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Önsöz
Bu kullanma kılavuzu, Swing bilgi/eğlence sistemi (bundan sonra sadece cihaz olarak adlandırılacak) içindir.
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Bu kılavuza uygun hareket edilmesi cihazın doğru kullanılmasının ön koşulu
olduğundan bu kullanma kılavuzunu dikkatle okumanızı tavsiye ederiz.
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İçindekiler dizini

Bu kullanma kılavuzuna ilişkin önemli bilgiler
Bu kullanma kılavuzu Swing bilgi/eğlence sisteminin değişik versiyonları (bundan sonra sadece cihaz olarak adlandırılacak) için geçerlidir. Cihaz, takılı olduğu
araç modeline bağlı olarak görünüm ve kullanım elemanlarının düzeni bakımından farklı olabilir.

Uygunluk beyannamesi
ŠKODA AUTO, ŠKODA bilgi/eğlence sistemlerinin 1999/5/EG direktifinin temel
şartlarını ve diğer gerekliliklerini yerine getirdiğini beyan eder.

Bu kullanma kılavuzunda mümkün olan tüm cihaz fonksiyonları yer almaktadır,
fakat özel donanım, model varyantı veya pazara bağlı donanım olarak tarif edilmemiştir. Bu nedenle aracınızdaki cihaz, bu kullanma kılavuzunda tarif edilen
tüm işlevlere sahip olmayabilir.
Örn. araç fabrika çıkışında ses sistemi ile donatılmamışsa ses ayarları menüsünde ŠKODA Surround ve Virtual Subwoofer menü öğeleri görüntülenmez.
Bu kullanım kılavuzunda sadece cihaz ayarlarına yönelik ana menüler açıklanmıştır. Tüm ayarların ayrıntılı bir açıklaması Çevrimiçi kullanma kılavuzundan
bakılabilir » Sayfa 6.
Cihaza veya harici cihazlarla uyumluluğu ile ilgili bilgiler şu internet sayfalarından bulunabilir.
http://go.skoda.eu/infotainment
Bu kullanma kılavuzunda açıklanan bazı özelliklerin kullanılabilirliği harici cihazların tipine (örn. telefon, müzik çalar vb.) bağlıdır.
Bu kullanım kılavuzundaki resimler yalnızca gösterim amaçlıdır. Resimler
önemsiz ayrıntılarda aracınızdan farklı olabilir, bunlar sadece genel bilgi olarak
anlaşılmalıdır.
ŠKODA AUTO sürekli olarak tüm araçların geliştirilmesi için çalışmaktadır. Bu
nedenle her zaman şekil, donanım ve teknoloji açısından teslimat kapsamında
farklılıklar olabilir. Bu kullanım kılavuzunda yer alan bilgiler basım tarihindeki
bilgi düzeyini yansıtmaktadır.
Bu kullanma kılavuzundaki teknik bilgilerden, resimlerden ve tanımlamalardan
herhangi bir hukuki talep söz konusu olamaz.
Bu kullanım kılavuzunda belirtilen internet sayfalarını klasik görünümde açmanızı öneririz. İnternet sayfaları mobil olarak görüntülendiğinde gereken tüm bilgileri içermeyebilir.
Bu kullanım kılavuzunda mevcut olan ekran metinleri cihaza bağlı olarak cihaz
ekranında gösterilen metinlerden az miktarda farklı olabilir.

Bu kullanma kılavuzuna ilişkin önemli bilgiler
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Açıklamalar ve diğer bilgiler
Kullanma kılavuzunun yapısı
Kullanma kılavuzu hiyerarşik olarak aşağıdaki alanlara ayrılmıştır.
■

Ana bölüm (örn. ön bilgiler) - ana bölümün başlığı her zaman altta sağ tarafta
gösterilir
■ Bölüm (örn. cihaza genel bakış)
■ Modül (örn. cihazı açma/kapatma)

Bilgi arama
Kullanma kılavuzunda bilgi ararken kullanma kılavuzunun sonundaki indeksi
kullanmanızı tavsiye ederiz.
Metin bilgileri
„Basma“ - 1 saniye içerisinde kısaca basma (örneğin bir tuşa)
„Tutma“ - 1 saniyeden daha uzun basma (örneğin bir tuşa)
Metin sembolleri
®
Tescilli marka
™ Tescilli marka
→ Bir sonraki işlem adımını belirtir
 Sağ ayar düğmesi için kullanılan metin sembolü
DİKKAT
Bu sembolün yer aldığı metinler ciddi bir kaza, yaralanma veya can kaybı
tehlikesini belirtir.
ÖNEMLİ
Bu sembolün yer aldığı metinler araç hasarı riskini veya bazı sistemlerin çalışmama ihtimalini belirtir.
Not
Bu sembolün yer aldığı metinler ilave bilgiler içermektedir.
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Açıklamalar ve diğer bilgiler

Kullanılan kısaltmalar
Kısaltmalar
A2DP
ACC

Anlam
tek taraflı ses verilerinin aktarımı için bir Bluetooth® profili
otomatik mesafe ayarı

AF

Güncel radyo istasyonunun alternatif frekansları

AM

Radyo bandı tanımı

ASR

Tahrikli tekerleklerin tahrik patinaj regülasyonu

AVRCP

ses verilerinin aktarımıyla bağlantılı Multimedya fonksiyonlarının kullanımı için bir Bluetooth® profili

BT

Bluetooth® - Konuşma ve veri bilgilerinin alınması ve gönderilmesi için kablosuz iletişim

CNG

sıkıştırılmış doğal gaz

DAB

dijital radyo alımı

DRM

dijital medya içeriği kullanımını denetlemek veya kısıtlamak
için bir sistem

ESC

Denge kontrolü

FM
ID3 etiketi

Radyo bandı tanımı
şarkıcı, parça, albüm adlarının gösterilmesine olanak sağlayan bir müzik dosyasının ek özelliği

mp3

sıkıştırılmış ses formatı

PIN

kişisel tanımlama numarası

PTY

Yayınlanan programın türü

RDS

FM aralığındaki radyo alımında ek bilgilerin aktarılmasını
sağlayan sistem

SIM kart
TP
USB MSC

Mobil şebeke operatörünün tanımlanması için bir kart
Bir trafik yayını istasyonunun tanınması
İki cihaz arasında dosya aktarımı için bir yazılım profili (bazen
UMS olarak adlandırılır)

VBR

verilerin sıkıştırıldığı dosyalar için değişken bit hızı

VIN

Araç tanım numarası

wma

sıkıştırılmış ses formatı

Kullanılan kısaltmalar
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Ön Bilgiler

Çevrimiçi kullanım kılavuzu

Önemli Notlar
Konuya giriş
DİKKAT
Lütfen bütün dikkatinizi öncelikle araç kullanmaya ayırınız! Sürücü olarak
aracın çalıştırılmasının tüm sorumluluğu sizdedir.
■ Cihazı sadece her trafik durumunda aracı tam kontrolünüz altında olacak
şekilde kullanın, örn. telefonu yerine yerleştirmeyin veya bağlamayın, kişi
listesiyle çalışmayın vb. - Kaza tehlikesi söz konusudur!
■

DİKKAT
■ Ses seviyesi, dışarıdan gelen sesli sinyaller (örn. polis, kurtarma ve itfaiye
araçları gibi geçiş hakkı olan araçların uyarı sirenleri) daima duyulabilecek
şekilde ayarlanmalıdır.
■ Çok yüksek ayarlanan bir ses seviyesi işitme kaybına yol açabilir!
DİKKAT
Harici cihazları (örn. cep telefonları, ses kaynakları), ani bir fren manevrasında, sürüş yönü değişikliğinde, bir kazada veya çarpışmada savrulabileceği
bir koltukta, hava yastığı açılma bölgesinde, kumanda paneli üzerinde veya
başka bir yerde bırakılmamalıdır - Yaralanma tehlikesi!
■ Harici bir cihazı asla sürüş sırasında bağlamayın veya ayırmayın - Kaza tehlikesi!
■ Harici cihazın bağlantı kablosunu, sürüş sırasında size engel olmayacak
şekilde yerleştirin.

■

ÖNEMLİ
Bazı ülkelerde belirli bir hızdan itibaren bazı cihaz fonksiyonları kullanılamamaktadır. Bu bir hata veya arıza değildir, bilakis ulusal yasal yönetmelikler ile
ilgilidir.

