVD 143
DVD video

Hlavné menu 149
prehrať 150

Dvere
detská poistka 54
Núdzové zamknutie 298
Núdzové zamknutie dverí vodiča 297
otvoriť/zatvoriť 54

Dynamická trasa 194
Dýzy ofukovacích otvorov 108

E

Editácia trasy 189
EDS 209
Ekonomická jazda 205
Ekvalizér 126
Elektrické nastavenie sedadiel 75
Elektrické ovládanie okien 58, 60

poruchy funkcie 60
Spínače vo dverách vodiča 59
spínač vo dverách spolujazdca 59
Spínač v zadných dverách 59

Elektrické veko batožinového priestoru
manuálne ovládať 56
Nastavenie najvyššej polohy veka 57
Ochrana proti pricviknutiu 56
otvoriť/zatvoriť 57
Poruchy funkcie 58

Elektronická uzávierka diferenciálu (EDS,
XDS) 209

Elektronický imobilizér 196
Emisné hodnoty 312
EPC 34

ESC
ESC Sport 208
Spôsob funkcie 208

Externé zariadenia
Disclaimer 115

Externý modul 118
CD/DVD 143
SD karta 144
SIM karta 158
Video DVD 149

F

Filter pevných častíc 38
FM 138

nastaviť 129, 136
Fólie 264
Formáty súborov

Médiá 146
Obrázky 149
Predpoklady a obmedzenia 146
Video DVD 150

Front Assist 236
Deaktivácia/aktivácia 239
kontrolné svetlo 40
Kontrolné svetlo 39
Nastavenia v systéme Infotainment 237
Poruchy funkcie 239
Radarový snímač 207
Rozpoznávanie chodcov 238
Spôsob funkcie 237
Výstraha a automatické brzdenie 238
výstraha upozorňujúca na odstup 237

Funkcie telefónu 160

G

Geografická dĺžka 172
Geografická šírka 172
Google Earth™ 175, 183

Google Street View™ 176
GPS 172
Grafické odporúčania pre jazdu 188

H

Háčik 96
Háčik na šaty 87
Hasiaci prístroj 286
HBA 210
HHC 210
Hlasitosť 121
Hlasová obsluha 123

Korekcia zadania príkazu hlasom 124
nastaviť 127
Nerozpoznanie príkazu hlasom 124
Pomoc 124
Príkazy 124
Princíp ovládania 124
zapnúť/vypnúť 123
Zastavenie/obnovenie zadania 124

Hlasová schránka 160
Hlavná obrazovka HOME 122
Hlavné menu

Android Auto 169
Apple CarPlay 169
Infotainment Online 113
Médiá 141
Media Command 151
MirrorLink® 170
Navigácia 174
Obrázky 148
Rádio 138
Režim bodu trasy 191
SmartLink+ 168
SMS 163
Telefón 155, 156
Video DVD 149
WLAN 165

325Register



Hľadanie
Cieľ 176
Čerpacia stanica 179
Online ciele 176
Parkovisko 179
Reštaurácia 179

Hmlové svetlomety 66
kontrolné svetlo 36
Kontrolné svetlo 36

Hmlové svetlomety/koncové hmlové svetlo 66
Hmlové svetlomety s funkciou CORNER 67
Hmotnosti 309, 310, 311
Hodiny 41

Zmena zobrazenia 121

Ch

Chladiaca kvapalina 276
doplniť 277
Kontrolné svetlo 37
prekontrolovať 277
Ukazovateľ teploty 30

I

Identifikačné číslo vozidla (VIN) 309
Ikony funkcií 119
Imobilizér 196
Import

Ciele (online) 182
Ciele (vCard) 181
Kategórie zvláštnych cieľov 181
Kategórie zvláštnych cieľov (online) 173, 182
Trasy (online) 190

Import kontaktov 130, 137
Indikácia nízkej teploty 39
Informácie o trase 189
Informačná služba 160

Informačný systém 41
Časomiera 47
Displej MAXI DOT 46
Multifunkčný ukazovateľ 43
Odporúčanie rýchlostného stupňa 42
Stopky 47
Ukazovateľ intervalov servisných prehliadok 47

Informačný systém vodiča 41
Infotainment 115
Infotainment Online 113
Interiér 29

Svetlá 68
Internet 166
Interval stierania 71
ISOFIX 25, 26

J

Jazda
Emisné hodnoty 312
Maximálna rýchlosť 317
Prejazd vodou 206
Spotreba paliva 312

Jazdný režim 239
Adaptívna regulácia podvozku (DCC) 240
Comfort 240
Eco 240
Individual 241
Nastavenia režimu Individual 242
Normal 240
Offroad 241
Sport 240
Výber režimu a zobrazenie v systéme Infotain-

ment 241
Jazyk systému Infotainment 126, 135
Jednotky 127, 135
Jukebox 146

K

Karte
Zobrazenie zvláštnych cieľov 132

KESSY
odomknúť/zamknúť 52
Štartovanie/vypnutie motora 197
Zapnutie/vypnutie zapaľovania 197