Şek. 1 ŠKODA internet sayfalarına yönlendiren QR kodu
QR kodunun » Şek. 1 harici cihazınızdaki (örn. telefon, tablet) ilgili uygulamanın
okutulmasıyla veya aşağıdaki adresin web tarayıcısına girilmesinden sonra,
ŠKODA markasının modellerine bir genel bakışın bulunduğu bir internet sayfası
açılır.
http://go.skoda.eu/owners-manuals
▶ İstediğiniz modeli seçin - araç literatürünü
▶ İmalat dönemini ve dili seçin.
▶ İlgili çevrimiçi kullanım kılavuzunu seçin.

içeren bir menü açılır.

Çevrimiçi kullanım kılavuzundan bilgiler yazdırılabilir.

Harici cihazlar ve uygulamalar
Bu kullanım kılavuzunda belirtilen bazı işlevlerin kullanılabilirliği bağlanacak
cihazın tipine ve ayrıca içerisinde kurulu olan uygulamalara bağlıdır.
Cep telefonları
Şu internet sayfalarından cihazın seçilen test edilecek cep telefonlarıyla uyumlu olup olmadığı kontrol edilebilir.
http://go.skoda.eu/compatibility
Çok sayıda cep telefonların olması ve ayrıca bu cihazların sürekli gelişmesi nedeniyle, ŠKODA AUTO şirketi cihazla olan uyumluluğu her zaman kesin olarak
sağlayamaz. İlgili araçtaki işlevselliğin ŠKODA bayisini de dahil ederek fiziksel
olarak kontrol edilmesi önerilir.
Seçilen cep telefonlarının sadece resmi dağıtım ağından olan telefonlar test
edilir ve desteklenir. Bu durum donanım bellenimi ve yazılım için de geçerlidir.
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Ön Bilgiler



Test edilecek cep telefonun işlevleri ülkeye özgü spesifikasyon ve somut hizmet sağlayıcısı için aynı tipteki cep telefonundan farklı olabilir.
Cep telefonlarının test edilmesi için bu testin zamanında mevcut olan işletim
sistemi ve sürümü kullanıldı. Bu nedenle bir başka işletime sistemine sahip bir
cep telefonun işlev kapsamı test edilen cep telefonun işlevinden farklı olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Cihaza genel bakış
Cihaz tanımı
Cihaz, takılı olduğu araç modeline bağlı olarak ve kullanım elemanlarının düzenine göre farklı olabilir.

ŠKODA AUTO şirketi cep telefonu üreticilerinden ve uygulama tedarikçilerinden
kaynaklanan değişiklikler için sorumluluk üstlenemez.
Bazı mobil uygulamaların işlevi ilgili yerdeki internet bağlantısının kalitesi nedeniyle etkilenebilir.
ŠKODA AUTO şirketi, hatalı veya talimatlara aykırı uygulamalar nedeniyle ya da
cep telefonlarının amacına uygun kullanılmaması veya izinsiz kullanılması nedeniyle cihazdaki veya araçtaki olası hasarlar için sorumluluk üstlenemez.

Şek. 2 Cihazlara görsel genel bakış
 Cihazı açma/kapatma, ses seviyesini ayarlama ayar düğmesi
 Menü açma ve onaylama ayar düğmesi
 - Radyo menüsü » Sayfa 12
1
2  - Medya menüsü » Sayfa 14
3 Donanıma göre:
▶  - Sessize alma
▶  - Telefon menüsü » Sayfa 19
4  - Cihaz ayarları » Sayfa 10
5  - Ses ayarları

Ön Bilgiler
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Donanıma göre:
▶  - Araç sistemlerinin ayarı » Sayfa 25 (Yeti için geçerli değil)
▶  - Trafik anansu demetiminin açılması/kapatılması » Sayfa 14 (Yeti
için geçerlidir)
Dokunmatik ekran » Sayfa 9
SD kart yuvası » Sayfa 16

Dokunmatik ekran
Cihaz, ekran yüzeyine dokunularak hafifçe çalıştırılabilecek olan dokunmatik bir
ekranla donatılmıştır.
Ekranın parlaklık derecesi ayarlanabilir



→ Ekran → Parlaklık düzeyi:.

ÖNEMLİ
■ Ekran sadece parmakla hafifçe dokunularak kullanılmalıdır. Çok fazla baskı
uygulandığında ekran hasar görebilir!
■ Ekranı korumak için dokunmatik ekranlar için uygun olan ve dokunmatik ekranın işlevselliğini olumsuz etkilemeyen bir koruyucu folyo kullanılabilir.
■ Ekrandaki kirler yumuşak bir bez ve gerekirse saf ispirto yardımıyla temizlenebilir.

Yazılım güncellemesi
Cihazın mevcut yazılım sürümüyle ilgili güncel bilgileri ŠKODA web sayfalarında
bulabilirsiniz.
http://go.skoda.eu/infotainment
▶ Yazılım

bilgilerinin gösterilmesi için  tuşuna ardından Sistem bilgileri fonksiyon alanlarına dokunun.
▶ Yazılım güncelleme işleminin başlatılması için gösterilen menüde Yazılımı güncelle fonksiyon alanına dokunun.

Cihazı açma/kapatma

› Cihazıaçmak/kapatmak için  üzerine basın.
Cihazın otomatik olarak açılması
Cihaz kontağın kapatılmasından önce ayar düğmesiyle  kapatılmamışsa, kontağın açılmasından sonra otomatik olarak çalışır.

1)
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AUX için geçerli değildir.

Ön Bilgiler

Cihazın otomatik olarak kapanması
Cihaz devredeyse ve kontak anahtarı kontaktan çıkartılırsa, cihaz otomatik olarak kapanır.
Araç marş düğmesi ile donatılmışsa cihaz, motor durdurulup sürücü kapısı açıldıktan sonra otomatik olarak kapanır.
Kontak kapalıyken, cihaz yaklaşık 30 dakika sonra otomatik olarak kapanır.
Cihaz, belirli koşullar altında otomatik olarak kapanabilir. Cihaz, cihaz ekranında
gösterilen bir metin mesajı ile bilgilendirir.

Ses seviyesini ayarlama
Her ses seviyesi değişikliği ekranda görüntülenir.

› Ses seviyesini artırmak için  ayar düğmesini sağa çevirin.
› Ses seviyesini azaltmak için  ayar düğmesini sola çevirin.
› Sessize almak için  ayar düğmesini 0 konumuna alın.
› veya:  tuşuna basın.
Sesin kapatılması durumunda ekranda .
Ses kapatıldığı anda Medya menüsünde bir kaynaktan çalınıyorsa, çalma kesintiye uğrar (Pause)1).
ÖNEMLİ
Çok yüksek ayarlanan bir ses seviyesi araç içerisinde ses titreşimlerime yol
açabilir.
■ Ses kaynağı değiştirilirken veya bağlanırken ani ses seviyesi değişiklikleri olabilir. Bir ses kaynağını değiştirmeden veya bağlamadan önce ses seviyesini düşürün.

■

Cihaz kullanımı ve ayarları
Cihaz kullanımı
Kullanım prensipleri

Fonksiyon alanları
Bir fonksiyonu veya bir menüyü onaylayan ekran alanlarına „fonksiyon alanları“ denir.
▶ Beyaz yazı - Alan etkin ve seçilebilir
▶ Gri yazı - Alan devre dışı ve seçilemez
▶ Yeşil çerçeve - Şu anda seçili alan
Menü/Menü adımı/Fonksiyon seçme
▶ Fonksiyon alanına dokunarak  veya .
▶ Ayar düğmesi çevrilerek .
Menü/Menü adımı/Fonksiyon onaylama
▶ Fonksiyon alanına dokunarak.
▶ Ayar düğmesine basılarak .
Düzenlenmiş menüye geri dönme

Şek. 3 Ekran alanları / Ekran göstergesi
Ekran göstergesinin tanımı » Şek. 3
A Saat ve dış sıcaklık bilgilerini ve diğer bilgileri içeren durum satırı
B Geçerli menünün kullanımı ve menü hakkında bilgiler
C Güncel menünün fonksiyon alanları
D Geçerli menünün adı
E Bir üst menüye geri dönme
F  „Pop-up penceresi“ ile menü adımının bir alt menüsünü açma
G „Checkbox“ olan menü öğesi
▶  - Fonksiyon açık
▶  - Fonksiyon kapalı
H Kaydırma işareti - Pozisyon ve menü içerisinde gezinme kaydırma işaretinin parmak ile yukarı/aşağı hareketiyle mümkündür
▶ Kaydırma işaretinin üzerinde parmakla dokunma - bir sonraki ekran göstergesine yukarı doğru geçiş
▶ Kaydırma işaretinin altında parmakla dokunma - bir sonraki ekran göstergesine aşağı doğru geçiş

▶ Fonksiyon alanına dokunarak .
▶ Ekran üzerinde „Pop-up pencere“ dışında bir yere dokunarak.
▶ Ekranın yanında ilgili tuşa basılarak (örn. Medya ana menüsünde 

tuşuna

basarak).
Menü öğesi/fonksiyon değeri seçme
- seçilen menü öğesi/fonksiyon değeri
- seçimi kaldırılan menü öğesi/fonksiyon değeri

▶
▶

Değer ayarlama
▶ Aşağıdaki sembollerden birinin bulunduğu fonksiyon alanına dokunarak , ,
, , , .
▶ Dokunarak veya parmağınızı skala üzerinde gezdirerek.
▶ Ayar düğmesi çevrilerek .
Not
Donanıma bağlı olarak cihaz, kullanım kolu veya çok fonksiyonlu direksiyon simidi üzerindeki düğmeler aracılığıyla çalıştırılabilir. Ek bilgiler » Araç kullanma
kılavuzu.

Cihaz kullanımı ve ayarları
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Alfasayısal klavye
Şek. 4
Klavye görünümü örneği

Fonksiyon alanına dokunarak  basıldığında ilgili kayıtların listesi açılır. Bulunan kayıt sayısı 4 veya daha az ise otomatik olarak bulunan kayıtları içeren bir
liste gösterilir.

Cihaz ayarları
Yapılandırma asistanı
Şek. 5
Yapılandırma asistanı

Alfasayısal klavye karakterleri girmek için kullanılır.
Alfasayısal klavye açıklaması » Şek. 4
A Giriş satırı
B Duruma bağlı olarak:
▶  - Büyük harfe geçiş
▶  - Özel karakterlere geçiş
▶  - Sayılara geçiş
C Duruma bağlı olarak:
▶  - Sayılara geçiş
▶  - Latin harflerine geçiş
▶  - Kiril harflerine geçiş
D Duruma bağlı olarak:
▶  - Girilen karakterleri onaylama
▶  - Seçilen kayıtları görüntüleme (fonksiyon alanında seçilen kayıtların
sayısı görüntülenir)
 Bir üst menüye geri dönme
 Girilen karakterleri silme
 Basılı tutulduğunda ilgili harfin varyantları görüntülenir.
 Ek klavye dilleri arasında geçiş
 Boşluk girişi
 İmleci giriş satırında sola kaydırma
 İmleci giriş satırında sağa kaydırma
Bul
Karakterler girilirken ilgili kayıtlar aranmaya başlanır.
Aranacak kayıt (örn. kayıtlı kişi) özel karakterler (Diakritika) ile birlikte girilmelidir.
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Cihaz kullanımı ve ayarları

Cihazın çalıştırılmasından sonra iki ayarlanmamış menü noktası mevcutsa veya
kişiselleştirmenin yeni bir menü noktası seçilmişse yapılandırma asistanı otomatik olarak gösterilir.
Yapılandırma asistanının otomatik gösterimi Artık gösterme fonksiyon alanına dokunularak devre dışı bırakılabilir.

› Manuel gösterim için



tuşuna ardından Yapılandırma asistanı fonksiyon alanı-

na dokunun.

Yapılandırma asistanı şu menü noktalarını sırasıyla ayarlamayı sağlar.






Kişiselleştirmenin kullanıcı hesabının adının değiştirilmesi » Araç kullanım kılavuzu
Saat ayarı (Yeti için geçerli değil)
Tarih ayarı (Yeti için geçerli değil)
Her bir radyo bandının birinci kayıt grubuna güncel olarak en güçlü alım
sinyaline sahip radyo istasyonun kaydı
Cihazın bir telefonla bağlantısı ve eşleştirilmesi

Ayarlanan menü noktası  simgesiyle donatılmıştır.
Ayarlanmamış menü noktaları A » Şek. 5 bölgesinde ilgili fonksiyon alanına
dokunarak ayarlanabilir.

Cihazın sistem ayarları

› 

tuşuna basın.

Ses - Ses tonu ayarları
Ekran - Ekran göstergelerinin ayarı
Saat ve tarih - Saat ve tarih ayarları (Yeti için geçerli değil)
Dil/Language - Cihaz dili ayarı
Ek klavye dilleri - Ek klavye dillerinin ayarı
birimler - Birimlerin ayarı (Yeti için geçerli değil)
Yapılandırma asistanı - Yapılandırma asistanının göstergesi
SD kartını güvenle kaldır - SD kartını güvenle kaldır
■ USB'yi güvenle kaldır - Harici USB veri taşıyıcısının güvenle kaldır
■ Fabrika ayarları - Fabrika ayarlarına geri dönme
■ Bluetooth - Bluetooth® ayarları
■ Sistem bilgileri - Sistem bilgileri ve yazılım güncelleme » Sayfa 8
■ Telif hakkı - Cihazın lisans bilgileri
■

■
■
■
■
■
■
■

Cihaz kullanımı ve ayarları
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Durum satırındaki bilgi sembolleri
Sembol

Radyo
Kullanım



Konuya giriş

 

Cihaz, FM ve AM frekans aralıkları için analog radyo alımı ve ayrıca dijital DAB
radyo alımı olanağı sağlar.
ÖNEMLİ
Cam anteni olan araçlarda camlara folyo veya metal kaplı çıkartmalar yapıştırmayın, sinyal çekişinde bozukluklara yol açabilir.
■ Otoparklar, tüneller, yüksek binalar veya dağlar radyo sinyalini, tamamen
devre dışı kalacak şekilde bozabilir.

■

Şek. 6
Ana menü



tuşuna basın.

Ana menü » Şek. 6
A Seçilen istasyon (isim veya frekans)
B Radyo metni (AM, FM) / grup ismi (DAB)
C En sevilen istasyonlar için istasyon tuşları
D Radyo bandı seçimi (FM / AM / DAB)
 Seçilen radyo bandında tercih edilen istasyonun hafıza grubu seçimi (örneğin FM1, FM2, FM3)
  İstasyon değiştirme
 Manüel / yarı otomatik istasyon arama
 Radyo metin göstergesi
 Radyo ana menüsünün gösterilmesi
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Radyo

Görüntülenen istasyon adının sürekli değişmesi halinde ekran üzerinde istasyon adının yer aldığı kısma basılarak güncel metin sabitlenebilir. Parmakla istasyon adı kısmına yeniden basıldığında istasyon adı komple görünür (FM).

İstasyon arama ve frekans seçme

Ana menü

› Ana menünün gösterilmesi için


 
 

Anlamı

Trafik yayını istasyonu
Trafik yayını sinyali mevcut değil ya da seçilen istasyon trafik yayını istasyonu değil
Sinyal mevcut değil (DAB)
RDS fonksiyonu kapalı (FM)
Alternatif frekans AF kapalı (FM)

İstasyon arama
› Radyo ana menüsünde  veya  fonksiyon alanına dokunun.
Ayara bağlı olarak  → Ok tuşları: güncel seçili radyo bandının mevcut bir istasyonu istasyon listesinden veya istasyon tuşlarında kayıtlı bir istasyon ayarlanır.
Frekans seçme
› Radyo ana menüsünde  fonksiyon alanına dokunun. Güncel frekans aralığının skalası görüntülenir.
› İstenilen frekans değerinin ayarlanması için alt ekran bölümünde  veya 
fonksiyon alanına dokunun veya döner ayarlayıcıyı  çevirerek veya parmakla dokunarak kaydırıcıyı skala üzerinde gezindirin.
Frekans seçimi  ayar düğmesine basılarak sonlandırılır.
İstasyonları sırasıyla dinlemek (Tarama)
Bu fonksiyon, seçili güncel radyo bandında mevcut olan tüm istasyonları birkaç
saniyeliğine arka arkaya çalar.

› Mevcut istasyonların çalma otomatiğini başlatmak/sonlandırmak için Radyo
ana menüsünde  ayar düğmesine basın.

AM istasyon listesi, alınan istasyonun frekans değerine göre sıralanır.

Mevcut istasyonların listesi

DAB istasyon listesi  → İstasyon listesi türü: menü noktasının ayarına bağlı olarak sıralanabilir.

Tercih edilen istasyonların için istasyon tuşları
Her radyo bandında tercih edilen istasyonların kaydedilmesi için ve üç gruba
ayrılmış olan 12 istasyon tuşu mevcut.
Bir istasyon aşağıdaki yollardan biri üzerinden cihaz hafızasına kaydedilebilir.

› Bir istasyonun Radyo ana menüsünde kaydedilmesi için istenilen

Şek. 7 Mevcut FM/DAB istasyonları listesi örneği (hiyerarşik sıralama)

› Güncel seçili radyo bandının mevcut istasyonların listesini görüntülemek için
Radyo ana menüsünde  ayar düğmesini çevirin.