Klaksón 29
Klávesnica 120
Klimatizácia 105

Climatronic 106
Dýzy ofukovacích otvorov 108
manuálna klimatizácia 105
Recirkulácia vzduchu 107

Kľúč
odomknúť 51
Štartovanie/vypnutie motora 197
Výmena batérie 296
zamknúť 51
Zapnutie/vypnutie zapaľovania 197

Kolesá 281
Kryt kolesa 288
pneumatiky s určeným smerom otáčania 281
Poškodenia pneumatík 281
Rýchlostný index 283
Skladovanie pneumatík 281
Snehové reťaze 284
Tlak v pneumatike 282
Vek pneumatík 281
vymeniť 287
Zaťažiteľnosť 283
Zimné pneumatiky 284

Komfortné blikanie 64
Komfortné ovládanie

Posuvné a výklopné strešné okno 61
Komfortné ovládanie okien 60
Kompatibilita telefónu 157
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Koncové hmlové svetlo 66
Kontrolné svetlo 34

Kontrola
Brzdová kvapalina 277
Chladiaca kvapalina 277
kontroly podľa zákona 259
Motorový olej 276
Riadne upevnenie ramena s guľou 252
Stav akumulátora 279
Výška hladiny oleja 276

Kontrola stabilizácie (ESC) 33, 208
Kontrola trakcie (ASR) 33, 209
Kontrolné svetlá 31
Kozmetické zrkadielko 70
Kryt batožinového priestoru 97

navíjací kryt 98
Kúrenie 105

Recirkulácia vzduchu 107
Kvapalina do ostrekovačov

doplniť 274

L

Lakťová opierka
vpredu 77
vzadu 79

Lane Assist 36, 243
LEAVING HOME 67
Lekárnička 286
Light Assist

pozri Asistent diaľkových svetiel 66
Likvidácia

Spätný odber a recyklácia starých vozidiel 261
Logá rozhlasových staníc 140

aktualizovať 129
Logo čerpacej stanice 132

M

Manéver
grafické odporúčania pre jazdu 188
Navigačné hlásenia 188

Manuálna klimatizácia
Ovládacie prvky 105
Recirkulácia vzduchu 107

Manuálne nastavenie sedadiel 75
Manuálne radenie

pozri Radenie 201
Mapa

automatická mierka 184
Centrovanie mapy 185
Dopravné značky 186
Google Earth™ 175, 183
Google Street View™ 176
Hlavné menu 174
manuálna mierka 184
Možnosti zobrazenia 183
Odporúčanie jazdného pruhu 132
Orientácia 185
Ovládanie 174
rýchly náhľad mapy 184
v doplnkovom okne 185
Zobrazenie 174
Zobrazenie dopravných značiek 132
Zobrazenie zvláštnych cieľov 183

MAXI DOT
pozri displej MAXI DOT 46

Maximálna rýchlosť 317
MCB 210
Médiá

Audio zdroj 143
AUX 84, 145
Bluetooth Audio 145
CD/DVD 143
Formáty súborov 146
Hlasová obsluha 123

Hlavné menu 141
Jukebox 146
Multimediálna databáza 143
nastaviť 130, 137
Odobratie externého zdroja 127
Odstránenie externého zdroja 135
Ovládanie prehrávania 141
ovládať 141
podporované zdroje 146
Predpoklady a obmedzenia 146
Prehliadač 142
SD karta 144
USB 84, 145
Výber audio zdroja 141
WLAN 146
Zoznam 142

Media Command
Hlavné menu 151
ovládať 152
podporované formáty 152

Medzicieľ 186
Mechanické ovládanie okien

otvoriť/zatvoriť 58
Menu systému Infotainment 121
Menu Video DVD 150
Mierka oleja 276
MirrorLink® 170
Mobilný telefón

Disclaimer 115
Monitorovanie tlaku v pneumatikách 248

Kontrolné svetlo 35
Motor

Hlásenia na displeji 37
Zábeh 205

Motorová nafta 270
Motorový olej 274

doplniť 276
Kontrolné svetlo 38
prekontrolovať 276
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Špecifikácia 275
vymeniť 274

Motorový priestor 272
Akumulátor vozidla 278
Brzdová kvapalina 277
Chladiaca kvapalina 276
Kvapalina do ostrekovačov 274
Motorový olej 274
Prehľad 274

Možnosti čerpania pohonných hmôt 133
Možnosti trasy 132
MSR 209
Multifunkčná schránka 95, 100
Multifunkčný ukazovateľ