› Çalmak için istenilen istasyonun fonksiyon alanına dokunun.
› İstasyonların program türüne (örn. kültür, müzik vb.) göre filtrelemek için FM

1)

ve DAB2) istasyon listesinde  » Şek. 7 -  fonksiyon alanına dokunun.

Bilgi sembolleri



 (örn.)
 (örn.)



İstasyon tuşlarından birinde kayıtlıdır
Güncel olarak çalınan istasyon
Trafik yayını istasyonu
Yayınlanan programın türü (FM, DAB)
Yerel yayın tipi (FM)
İstasyon sinyali alınamıyor (DAB)
İstasyon sinyali sabit değil (DAB)

İstasyon listesini güncelleme
FM bandında istasyon listesi sürekli otomatik olarak güncellenir.
AM ve DAB bandında manuel güncelleme  » Şek. 7  fonksiyon alanına basılarak yürütülmelidir.
İstasyon listesindeki istasyonları sıralama
FM istasyon listesi  → Gelişmiş ayarlar → İstasyon düzenle: menü noktasıyla sıralanabilir.

1)
2)

C » Şek. 6
için bkz. Sayfa 12 fonksiyon alanını sesli bir sinyal duyulana kadar basılı tutun.
› Bir istasyonun istasyon listesinde kaydedilmesi için istenilen istasyonun
fonksiyon alanını basılı tutun, kayıt grubunu seçin ve istenilen istasyon tuşuna dokunun.

Bir istasyon dolu bir istasyon tuşuna kaydedilirse bu istasyon tuşunun üzerine
yazılır.

İstasyon logoları
Tercih edilen bir istasyonun istasyon tuşu, adı ile birlikte istasyon logosunu da
içerebilir.
İstasyon logosu atamak

› Radyo ana menüsünde  → İstasyon logoları fonksiyon alanına dokunun.
› Dolu bir istasyon tuşuna basın ve veri taşıyıcısını (SD kartı, USB) seçin.
› İstenilen istasyon logosunu ilgili veri taşıyıcısında arayın ve seçin.
İstasyon logosunu kaldırma
› Radyo ana menüsünde  → İstasyon logoları fonksiyon alanına dokunun.
› Logoyu kaldırmak istediğiniz istasyon tuşuna dokunun.
› veya: logoları tüm istasyon tuşlarından aynı anda silmek için  Tümü fonksiyon alanına dokunun.
› Silmeyi onaylayın/iptal edin.
Not
Şu resim biçimleri desteklenir: jpg, gif, png, bmp (png biçimini kullanmanızı
öneriyoruz).
■ Maksimum çözünürlük 400x240 piksel.

■

RDS fonksiyonu açıkken geçerlidir.
İstasyon listesinin global sıralamasında geçerlidir.

Radyo
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TP Trafik yayını

› Trafik yayını denetimini açmak/kapatmak için Radyo ana menüsünde  →
Trafik yayını (TP) fonksiyon alanına dokunun.

Bir trafik anonsu sırasında güncel anons iptal edilebilir, gerektiğinde de trafik
yayını denetimi devre dışı bırakılabilir.

Medya
Kullanım
Ana menü
Şek. 8
Ana menü

Not
O anda ayarlı istasyon trafik mesajı yayınlamıyorsa veya sinyali alınamıyorsa
cihaz otomatik olarak arka planda başka bir trafik yayını istasyonu arar.
■ Medya ana menüsü üzerinden veya AM radyo bandındaki bir radyo istasyonu
çalınırken en son seçilmiş olan FM radyo bandındaki istasyonun trafik yayını alınır.

■

Ayarlar
Radyo ana menüsünün fonksiyonları ile ilgili temel ayar tüm radyo bantları için
aynıdır.

› Radyo ana menüsünde  fonksiyon alanına dokunun.
Tara - Kısa bantların güncel frekans aralığında sinyali alınabilen tüm istasyonları 5'er saniye için otomatik olarak çalma
■ Ok tuşları: - İstasyon geçiş fonksiyonunu ayarlama (  fonksiyon alanları)
■ Trafik yayını (TP) - Trafik yayınını açma/kapatma
■ Radyo metni - Radyo metni gösterimini açma/kapatma (FM ve DAB)
■ İstasyon listesi türü: - İstasyon listesindeki radyo istasyonlarını sıralama şekli
(DAB)
■ İstasyon logoları - İstasyon logosunu manuel atama
■ Kayıtları sil - İstasyon tuşlarına kayıtlı istasyonları silme
■ Gelişmiş ayarlar - Seçilen radyo bandına bağlı olarak değişen diğer ayarlar (FM ve
DAB) » Sayfa 6, Çevrimiçi kullanım kılavuzu
■
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Medya

› Ana menünün gösterilmesi için



tuşuna basın.

Ana menü » Şek. 8
A Çalınan parçaya ilişkin bilgiler
B Sürmeli ayarlayıcı bulunan çalma zaman ekseni
C Ses kaynağı seçme
 Ses kaynağı türüne bağlı olarak:
▶ Klasör/parça listesi
▶ Multimedya veritabanı
 Medyalar ana menüsünün ayarları
Not
Çalınan parçaya ilişkin bilgiler ses kaynağına ID3-Tag olarak kayıtlıysa ilgili bilgiler ekranda görüntülenir. ID3-Tag yoksa sadece parça adı gösterilir.
■ Değişken veri hızına (VBR) sahip parçalarda gösterilen kalan çalma süresi gerçek kalan çalma süresi ile uyuşmayabilir.
■

Fonksiyon

Ses kaynağı seçme

Güncel albümü/klasörü tekrar çalmayı
açma/kapatma
Çalınan parçayı tekrar çalmayı açma/kapatma

Eylem
Dokunma 
Dokunma 

Zaman eksenine dokunularak B » Şek. 8 için bkz. Sayfa 14 parça içerisinde ileri
geri gidilebilir.

Klasör / parça listesi
Şek. 10
Klasör/parça listesi

Şek. 9 Ses kaynağı seçme

› Medyalar ana menüsünde

A » Şek. 9 fonksiyon alanına dokunun ve istenilen
ses kaynağını seçin.
› veya: Klasör/parça listesinde ya da multimedya veritabanında  B fonksiyon
alanını basılı tutun ve istenilen ses kaynağını seçin.

Ses kaynağı seçildiğinde mevcut parçalar çalınmaya başlar (AUX için geçerli
değildir).

› Klasörlerin/parça listelerinin gösterilmesi için Medyalar ana menüsünde 

Çalma kullanımı

fonksiyon alanına dokunun.

Cihaz, bağlı ses kaynağının içeriğini alfabetik sıralı klasör ve parça adlarına göre
çalar.
Fonksiyon

Eylem

Çalma/durdurma

Dokunma 
Dokunma  (parçanın çalınmaya
başlamasından sonraki 3 saniye içinde)
Dokunma  (parçanın çalınmaya
başlamasından 3 saniye sonra)
Tutma 
Tutma 
Dokunma 

Önceki parçayı çalma
Güncel parçanın başından çalınması
Parçayı hızlı geri sarma
Parçayı hızlı ileri sarma
Sonraki parçayı çalma
Güncel albümü/klasörü rastgele çalmayı açma/kapatma

Dokunma 

Bir ses kaynağının içeriği klasör/parça listesinde alfabetik sırayla görüntülenir.
Klasör/parça listesi » Şek. 10
A Seçilen ses kaynağı / ses kaynağı klasörü (klasör için olan fonksiyon alanına dokunarak klasör içinde gezinme)
 Ses kaynağı seçme
 Klasör
 Çalma listesi
   Güncel çalınan parça / Çalınan parça durduruldu
 Parça çalınamıyor (fonksiyon alanına dokunulduğunda nedeni görüntülenir).
Not
Klasörde 1000'den fazla parça varsa sadece en eski oluşturma tarihine sahip
ilk 1000 parça görüntülenir.
■ Klasör/parça listesinin okuma hızı bağlantı hızına ve veri hacmine bağlıdır.

■

Medya
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Multimedya veritabanı

ÖNEMLİ
Bağlı ses kaynaklarına önemli ve yedeklenmemiş veriler kaydetmeyin. ŠKODA
kaybolan veya hasar gören dosyalar veya bağlı ses kaynakları için sorumluluk
üstlenmemektedir.
■ Ses kaynağı değiştirilirken veya bağlanırken ani ses seviyesi değişiklikleri olabilir. Bir ses kaynağını değiştirmeden veya bağlamadan önce ses seviyesini düşürün.
■

SD kart
Şek. 12
SD kartı takma

Şek. 11 Multimedya veritabanı
USB üzerinden bağlanan bazı Apple cihazlar için klasör/parça listesi yerine multimedya veritabanı görüntülenir.
Multimedya veri tabanında parçalar kategorilere ayrılır B » Şek. 11.

› Multimedya veritabanının gösterilmesi için Medyalar ana menüsünde 
fonksiyon alanına dokunun.

› Çalmak için önce kategori ve ardından parça seçilmelidir.

› SD kartını yuvaya ok yönünde (kesik köşesi sağa bakacak şekilde) yerine

Multimedya veritabanı » Şek. 11
A Seçilen ses kaynağı / Seçilen kategori / Ses kaynağı klasörü
 Dokunma - Bir üst klasörü seçme / Tutma - Ses kaynağı seçme
B Sıralama kategorileri

› SD kartını çıkarmak için Medyalar ana menüsünde  → SD kartını güvenle kaldır

Ses kaynakları
Konuya giriş

› Çalmak için öncelikle istenilen ses kaynağını bağlayın veya cihaza itin ve ardından ses kaynağını listeden seçin » Sayfa 15. Çalma otomatik başlar (AUX
için geçerli değil).

Ses kaynağı olarak AUX seçilmişse çalma işlemi bağlı cihazdan başlatılmalıdır.

„oturana kadar“ itin » Şek. 12.

tuşuna basın. Ekranda Lütfen bekleyin… → Şimdi SD çıkarılabilir. görünür.

› Yerleştirilen SD karta basın. SD kart, çıkış konumuna „sıçrar“.

ÖNEMLİ
Yazma koruması için sürgüsü kırık SD kart kullanmayın - SD kart okuyucu hasar görebilir!
■ Adaptör yardımıyla SD kartlar kullanıldığında SD kartı sürüş sırasında araçtaki
sarsıntılar nedeniyle adaptörden düşebilir.

■

USB girişi
USB girişi ( simgesiyle işaretlenmiş) ön orta konsolda bulunur. Girişin tam
montaj yeri » Araç kullanma kılavuzu.
USB girişine bir ses kaynağı doğrudan veya bağlantı kablosu ile bağlanabilir.

› Bağlamak için USB ses kaynağını ilgili girişe takın.
› USB ses kaynağını ayırmak için Medyalar ana menüsünde  → USB'yi güvenle
kaldır üzerine dokunun. Ekranda Lütfen bekleyin… → USB aygıtı kaldırılabilir. belirir.

› Ses kaynağını ilgili USB girişinden ayırın.
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USB ses kaynağını şarj etme
Kontak açıkken USB ses kaynağı bağlandıktan sonra şarj işlemi otomatik olarak
başlar (USB konnektörü üzerinden şarj edilebilen ses kaynakları için geçerlidir).
Şarj verimliliği olağan güç kaynağı üzerinden gerçekleşen şarj verimliliğinden
farklı olabilir.
Bazı bağlı ses kaynakları şarj edilmeyi algılayamaz.
ÖNEMLİ
USB uzatma kabloları veya ara parçalar bağlı olan ses kaynağının çalışmasını
olumsuz etkileyebilir.
Not
ŠKODA orijinal aksesuar programındaki bağlantı kablolarını kullanmanızı tavsiye ederiz.

Bluetooth® oynatıcı
Cihaz, A2DP ve AVRCP ses profillerini kullanarak bağlı bir Bluetooth® oynatıcıdan ses dosyaları çalınmasına olanak sağlar.

›

ÖNEMLİ
AUX girişi sadece harici ses kaynakları için kullanılabilir!
■ AUX girişine, harici akım beslemesi için bir adaptörle donatılmış olan bir ses
kaynağı bağlı ise, ses tonu bozulabilir.

■

Not
AUX girişi için 3,5 mm'lik jak (stereo jak) kullanılır.
ŠKODA orijinal aksesuar programındaki bağlantı kablolarını kullanmanızı tavsiye ederiz.

■
■

Desteklenen ses kaynakları ve dosya formatları
Desteklenen ses kaynakları
Kaynak

Arabirim

Tip

Özellik

SD kartı

SD okuyucu

Standart
ebat

SD; SDHC; SDXC

Bluetooth®

çaların bağlanması için çaları cihazla birleştirin - Cihaz bir telefon
ile eşleştirilirken izlenen yol izlenmelidir » Sayfa 20.
®
› Bluetooth çaları ayırmak için bağlantıyı eşleşen cihazların listesinde sonlandırın » Sayfa 20.
Apple cihazı
Bluetooth® çalar olarak bir Apple cihazı bağlanmışsa ve USB girişine takılmışsa
Bluetooth® bağlantısı kesilmez. Çalma iptal edilecekse çalma yeniden başlatılmalıdır. Ses kaynağı olarak USB seçildiğinde Apple cihazı Bluetooth® çalar olarak ayrılır. Bu bağlamda, cihaz ekranında ilgili bir uyarı mesajı belirir.
USB girişine bir Apple cihazı bağlanmışsa ve çalma açıksa bu cihaz Bluetooth®
çalar olarak bağlanamaz. Bu bağlamda, cihaz ekranında ilgili bir uyarı mesajı belirir.

MSC
USB
cihazları

USB 1.x; 2.x
ve 3.x veya
üstü, USB
2.x destekli

MTP

Apple
Bluetooth®özellikleri

-

-

USB bellek;
HDD (özel yazılım olmadan);
MSC modunu destekleyen USB cihazları
Android veya Windows
Phone işletim sistemli
cihazlar (cep telefonu,
tablet)
iOS işletim sistemli cihazlar (iPhone, iPod,)
Bluetooth protokolleri
A2DP ve AVRCP (1.0 1.4)

Dosya sistemi

FAT16
VFAT
FAT32
exFAT

-



AUX girişi
AUX girişi (üzerinde  yazısı ile işaretli) ön orta konsolda bulunur. Girişin tam
montaj yeri » Araç kullanma kılavuzu.

› Bağlamak için AUX ses kaynağının soketini ilgili yuvaya takın.
› Ayırmak için AUX ses kaynağının sketini çekin.
Medya
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Desteklenen ses dosyası formatları
Codec tipi
(Dosya formatları)
Windows Media
Audio 9 ve 10
MPEG-1; 2 ve 2,5
(Layer-3)

Dosya uzan- Maks. bit hıtısı
zı

Maks. tarama hızı

Çalma listeleri
m3u
pls
wpl
asx

wma

384 kbit/s

96 kHz

mp3

320 kbit/s

48 kHz

Not
GPT standardı (GUID Partition Table) ile yapılandırılmış ses kaynakları cihaz
tarafından desteklenmez.
■ DRM yöntemi ile korunan dosyalar cihaz tarafından desteklenmez.

■
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Telefon ana menüsü cihaza bir telefon bağlandığında gösterilir.

Telefon
Giriş bilgileri
Konuya giriş
Bu bölümde cihaza Bluetooth® üzerinden bağlı bir telefonun kullanımı ele alınmaktadır.
Cihaza, içerisinde birden fazla SIM kart bulunan bir telefon bağlandığında bağlı
olan telefonun tüm SIM kartları üzerinden gelen aramalar kabul edilebilir.
Giden aramalar için, bağlı telefonun tipine bağlı olarak yalnızca birincil SIM kart
kullanılabilir ya da telefondaki SIM kartlardan biri seçilebilir.
Phonebox
Ön orta konsoldaki eşya gözü Phonebox fonksiyonuyla donatılmış olabilir
» Araç kullanım kılavuzu.
Bir telefon arka yüzü aşağıya bakacak şekilde eşya gözünde yerleşime bırakılırsa telefon sinyali tavan anteniyle güçlendirilir.
Kablosuz şarja yönelik Qi standardına sahip olan telefonlar eşya gözünde ayrıca kablosuz şarj edilebilir. Kablosuz şarj işleminin başlangıcında cihaz ekranında ilgili mesaj gösterilir.
DİKKAT
Araçta cep telefonu kullanımına yönelik ülkeye özgü bağlayıcı düzenlemeler
her zaman dikkate alınmalıdır.