Funkcie 43
Pamäť 45
Prehľad údajov 44

Multifunkčný volant 43
Multikolízna brzda (MCB) 210
Multimédiá

pozri Médiá 141
Multimediálna databáza 143
Mute 121

N

N1 101
Nabíjanie akumulátora vozidla 279
Nadmorská výška 172
Nádoba na odpad 84
Nafta 270
Nájazdový uhol 316
Najčastejšie trasy 188
Najvyššie rýchlosti 133
Náklad 311
Napínače pásov 18
Náradie 287
Náradie vozidla 287

nastavenia
Jednotky 127, 135
Obrázky 130

Nastavenia
Aktualizácia softvéru 125, 129, 135
APN 158
Asistent konfigurácie 122
AUX 130
Bluetooth 127, 130, 135
Čas a dátum 126, 135
DAB 129, 136
Dátové spojenie 128
Displej systému Infotainment 126, 134
doplnkové jazyky klávesnice 127, 135
Ekvalizér 126
FM 129, 136
Hlasitosť 121
Hlasová obsluha 127
Informácie o verzii údajov navigácie 133
Infotainment 126, 134
Jazyk systému Infotainment 126, 135
Kodeky 130
Mapa 132
Médiá 130, 137
Možnosti čerpania pohonných hmôt 133
Možnosti trasy 132
Najvyššie rýchlosti 133
Navigácia 132
Navigačné hlásenia 133
obnovenie nastavení z výroby 127
obnoviť na nastavenia z výroby 135, 195
PIN 130
Prenos dát externých zariadení 127, 135
Rádio 129, 136
rozšírené nastavenia 134
Sieť 128
SmartLink+ 132, 137
Správa obľúbených 161
Správa pamäte 133
Subwoofer 126

Surround 126
Systémové informácie 125, 129, 135
ŠKODA Connect 128, 135
Telefón 130, 137
Textové správy 130
Užívateľský profil 161
Video DVD 130
Vozidlo 195
WLAN 128
Zvuk 126, 134
Zvukový systém 126

Nastavenia z výroby 127, 135, 195
Nastavenie

Aktuálny čas 41
Opierky hlavy 79
Pozície variabilnej podlahy 101
Prídavné kúrenie (nezávislé kúrenie a vetra-

nie) 109
Sedadlá 75
Volant 14
Výška pásu 16
Zrkadlá 73

Nastavenie hlasitosti 121
Nastavenie sedadiel 12
Navigácia

Aktualizácia údajov navigácie 133, 173
Alternatívne trasy 132
Centrovanie mapy 185
Cieľ na mape 178
Cieľová adresa 178
Demo režim 134, 187
Detaily cieľa 186
Domovská adresa 180
Doplnkové okno 175
Dopravné obmedzenie 195
dynamická trasa 132
Editácia trasy 189
GPS 172
grafické odporúčania pre jazdu 188
Hlasová obsluha 123
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Hlavné menu 174
Hľadanie cieľa 176
Import cieľov 181
importované ciele 133
Informácie o trase 189
Informácie o verzii 133
Kontakty 180
Mapa 132
Medzicieľ 186
Mierka mapy 184
Možnosti čerpania pohonných hmôt 133
Možnosti trasy 132
Možnosti zobrazenia mapy 183
najčastejšie trasy 188
Najvyššie rýchlosti 133
nastaviť 132
Navigačné hlásenia 133, 188
Obľúbené ciele 180
Obrázok s GPS 183
Online aktualizácia údajov navigácie 173
Orientácia mapy 185
Pamäť cieľov 180
Plán trasy 189
posledné ciele 179
Práca s navigáciou 172
preferovaný typ trasy 132
Prejazdový bod 190
Prevádzka s prívesom 187
Režim bodu trasy 191
rozšírené nastavenia 134
Správa pamäte 133
Spustenie vedenia do cieľa 187
Stavový riadok 134
Trasa 186
Údaje navigácie 173
Ukončenie vedenia do cieľa 189
Úvod 172
Vedenie do cieľa 186
Výpočet trasy 187
Zmena trasy 190

Zobrazenie cieľa 183
Zobrazenie cieľa v doplnkovom okne 185
Zobrazenie mapy v doplnkovom okne 185
Zobrazenie trasy 183
Zobrazenie trasy v doplnkovom okne 185
Zoznam trás 190
Zrušenie vedenia do cieľa 189

Navigačné hlásenia 133, 188
Navíjacie automatiky pásov 18
Nosič 104
Nosnosť pneumatiky 283
Nová trasa 190
Núdzové koleso 283

vybrať/uschovať 288
Núdzové volanie 15, 113, 160

pozri Núdzové volanie 15
Núdzový prípad

Naštartovanie/vypnutie motora stlačením
gombíka 197, 198

Núdzové odblokovanie voliacej páky 298
Odomknutie/zamknutie dverí 297, 298
Oprava pneumatiky 291
Pomoc pri štartovaní 293
Ťahanie vozidla 294
Ťahanie vozidla pomocou ťažného zariadenia 296
Varovné svetlá 67
Výmena kolesa 287

O

Obľúbený 186
Obľúbený cieľ 180
Obmedzenia rýchlosti 188
Obmedzovač rýchlosti 36, 230
Obrázky

bezpečné odobratie zdroja údajov 127
Formáty súborov 149
Hlavné menu 148
nastaviť 130