Ana sayfa - Bilgiler ve fonksiyon alanları » Şek. 13
A GSM operatörünün adı (Roaming etkin olduğunda ismin önünde )
B Eşleştirilmiş telefonlar listesini görüntüleme (fonksiyon alanı içerisinde
bağlı telefonun adı görünür)
C Sık kullanılan kişiler fonksiyon alanları
D Acil çağrının seçimi veya sık kullanılan kişinin fonksiyon alanı » Sayfa 22,
Sık kullanılan kişiler (sık kullanılanlar)
 Sık kullanılan kişiler için fonksiyon alanlarının bir grubunun seçimi
 Telefon numarası girme
 Kayıtlı kişi listesini görüntüleme
 Arama kaydını görüntüleme (cevapsız çağrılar varsa fonksiyon alanının yanında cevapsız çağrı sayısı görüntülenir)
 Telefon menüsü ayarları
Durum satırındaki semboller
 GSM operatörünün sinyal gücü
 Telefon pilinin şarj durumu
 Cevapsız çağrı
 Devam eden görüşme

Ayarlar

› Telefon ana menüsünde  fonksiyon alanına dokunun.
Eller serbest Görüşmeyi telefona / cihaza geri yönlendirme (menü öğesi bir görüşme sırasında görüntülenir)
■ Telefon seç - Mevcut telefonları arama / Eşleştirilmiş telefonlar listesi / Telefon
seçimi
■ Bluetooth - Bluetooth® ayarları » Sayfa 11
■ Kullanıcı profili - Kullanıcı profili ayarları
■ Mobil telefonu unutmayın - Telefonu araçta unutma uyarısını açma/kapatma (telefon cihaza bağlı ise)
■ Paralel görüşmeler - Aynı anda devam eden iki telefon görüşme seçeneğinin açılması/kapatılması
■

Ana menü
Şek. 13
Ana menü

› Göstermek için



tuşuna basın.

Telefon
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Eşleştirme ve bağlantı
Konuya giriş
Telefon ile cihaz arasındaki bağlantının kapsama alanı araç içi ile sınırlandırılmıştır.
Bluetooth®

Bir telefonu
ile cihaza bağlamak için, her iki cihazın birbiriyle eşleştirilmiş olması gerekir.
Eşleştirme işlemi, eşleştirme sırasında cihaza başka bir telefon bağlı olup olmadığına bağlıdır.
Cihaz ile bir telefon ve bir Bluetooth® çalar birleştirilebilir. Telefon aynı zamanda çalar haline dönüştürülebilir.
Cihazla maks. 20 adet harici cihaz eşleştirilebilir. Maksimum sayıya ulaşıldıktan
sınra sonraki cihazın eşleştirilmesiyle en uzun süreyle kullanılmayan cihazın yeri alınır.
Önceden eşleştirilmiş bir telefon ile bağlantı kurmak için eşleştirme yapılması
gerekmez. Telefonu eşleşen telefonlar listesinden bulmanız ve bağlantıyı kurmanız yeterlidir.
DİKKAT
Bir telefonu cihazla sadece araç dururken eşleştirin ve bağlantı kurun - kaza
tehlikesi söz konusudur!

Eşleştirme koşulları

Uyumlu telefonlar hakkında bilgi ve Bluetooth® cihazı ile ilgili güncellemeler
için ŠKODA web sayfalarına bakabilirsiniz.
http://go.skoda.eu/infotainment

Eşleştirme ve bağlantı işlemi
Telefonu cihazla eşleştirin
› Telefonda mevcut harici Bluetooth® cihazlarını aratın.
› Cihazı seçin (cihazın adı  → Bluetooth → adı:).
› PIN kodunu onaylayın, gerekirse eşleştirmeyi onaylamak için kodu girin.
Harici bir cihaz bağlı olup olmadığına bağlı olarak telefon cihaza bağlanır veya
sadece eşleştirilir.
Cihazın telefonla eşleştirilmesi
› Cihaza bir telefon bağlanmamışsa  tuşuna basın ardından Telefon bul fonksiyon alanına dokunun.
› Cihaza bir telefon bağlanmışsa  tuşuna basın ardından  → Telefon bul
fonksiyon alanına dokunun.
› Aranan harici Bluetooth® cihazlarının listesinde istenilen telefonu seçin.
› PIN kodunu onaylayın, gerekirse eşleştirmeyi onaylamak için kodu girin.
Cihaza harici Bluetooth® cihazları bağlanmışsa cihazdan eşleştirme ve bağlantı
işlemi sırasında olası bağlantı türü için mesajlar ve seçenekler (örn. bağlı olan
harici Bluetooth® cihazının yerini alma) gösterilir.

Eşleşen harici cihazların yönetimi

Telefon aşağıdaki koşullarda cihazla eşleştirilebilir.







Kontak açık.
Cihazın ve telefonun Bluetooth® fonksiyonu açık olmalı.
Cihazın ve telefonun görünürlüğü açık olmalı.
Telefon, Bluetooth® sinyalinin kapsama alanında olmalı.
Telefon cihaz ile uyumlu olmalı.
Telefonla harici bir Bluetooth® cihazı bağlı (örn „Headset“) bağlı değil.

Eşleştirme ister cihaz istenirse de telefon üzerinden gerçekleştirilebilir.
Eşleştirme ve bağlantı işlemi sırasında cihaz ekranında ve ayrıca telefon ekranında uyarı mesajları gösterilir. Bu mesajlar dikkate alınmalı ve gerektiğinde
onaylanmalıdır (örn. kişilerin içe aktarılması onayı veya Bluetooth® çalar
bağlantısı vs.).
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Şek. 14 Eşleşen cihazlar listesi / Bluetooth® profilleri

› Telefon ana menüsünde  → Bluetooth → Eşleşen cihazlar fonksiyon alanına
dokunun.



Eşleşen harici cihazların listesinde her bir harici cihazda Bluetooth® profillerinin
» Şek. 14 -  şu simgeleri belirebilir.
Sembol

Sembol
rengi
beyaz
yeşil
beyaz
yeşil




Telefon fonksiyonları
Telefon numarası girme ve çevirme

Fonksiyon
Harici cihaz telefon olarak bağlanabilir
Harici cihaz telefon olarak bağlandı
Harici cihaz Bluetooth® çalar olarak bağlanabilir
Harici cihaz Bluetooth® çalar olarak bağlandı

Bağlantının kurulması

▶ Eşleşen harici cihaz listesinden istediğiniz harici cihazı seçin.
▶ Mevcut Bluetooth® profilleri » Şek. 14 -  listesinden istediğiniz

profili seçin.

Cihaza harici Bluetooth® cihazları bağlanmışsa cihazdan bağlantı işlemi sırasında olası bağlantı türü için mesajlar ve seçenekler (örn. bağlı olan harici Bluetooth® cihazının yerini alma) gösterilir.
Bağlantının kesilmesi

▶ Eşleşen harici cihaz listesinden istediğiniz harici cihazı seçin.
▶ Mevcut Bluetooth® profilleri » Şek. 14 -  listesinden istediğiniz

profili seçin.

Eşleşen harici cihazı silme
için şu fonksiyon alanlarından birine dokunun.

▶ Silmek

 Tümü - Harici tüm cihazları silme

- İstenen harici cihazı silme
▶ Silme

işlemini Sil fonksiyon alanına dokunarak onaylayın.

Not
Bluetooth® ses profili  tuşuna basılarak ve ardından  → Bluetooth → BT
Ses (A2DP/AVRCP) fonksiyon alanına dokunularak kapatılıp/açılabilir.

Şek. 15 Sayısal klavye / Telefon numarası düzenleme
Telefon numarası girme ve seçme

› Telefon ana menüsünde  fonksiyon alanına dokunun.
› Sayısal klavyeyi kullanarak telefon numarasını » Şek. 15 -  girin.
› Girilen numarayı  fonksiyon alanına dokunarak çevirin.
Sayısal klavye fonksiyon alanları

Son aranan numarayı girme / Girilen telefon numarasını arama

Acil çağrının seçilmesi (bazı ülkeler için geçerlidir)

Arıza durumunda yol yardımı çağrı numarasını arama

Bilgi çağrı numarasını arama (ŠKODA markasının ürünleri ve hizmetleri ile
ilgili bilgiler)
  Telesekreter numarasının aranması cihaz tarafından desteklenmez
Son girilen numarayı silme


Fonksiyon alanlarının gösterimi  /  İmleci giriş satırında hareket ettirmek için » Şek. 15 - 
Yol yardımı ve bilgi çağrısı
Yol yardımı ve bilgi çağrısı ücretsizdir. Sadece telefon operatörünüzün ücret tarifesi doğrultusunda bir telefon görüşmesi fatura edilir.
Çağrı numaraları önceden fabrikada ayarlanmıştır. Numaraları değiştirmek istiyorsanız bir ŠKODA servis ortağına başvurmalısınız.
Yol yardımı veya bilgi çağrısı yapılamıyorsa bir ŠKODA servis ortağına başvurmalısınız.

Telefon
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Sayısal klavyeyi kullanarak bir kişiyi arama
Sayısal klavye aynı zamanda bir kişiyi aramak için kullanılabilir.

Listeyi güncelleme
Telefon cihaza yeniden bağlandığında liste otomatik olarak güncellenir.

Örneğin 32 rakamları girildiğinde sayısal klavyenin yanında A alanında DA, FA,
EB ve benzeri harf sıralarına sahip olan kişiler gösterilir » Şek. 15.

Güncelleme aşağıda açıklandığı üzere elle de yapılabilir.

Kayıtlı kişi listesi

▶ 

tuşuna basın ardından  → Kullanıcı profili → Kişileri yükle fonksiyon alanına dokunun.

Güncelleme sırasında cihaz hafızasına aktarılan kayıtların sayısı / telefondaki
kayıtların sayısı görüntülenir.
Güncellemeden sonra içe aktarılan kayıt sayısı / 2000 (içe aktarılabilecek maksimum kayıt sayısı) görüntülenir.

Sık kullanılan kişiler (sık kullanılanlar)
Şek. 17
Sık kullanılan kişiler
Şek. 16 Kayıtlı kişi listesi / Kişi ayrıntıları

› Telefon ana menüsünde  fonksiyon alanına dokunun, kayıtlı kişi listesi gösterilir » Şek. 16- .

Fonksiyon alanları
A Kişi arama
B Kayıtlı kişi listesinde bir numaranın seçilmesi (bir kayıtlı kişi birden fazla telefon numarası içeriyorsa kişi numarası seçildikten sonra bu kişiye atanmış
olan telefon numaralarını içeren bir menü gösterilir.
 Kişi ayrıntılarını görüntüleme » Şek. 16 - 
C İletişim ayrıntısında numaranın seçilmesi
 Kişinin telefon numarasını çevirmeden önce düzenleme
Listeyi içe aktarma
Telefon cihaza ilk kez bağlandıktan sonra kişiler cihaz hafızasına aktarılır. İçe
aktarma işlemi birkaç dakika sürebilir.

A » Şek. 17 fonksiyon alanlarıyla sık kullanılan kişinin telefon numarası hızlı bir
şekilde aranabilir.

Acil arama fonksiyon alanı
Fonksiyon alanı 4  Birinci sık kullanılanlar grubunda fabrika çıkışlı olarak acil
çağrı numarası kayıtlıdır ancak başka bir kişi ile değiştirilebilir.
Acil çağrı numarasını tekrar oluşturmak için telefon eşleştirilmiş harici cihazlar
listesinden silinmeli » Sayfa 20 ve tekrar eşleştirilmeli ve bağlanmalıdır.
Sık kullanılanılan atama

› Telefon ana menüsünde istediğiniz

Cihazın telefon rehberinde içe aktarılacak kayıtlar için 2000 adet boş hafıza yeri bulunmaktadır. Her kişi maksimum 5 telefon numarası içerebilir.

A » Şek. 17 boş fonksiyon alanına dokunun.
› İstediğiniz kişiyi (gerekirse numaralarından birini) seçin.

İçe aktarılan kişi sayısı
dan tespit edilebilir.

Sık kullanılanlar grubunu seçme
2 grup vardır. Her grup sık kullanılan kişiler için 4 fonksiyon alanına sahiptir.



→  → Kullanıcı profili → Kişileri yükle menü noktasın-

İçe aktarım sırasında bir hata meydana gelirse, ekranda ilgili bir mesaj belirir.
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› Fonksiyon alanına  dokunun ve istediğiniz grubu seçin.



Sık kullanılana bağlantı oluşturma
› İstenilen A » Şek. 17 fonksiyon alanına dokunun.
Düzenlenmiş sık kullanılanı değiştirme
› Telefon menüsünde istediğiniz A » Şek. 17 fonksiyon alanını basılı tutun.
› İstediğiniz kişiyi (gerekirse numaralarından birini) seçin.

 Giden arama
 Cevapsız çağrı

Telefon görüşmesi

Sık kullanılanı silme
tuşuna basın ardından  → Kullanıcı profili → Sık kullanılanları yönet fonksiyon alanına dokunun.
› İstediğiniz sık kullanılan kişi fonksiyon alanına dokunun ve silme işlemini
onaylayın.

› 

Tüm sık kullanılan kişiler  Tümü fonksiyon tuşuna basılarak ve silme işlemi
onaylanarak silinebilir.

Arama listesi

Şek. 18 Arama listesi / Kişi ayrıntıları

› Telefon ana menüsünde  fonksiyon alanına dokunun, bir arama listesi görüntülenir » Şek. 18 - .

Fonksiyonel alanları ve semboller
A Arama türüne bağlı olarak göstergenin ayarı
▶ Tümü - Tüm aramaların listesi
▶ Cevapsız - Cevapsız çağrılar listesi
▶ Aranan - Aranan numaraların listesi
▶ Gelen - Kabul edilen aramaların listesi
B Arama listesinde bir numaranın çevrilmesi
 Kişi ayrıntılarını görüntüleme » Şek. 18 - 
C İletişim ayrıntısında numaranın seçilmesi
 Gelen arama

Şek. 19 Gelen arama / Devam eden arama

Şek. 20 Gelen sonraki arama / Bekleyen arama
Görüşme içeriğine bağlı olarak aşağıdaki fonksiyonlar çalıştırılabilir.






Aramayı sonlandırma / Gelen aramayı reddetme / Aramayı sonlandırma
Gelen aramayı kabul etme / Bekletilen aramaya geri dönme
Arama sesini kapatma/açma
Aramayı bekletme
Mikrofonu açma/kapatma

Telefon
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Hoparlörü kapatma/açma (görüşmeyi telefona/cihaza alma)
kapatmak için Telefon ana menüsünde devam eden bir görüşme
sırasında  → Eller serbest fonksiyon alanına dokunun.
▶ Hoparlörü açmak için devam eden bir görüşme sırasında  fonksiyon alanına
dokunun.

▶ Hoparlörü
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Sürüş bilgileri

Araç sistemleri
CAR - Araç ayarları

Şek. 22
Sürüş bilgileri

Konuya giriş
CAR menüsünde sürüş bilgileri ve araç bilgileri görüntülenebilir ve bazı araç sistemleri ayarlanabilir.
Münferit sistemlerin açıklaması » Araç kullanma kılavuzu.
Not
Araç sistemlerinin ayarları sadece kontak açık iken gerçekleştirilebilir.

Ana menü
Şek. 21
Ana menüdeki fonksiyon alanları

Ana menüdeki fonksiyon alanları » Şek. 21
 Aşağıdaki menü öğelerini seçme
▶ Sürüş bilgileri
▶ DriveGreen
▶ Konfor tüketicileri
▶ Araç durumu
 Medya/radyo dinleme kullanımı
 Sabit kaloriferi ve havalandırmayı ayarlama
 Araç sistemlerinin ayarları

› 

tuşuna basın ardından  → Sürüş verileri fonksiyon alanına dokunun.

Ekran gösterimi » Şek. 22
A Sürüş mesafesi
B Sürüş süresi
C Ortalama hız
D Ortalama yakıt tüketimi
E Sürüş noktası değerlendirmesi (DriveGreen fonksiyonu)
F Yaklaşık menzil1)
G Menzil gösterimi (öngörülen menzil 300 km altında ise araç yavaşça 
sembolüne yaklaşır)
  fonksiyon alanlarıyla aşağıdaki hafızalardan biri seçilebilir.
▶ Baş. itibaren - Münferit sürüş bilgileri
▶ Uzun süreli - Uzun süreli sürüş bilgileri
▶ Yakıt aldıktan sonra - Son yakıt alımından sonraki bilgiler

DriveGreen

› 

tuşuna basın ardından  → DriveGreen fonksiyon alanına dokunun.

DriveGreen - sürüş şekli ile ilgili bilgilere dayanılarak sürüşün ekonomikliği değerlendirilir.

Konfor tüketicileri

› 
1)

tuşuna basın ardından  → Komf. tüket. fonksiyon alanına dokunun.



CNG'li araçlarda yaklaşık menzil benzin ve CNG için ayrı olarak gösterilir.

Araç sistemleri
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Ekranda, o anda yakıt tüketiminde en büyük paya sahip olan üç tüketici gösterilir (örn. klima sistemi vb.). Aynı zamanda tüm konfor sistemleri çalışırken tüketilen yakıt miktarı bilgisi gösterilir.

Lastikler

› 

tuşuna basın ardından  → Lastikler fonksiyon alanına dokunun.

Lastik kontrol göstergesi - Lastik basıncı denetimi fonksiyonu
 SET - Lastik basıncı değerlerini kaydetme
■ Kış lastikleri - Kış lastikleri için hız sınırına ulaşıldığında uyarı vermenin ayarlanması
■ Hız uyarısı - Kış lastikleri fonksiyonunu açma/kapatma
■ Uyarı - Uyarı ile ilgili hızın ayarlanması
■

Araç durumu

■

Şek. 23
Araç durumu

Sürücü profilleri (kişiselleştirme)

› 

tuşuna basın ardından  → Sürücü hesapları fonksiyon alanına dokunun.