Obsluha 148
podporované zdroje 149
Predpoklady a obmedzenia 149
Výber zdroja obrázkov 148
Zobrazenie 130

Obrysové svetlá 63
Obsluha

Obrázky 148
Odblokovanie zámku riadenia 196
Odkladacia schránka

na strane spolujazdca 86
na strane vodiča 82
na uloženie dáždnika 87
pod lakťovou opierkou vpredu 85
Priehradka na okuliare 86
vo dverách 82
v stredovej konzole vpredu 83
v stredovej konzole vzadu 88

Odkladacie schránky 81
Odomknutie

Diaľkové ovládanie 51
individuálne nastavenia 53
KESSY 52
Kľúč 51
Tlačidlo centrálneho zamykania 52
v núdzovom prípade 297

Odomknutie a zamknutie 50
Odporúčanie jazdného pruhu 188
Odstavenie vozidla

pozri Parkovanie 201
Odstraňovanie námrazy z predného a zadného

skla 70
OFF ROAD 210

Asistent pre jazdu z kopca 211
Ochrana komponentov 260
Ochrana proti odtiahnutiu vozidla 55
Ochrana proti pricviknutiu

elektrické veko batožinového priestoru 56
Posuvné a výklopné strešné okno 61
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Okná
ovládať 58

Olej
pozri Motorový olej 276

Oneskorené zamknutie veka batožinového
priestoru
pozri veko batožinového priestoru 56

Online
Aktivácia online služieb 112
Aktualizácia údajov navigácie 173
Detail dopravného hlásenia 194
Detaily cieľa 186
Google Street View™ 176
Hľadanie cieľa 176
Import cieľa 182
Import cieľov 180
Import kategórií zvláštnych cieľov 173, 182
Import trás 190
mapa Google Earth™ 175
Portál ŠKODA Connect 111
Služby Care Connect 112
Služby Infotainment Online 113
ŠKODA Connect 111
Vyhľadanie čerpacej stanice 179
Vyhľadanie parkoviska 179
Zoznam dopravných hlásení 193

Online ciele 180
Online návod na obsluhu 8
Online služby 111

Úvod k téme 111
Online služby ŠKODA Connect

Aktivácia služieb 128, 135
registrovať 128

Opierky hlavy 79
Opierky hlavy vpredu

Nastavenie výšky 79
Opierky hlavy vzadu

Nastavenie výšky 79
vybrať/nasadiť 79

Opis systému Infotainment
Amundsen 116
Bolero 117
Columbus 116
Swing 117

Oprava pneumatiky 291
Opravy a technické zmeny 259
Originálne diely 259
Originálne príslušenstvo 260
Ostrekovače 71
Osvetlenie

Batožinový priestor 93
Osvetlenie interiéru 69
Priestor nastupovania 68

Osvetlenie interiéru 69
Otáčkomer 30
Ovládanie

Hlasová obsluha 124
Médiá 141
Rádio 138
Telefón 155, 156

Ovládanie okien 58
Ovládanie systému Infotainment 119

Displej systému Infotainment 119
Ovládanie systému Infotainment pomocou

aplikácie v externom prístroji 123
Ovládanie voliacej páky 202

P

Páčka
ACC 234
Front Assist 239
Obsluha informačného systéme 43
Smerové/diaľkové svetlá 64
Stierače 71, 72

Páka
Obmedzovač rýchlosti s ACC 231
Obmedzovač rýchlosti s tempomatom 231
Tempomat 229

Palivo 268
bezolovnatý benzín 269
Kontrolné svetlo 36
Nafta 270
pozri palivo 268
Tankovanie CNG 270
tankovať 268
Ukazovateľ zásoby benzínu / nafty 31
Ukazovateľ zásoby zemného plynu 31

Palivový filter 39
Palubný počítač

pozri Multifunkčný ukazovateľ 43
Pamäť 45
Pamäť bodov cesty 193
Pamäť bodov trasy 192
Pamäť cieľov 180
Pamäťová funkcia sedadla 76
Parkovací asistent 222

automatická podpora brzdenia 226
Poruchy funkcie 226
Spôsob funkcie 223
Vyhľadanie miesta na zaparkovanie 223
vyparkovanie z miesta na zaparkovanie paralel-

nej s vozovkou 225
Zaparkovanie 224, 225
Zmena režimu parkovania 224

Parkovanie 201
Asistent vyparkovania 215
Cúvacia kamera 218
Parkovací asistent 222
Pomoc pri parkovaní 212

Parkovisko 179
ParkPilot 212
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Pasívna bezpečnosť 12
Bezpečnosť jazdy 12
pred každou jazdou 12

Pásmo L 130
Pásy 16
Pedále 202

Rohože 202
Personalizácia 48

Asistent konfigurácie 122
nastaviť 49
Prehľad vlastných personalizovaných funkcií 49
Spôsob funkcie 48

PIN
nastaviť 130

Plán trasy 189
Pneumatiky 281

Indikátor opotrebovania 282
nové 281
Poškodenia 281
Tlak v pneumatike 282
Vysvetlenie popisu 283

Počítač
pozri Multifunkčný ukazovateľ 43

Podlaha v batožinovom priestore 96
Podmienky pre spárovanie 157
Podporované zdroje

Médiá 146
Obrázky 149
Video DVD 150

POI 181, 182
Poistka proti pricviknutiu

Okná 59
Posuvné a výklopné strešné okno 61

Poistky 300
Plastová svorka 302
v motorovom priestore 302, 303
v prístrojovej doske 300, 301

Pokyny k použitiu kolies 281

Pokyny pre proces ťahania vozidla 294
Pomoc pri parkovaní 212

Aktivácia/deaktivácia 214
automatická aktivácia systému pri jazde dopre-

du 215
automatické núdzové brzdenie 215
Nastavenia v systéme Infotainment 212
Spôsob funkcie 213
Zobrazenie na displeji systému Infotainment 214

Pomoc pri štartovaní 293
Popolník 91
Portál ŠKODA Connect 111
Posilňovač bŕzd 199
Posledné ciele 179
Posuvná slnečná clona posuvného a výklopné-

ho strešného okna 62
Posuvné a výklopné strešné okno

ovládať 61
Posuvné a výklopné strešné okno

Aktivácia ovládania 61
Aktivácia ovládania posuvnej slnečnej clony 62
Posuvná slnečná clona 62

Používateľské konto
Asistent konfigurácie 122

Používateľský profil 130, 137
Poveternostné podmienky 259
Praktická výbava

12 V zásuvka v batožinovom priestore 90
12 V zásuvka v interiéri 90
230 V zásuvka 90
Držiak multimédií 85
Držiak na lístky 82
Držiak na nápoje 84
Háčik na šaty 87
Nádoba na odpad 84
Odkladacia schránka 81
Odkladacia schránka na uloženie dáždnika 87
Operadlo so spojením batožinového priestoru s

kabínou 88

Popolník 91
Priehradka na okuliare 86
Reflexná vesta 286
Vrecká 87
vyberateľný vak 89
Zapaľovač cigariet 91

Predchádzanie škodám na vozidle 206
Predné LED svetlomety 65
Predné sedadlá 75
Predné sklo - vyhrievanie 70
Preferované kontakty 161
Prehliadač obrázkov 148
Prehľad

Interiér 29
Kontrolné svetlá 31
Motorový priestor 274
Poistky 300

Prehľad systému Infotainment 116
Prehrávač s Bluetooth 145
Prehrávanie

Médiá 141
Video DVD 150

Prejazdový bod 190
Prenos dát externých prístrojov 123
Prenos dát externých zariadení 127, 135
Preprava

Batožinový priestor 93
Strešný nosič 104
Ťažné zariadenie a príves 249

Preprava detí 23
Presmerovanie volaní 130
Prevádzka na zemný plyn

Kontrolné svetlo 36
Prevádzka s prívesom 249, 257

Navigácia 187
Prevádzka v zime

Akumulátor vozidla 279
Celoročné pneumatiky 284
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Motorová nafta 270
Zimné pneumatiky 284

Prevádzková hmotnosť 310
Prevodovka

Upozorňujúce hlásenia 36
Prídavné kúrenie (nezávislé kúrenie a vetra-

nie) 109
nastaviť 109
ovládanie v systéme Infotainment 110
Rádiové diaľkové ovládanie 110

Priečinky 81
Priehradka na okuliare 86
Princípy ovládania systému Infotainment 119
Príslušenstvo 259
Prístrojový panel 30

Kontrolné svetlá 31
pozri prístrojový panel 30
Stav vozidla 42

Príves
naložiť 254
Prevádzka s prívesom 257
pripojenie a odpojenie 254
Zaťaženie 255

Proaktívna ochrana cestujúcich 34, 242
Proces spárovania 157
Protiblokovací brzdový systém (ABS) 208
Prvok Cargo 99

R

Radenie
Informácia k zaradenému rýchlostnému stup-

ňu 42
Odporúčanie rýchlostného stupňa 42
Riadiaca páka 201
Tiptronic 203
Voliaca páka 202

Rádio
Dopravné spravodajstvo (TP) 140
Hlasová obsluha 123
Hlavné menu 138
Logo rozhlasovej stanice 140
nastaviť 129, 136
ovládať 138
Pásmo L 130
Rozhlasové pásmo 138
Scan 138
Tlačidlá staníc 140
Zoznam dostupných staníc 139

Rádiové diaľkové ovládanie
Prídavné kúrenie (nezávislé kúrenie a vetra-

nie) 110
Rameno s guľou

Kontrola upevnenia 252
montáž, krok 1 251
montáž, krok 2 251
Nastavenie pohotovostnej polohy 249
odstránenie, krok 1 252
odstránenie, krok 2 253
Pohotovostná poloha 250

Recirkulácia vzduchu 107
Reflexná vesta 286
Registrácia online služieb ŠKODA Con-

nect 128, 135
Regulácia

Dosah svetla 63
Regulácia brzdného momentu motora

(MSR) 209
Reštart systému Infotainment 120
Reštaurácia 179
Rezerva paliva

Benzín / motorová nafta 36
Rezervné koleso 283

vybrať/uschovať 288

Režim bodu trasy 191
Hlavné menu 191
Manuálne nastavenie bodu trasy 192
Pamäť bodov cesty 193
Pamäť bodov trasy 192
Zaznamenávanie bodov trasy 192

Režim OFF ROAD
Kontrolné svetlo 40
pozri OFF ROAD 210

Režimy automatickej prevodovky 202
Rohože 202
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Rozhlasové pásmo 138
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Spôsob funkcie 246
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Rozpoznávanie únavy 247
rSAP 160

Dátové spojenie 166
Ručenie za vecné nedostatky 5
Ručná brzda 200

Kontrolné svetlo 32
Rýchlostný index 283

S
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pozri Bezpečnostná poistka 53
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Sedadlá
Lakťová opierka vpredu 77
Lakťová opierka vzadu 79
nastaviť 75
nastaviť elektricky 75
nastaviť manuálne 75
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Opierky hlavy 79
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vpredu 75
vyhrievanie 80
vzadu 77
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Kontrolné svetlo 40
Ukazovateľ intervalov servisných prehliadok 47

Servisná knižka 263
Servisné intervaly 261
Servisný interval 261
Servoriadenie 33
Schránka v batožinovom priestore 95
Schránky 81
Siete 95, 97
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Dátové spojenie 128
Hodnoty stiahnutých údajov 128
Nastavenia 128
nastaviť 128, 130

Sieťová medzistena 102
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Dátové spojenie 166
odobrať 158
PIN kód 158
zasunúť 158
Zmena PIN kódu 158

Sklápací stolík 88
Skrutky kolies

Krycie viečka 289
Skrutky kolies s ochranou proti odcudzeniu 289
uvoľnenie a dotiahnutie 290

Skrutky kolies s ochranou proti odcudzeniu 289
Sledovanie tlaku v pneumatikách

Uloženie hodnôt tlaku a zobrazenie v systéme
Infotainment 248

Slnečné clony 70, 71
SmartLink+ 167

Android Auto 168
Aplikácia ŠKODA One App 171
Apple CarPlay 169
Hlavné menu 168
MirrorLink® 170
nastaviť 132, 137
Úvod k téme 167

Smerové svetlá 64
Kontrolné svetlo 36

SMS
Hlavné menu 163
nová správa 164
prijatá správa 164

Snehové reťaze 284
Spätné zrkadlo 73
Spätný odber a recyklácia starých vozidiel 261
Speedlimiter 36, 230
Spínacia skrinka 197
Spínače vo dverách vodiča

elektrické ovládanie okien 59
Spojenia batožinového priestoru s kabínou 88
Spojenie s prístupovým bodom externého za-

riadenia 165
Spojenie s prístupovým bodom systému Info-

tainment 165
Spojler 260
Spotreba paliva 312

Správa cieľov
Detaily cieľa 186
Obľúbený 186
Ukladanie 186

Správa online služieb ŠKODA Connect 128, 135
Správa pamäte 133
Správa spárovaných zariadení 158
Správa uložených trás 190
Správna poloha pri sedení 14
Správna poloha sedadiel 12
Spustenie vedenia do cieľa 187
SSID 128
Stabilizácia súpravy (TSA) 210
Stabilizačné systémy 208
Standby 121
Stanica

pozri Hlavné menu 138
Staré vozidlá

Spätný odber a recyklácia 261
Starostlivosť a údržba 259
Stavový riadok 119, 174

Navigácia 134
Telefón 155, 156

Stav vozidla
Auto-Check-Control 42

Stierače a ostrekovače 71
automatický zadný stierač 72
Doplnenie kvapaliny 274
Kontrolné svetlo pre výšku hladiny vody do

ostrekovačov okien 39
Servisná poloha ramienok stieračov 299
stlačiť 71, 72
Výmena stieracích líšt 299
Výmena stieracích líšt predného skla 299

Stlačený zemný plyn
pozri CNG 271

Stopky 47
Stráženie vnútorného priestoru 55
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Strecha
Zaťaženie 104

Strešný nosič 104
Stretávacie svetlá 63
Subwoofer 126
Súprava na opravu pneumatík 291
Surround 126
Svetlá 63

automatické zapnutie/vypnutie 65
COMING HOME / LEAVING HOME 67
Denné svietenie 64
Hmlové svetlomety/koncové hmlové svetlo 66
Hmlové svetlomety s funkciou CORNER 67
Interiér 68
Kontrolné svetlá 31
Nastavenie sklonu svetlometov 63
Obrysové svetlá 63
Ostrekovače svetlometov 72
Parkovacie svetlá 68
Smerové/diaľkové svetlá 64
Stretávacie svetlá 63
Svetelná húkačka 64
Varovné svetlá 67
Vnútorné svetlá 68
zapnúť/vypnúť 63

Svetlo
Asistent diaľkových svetiel 66
Jazda v zahraničí 68
Predné LED svetlomety 65
Výmena žiarovky 303

Swing
Opis systému Infotainment 117

Systém airbagov 18
Systém kontroly výfukových plynov 34
Systémové informácie 125, 129, 135
Systém ŠTART-STOP 198
Systémy vozidla 195

Š

Šírka vozidla 313, 314
ŠKODA Connect 111

nastaviť 128, 135
registrovať 128, 135
Správa služieb 128, 135

ŠTART-STOP 198
Kontrolné svetlo 39
Manuálna aktivácia/deaktivácia systému 199
Spôsob funkcie 198

Štartovacie tlačidlo
Odblokovanie/zablokovanie zámku riadenia 196
Problémy so štartovaním motora 198
Štartovanie/vypnutie motora 197
Zapnutie/vypnutie zapaľovania 197

Štartovanie motora 197
Imobilizér 196
Pomoc pri štartovaní 293

ŠTART STOP
Pomoc pri štartovaní 293

T

Tankovanie 268
Palivo 268

Technické údaje 309
Telefón

Aktualizácia Bluetooth® 157
Dodatočný telefón 153
Funkcie 160
Hlasová obsluha 123
Hlasová schránka 160
Hlavné menu 155, 156
Hlavný telefón 153
Import kontaktov 130, 137
Informačná služba 160
Kompatibilita 157
Konferenčný hovor 163
Nastavenia textových správ 130

Nastavenia volania 130
nastaviť 130, 137
Núdzové volanie 160
Ovládanie 155, 156
Podmienky pre spárovanie 157
Používateľský profil 130, 137
preferované kontakty 161
Premium 130
Presmerovanie volaní 130
Proces spárovania 157
Profily Bluetooth 158
rSAP 153, 160
SIM karta 153
spárovať 156
spojiť so systémom Infotainment 156
Správa obľúbených kontaktov 130
Spravovanie obľúbených 137
Telefónny hovor 162
Telefónny zoznam 161
Textové správy (SMS) 163
Typy spojenia 153
úvodné informácie 153
Volanie v prípade poruchy 160
Výber telefónneho čísla 160
Vymazanie volaní 130
Zadanie telefónneho čísla 160
Zoznam volaní 162

Telefonická konferencia 163
Telefónne číslo 160
Telefónny hovor 162
Telefónny zoznam 161
Telefón Premium

SIM karta 158
Telefón Prémium

rSAP 160
Tempomat 228

Kontrolné svetlo 36
Textové správy 163
Tiptronic 203
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Tlačidlo CAR 195
Tlačidlo centrálneho zamykania 52
Tlačidlo HOME 122
Tlačidlo MENU 121
Tlačidlo MODE

pozri Jazdný režim 239
Tlačidlo SOS

pozri Núdzové volanie 15
Tlak v pneumatikách

Kontrolné svetlo 35
Tlak v pneumatike 282
TMC

Detail dopravného hlásenia 194
dynamická trasa 194
Zoznam dopravných hlásení 193

TOP TETHER 27
TP (dopravné spravodajstvo) 140
Traffic

Detail dopravného hlásenia 194
dynamická trasa 194
Zoznam dopravných hlásení 193

Trailer Assist 226
Trasa 186

nová trasa 190
Online import trás 190
Uloženie trasy 189
Zoznam trás 190

Trojuholník 286
TSA 210
Typový štítok 309
Typy spojenia telefónu 153

Ť

Ťahanie 294
Ťahanie vozidla 294

Ťažné zariadenie 249, 254
Opis 249
Príslušenstvo 253
Zaťaženie ťažného vozidla prívesom 249

U

Údaje jazdy 44
Údaje navigácie 173
Údržba vozidla 263

Interiér 266
Vonkajšia strana 264, 266

Ukazovateľ
Teplota chladiacej kvapaliny 30
Zásoba benzínu / nafty 31
Zásoba zemného plynu 31

Ukazovateľ intervalov servisných prehliadok 47
Ukončenie vedenia do cieľa 189
Uložené ciele

Pamäť cieľov 180
posledné ciele 179

Uloženie cieľa 186
Uloženie stanice 140
Umývanie vozidla 263
Upevňovacie prvky 94
Úpravy a technické zmeny 259
USB 84, 145

bezpečné odstránenie 135
Uschovanie lyží 88
Úspora elektrickej energie 205
Úspora paliva 205
Úsporný režim

Kontrolné svetlo 40

V

Vak 89
Variabilná podlaha 101
Varovná signalizácia otvorených dverí 41

Varovné svetlá 67
Varovné zariadenie proti odcudzeniu 55

Príves 258
vCard 180, 181
Veko batožinového priestoru 56

automatické zamknutie 56
manuálne odomknutie 298
Odomknutie veka batožinového priestoru 298
otvoriť/zatvoriť 56, 57
pozri Veko batožinového priestoru 56

Veko motorového priestoru 273
Veľkosť pneumatiky 283
Vesta 286
Video DVD

Menu 150
nastaviť 130
podporované formáty súborov 150
podporované zdroje 150
Výber video zdroja 149

Videoprehrávač 149
Viditeľnosť 70
VIN

Identifikačné číslo vozidla 309
Vlastné kategórie zvláštnych cieľov 181, 182
Vlečné oko 295
Vnútorné svetlá

Osvetlenie interiéru 69
Vnútorné svetlo 68, 69
Voda

Prejazd 206
Voda do ostrekovačov okien

Kontrolné svetlo 39
Voda v palivovom filtri 39
Volanie informačnej služby 113
Volanie v prípade poruchy 113, 160
Volant

nastaviť 14
správne držanie tela 13

335Register



Tlačidlá 43
Vyhrievanie 80

Voliaca páka 202
Vozidlá na zemný plyn

pozri CNG 271
Vozidlo - nastavenia 195
Vrecká 87
Výbava pre prípad núdze

Hasiaci prístroj 286
Lekárnička 286
Náradie vozidla 287
Reflexná vesta 286
Výstražný trojuholník 286
Zdvihák 287

Vyberateľné svetlo 100
Výmena akumulátorov 297

Vyberateľný vak 89
Vyhrievanie

Predné a zadné sklo 70
sedadlá 80
Volant 80
Vonkajšie zrkadlá 73

Výklopný dvojháčik 95
Vymazanie cieľa 186
Vymazanie volaní 130
Výmena

Akumulátor vozidla 280
Akumulátory vyberateľného svetla 297
Batéria 296
Kolesá 287
Motorový olej 274
Poistky 300
Stieracie lišty 299
Žiarovky 303

Výmena dielov 259
Výmena kolesa 287
Vynulovanie počítadla najazdenej vzdialenosti

(trip) 41

Výpadok žiarovky 38
Vypnutie

Airbag 21
Alarm 55

Vypnutie motora 197
Vypnutie systému Infotainment 120
Vypnutie zapaľovania 197
Výpočet trasy 187

Prevádzka s prívesom 187
Výstraha pri prekročení rýchlosti 45
Výstraha upozorňujúca na odstup 237
Výstražné symboly

pozri Kontrolné svetlá 31
Výstražný trojuholník 286
Výška vozidla 313, 314

W

WLAN 146, 165
Client 165
Dátové spojenie 166
Hotspot 165
WPS 128

WLAN Client 165
nastaviť 128

WLAN Hotspot 165
nastaviť 128

WPS 128

X

XDS 209

Z

Z8ruka 5
Zábeh

Brzdové obloženia 199
Motor 205
Pneumatiky 281

Zablokovanie zámku riadenia 196

Zadanie cieľa 178
Zadávacia obrazovka

Znaky jazykov 135
Zadávacia obrazovka s klávesnicou 120
Zadné sedadlá 77
Zadné sklo - vyhrievanie 70
Zamknutie

Diaľkové ovládanie 51
individuálne nastavenia 53
KESSY 52
Kľúč 51
Tlačidlo centrálneho zamykania 52
v núdzovom prípade 298

Zámok voliacej páky 36
Zapaľovač cigariet 91
Zapnutie a vypnutie svetiel 63
Zapnutie systému Infotainment 120
Zapnutie zapaľovania 197
Zastavenie

pozri Parkovanie 201
Zásuvky

12 V zásuvka v batožinovom priestore 90
12 V zásuvka v interiéri 90
230 V 90

Zaznamenávanie bodov trasy 192
Zdvihák 287

nasadenie 290
Zdvíhanie vozidla 290
Zimná prevádzka 284

Snehové reťaze 284
Zimné pneumatiky 284
Znaky jazyka 127
Zobrazenie

Zmena rýchlostného stupňa 42
Zobrazenie na displeji 119
Zobrazenie tlaku v pneumatikách varovanie

pozri Monitorovanie tlaku v pneumatikách 248
Zobrazenie zvláštnych cieľov na mape 183
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Zoznam
dostupných rozhlasových staníc 139
s adresármi/titulmi 142
telefónnych kontaktov 161

Zoznam dopravných hlásení 193
Zoznam spárovaných externých zariadení 158
Zoznam trás 190
Zoznam volaní

Zoznam volaní 162
Zrkadlá 70, 73
Zrušenie vedenia do cieľa 189
Zvláštny cieľ 181, 182, 183
Zvuk 126, 134
Zvukový systém 126

Ž

Žalúziové clony chladiča 206
Žeravenie 34
Žiarovky

Kontrolné svetlo 38
Výmena 303
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