Kişiselleştirme ayarının açıklaması » Araç kullanım kılavuzu.

› 

tuşuna basın ardından  → Araç durumu fonksiyon alanına dokunun.

Yardımcı sistemler

Ekranda araç durumu veya lastik basıncı denetim fonksiyonu ile ilgili bilgiler görüntülenir.

› 

›   fonksiyon alanlarıyla Araç durumu menü noktasını seçin.

■

Fonksiyon alanları ve ekran göstergesi » Şek. 23
A
Araç gösterimi (renkli olarak gösterilen araç bölümleri bu araç bölümleri
ile ilgili uyarı mesajları vermektedir, „araca“ tıklandıktan sonra uyarı mesajı metinleri gösterilir)
 Mesaj yok / Araç durumu ile ilgili uyarı mesajları ve mesajların sayısı (sadece bir mesaj varsa uyarı mesajı metni gösterilir)
 START-STOPP sistemi ile ilgili durum bilgilerinin gösterilmesi

Kişiselleştirme - Kullanıcı hesabını görüntüleme/değiştirme

ESC ve ASR sistemleri

› 
■
■
■

1)

tuşuna basın ardından  → ESC sistemi: fonksiyon alanına dokunun.

Etkin - ESC sisteminin bütün bileşenlerini etkinleştirme
ASR kapalı - ASR sisteminin devre dışı bırakılması
ESC Sport - ESC sport'un etkinleştirilmesi

Sürüş modu seçimi yapılabilen araçlarda bu ayar yapılır » Araç kullanma kılavuzu, bölüm Sürüş modu seçimi.
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tuşuna basın ardından  → Sürüş asistanı fonksiyon alanına dokunun.

ACC (mesafe ayarı) - Adaptif hız ayar sisteminin ayarlanması
Sürüş programı: - Adaptif hız ayar sistemi devrede iken araç hızlanma ayarı1)
■ Eco - tasarruflu
■ Normal - normal
■ Sport - sportif
■ Son seç. mesafe - En son seçilen mesafe kademesinin açılması/kapatılması
■ Mesafe: - Önde giden araçlara göre mesafe denetimi ayarı
■ Çok kısa - Çok kısa mesafe
■ Kısa - Kısa mesafe
■ Orta - Orta mesafe
■ Uzak - Uzak mesafe
■ Çok uzak - Çok uzak mesafe
■ Front Assist - Önde giden araçlara göre mesafe denetimi için yardımcının
ayarlanması
■ Etkin - Asistanın etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması
■ Ön uyarı (varyant 1) - Ön uyarıyı etkinleştirme/devre dışı bırakma
■



Ön uyarı (varyant 2) - Uyarı verilecek mesafe seviyesini ayarlama ve etkinleştirme/devre dışı bırakma
■ Erken - Daha uzun mesafe
■ Orta - Orta mesafe
■ Geç - Kısa mesafe
■ Kapalı - Uyarıyı devre dışı bırakma
■ Mesafe uyar. göster - Mesafe uyarı göstergesinin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması
■ Lane Assist - Şerit takip yardımcısının ayarlanması
■ Etkin - Yardımcının etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması
■ Uyarlanır şerit kılavuzu - Uyarlanır şerit kılavuzunun etkinleştirilmesi/devre dışı
bırakılması
■ "Kör nokta" asistanı - „Kör nokta denetim“ asistanını etkinleştirme/devre dışı
bırakma
■ Yorgunluk algılama - Yorgunluk algılamasının etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması
■ Proaktif yolcu koruması - Proaktif yolcu korumasının etkinleştirilmesi/devre
dışı bırakılması
■

Park ve manevra

› 

tuşuna basın ardından  → Park etme ve manevra fonksiyon alanına dokunun.

ParkPilot - Park yardım sisteminin ayarlanması
■ Otomatik etkinleştir - Park yardım sisteminin küçültülmüş göstergesinin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması (ileri sürüşte)
■ Ön ses seviyesi - Ön tarafta engel tespiti için sinyal sesi seviyesinin ayarlanması
■ Ön ses yüksekliği - Ön tarafta engel tespiti için sinyal sesi yüksekliğinin ayarlanması
■ Arka ses seviyesi - Arka tarafta engel tespiti için sinyal sesi seviyesinin ayarlanması
■ Arka ses yüksekliği - Arka tarafta engel tespiti için sinyal sesi yüksekliğinin
ayarlanması
■ Sesi azaltma - Park yardım sistemi etkin iken ses seviyesini (örneğin radyo ses
seviyesini) azaltma
■ Parktan çıkma yardımcısı - Parktan çıkma yardımcısını etkinleştirme/devre dışı bırakma

■

Far

› 

tuşuna basın ardından  → Far fonksiyon alanına dokunun.

İç aydınlatma - İç mekan aydınlatmasının ayarlanması
Gösterge paneli - Gösterge/düğme aydınlatması parlaklığının ayarlanması
■ Ayak bölm. aydınlat. - Ayak bölmesi aydınlatması parlaklık ayarı
■ Işık yardımcıları - Dış aydınlatma ayarı
■ Dynamic Light Assist - Dynamic Light Assist fonksiyonunu etkinleştirme/devre
dışı bırakma
■ Light Assist - Light Assist fonksiyonunu etkinleştirme/devre dışı bırakma
■ Açılma zamanı: - Otomatik far kontrolü için sensör hassasiyeti ayarı
■ Erken - Yüksek hassasiyet
■ Orta - Orta dereceli hassasiyet
■ Geç - Düşük hassasiyet
■ Oto. sürüş farı (yağmur) - Yağmurda otomatik sürüş farının etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması
■ Konforlu sinyal - Konforlu şerit değiştirme sinyalinin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması
■ Yolculuk modu: - Sağdan / soldan akan trafik için ışık ayarı
■ Sol - Soldan akan trafik için
■ Sağ - Sağdan akan trafik için
■ Light Assist - Halojen farların far mesafesi ayarı
■ „Coming/Leaving home“ - COMING HOME / LEAVING HOME fonksiyonunun
ayarlanması
■ Coming home - Aracın terk edilmesinden sonraki aydınlatma süresinin ayarlanması (0-30 saniye; 0 - fonksiyon devre dışı)
■ Leaving home - Aracın kilidinin açılmasından sonraki aydınlatma süresinin
ayarlanması (0-30 saniye; 0 - fonksiyon devre dışı)
■

■

İç aydınlatma (ambiyans aydınlatması)

› 

tuşuna basın ardından  → Ambiyans aydınlatması fonksiyon alanına dokunun.

Renk - Aydınlatma rengi seçimi
Etkin - Ambiyans aydınlatmasını etkinleştirme/devre dışı bırakma
Renk - Aydınlatma rengi seçimi
■ Alanlar - Parlaklık ayarı
■ Tümü - Aynı anda tüm alanlar için parlaklık ayarı
■ Gösterge paneli - Kumanda paneli bölgesi için parlaklık ayarı

■

■
■

Araç sistemleri
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■
■

Kapılar - Kapı bölgesi için parlaklık ayarı
Ayak bölm. aydınlat. - Ayak bölmesi için parlaklık ayarı

Ayna ve silecek

› 

Koltuklar

› 
■

tuşuna basın ardından  → Ayna ve silecek fonksiyon alanına dokunun.

Aynalar - Aynaların ayarlanması
Senkron ayarla - Dış ayna senkronize ayarının etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması
■ Geri viteste aynaları indir - Geriye doğru sürüşte ön yolcu yan aynasının indirilmesini etkinleştirme / devre dışı bırakma
■ Aynaları katla (park dur.) - Aracın kilitlenmesi sırasında ayna gövdesini içeri katlama işlevini etkinleştirme/devre dışı bırakma
■ Silecekler - Sileceklerin ayarlanması
■ Otomatik. otomatik sil - Yağmurda otomatik ön cam silme işleminin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması
■ Otomatik. silecekler - Otomatik arka cam silme işlevinin etkinleştirilmesi/devre
dışı bırakılması
■

■

Açma ve kapatma

› 

tuşuna basın ardından  → Açma ve kapatma fonksiyon alanına dokunun.

Cam kumandası - Cam kumandasının ayarlanması
■ Konforlu açma: - Konforlu açma ayarı
■ Tümü - Tüm camlar
■ Sürücü - Sadece sürücü penceresi
■ Kapalı - Konforlu açmanın devre dışı bırakılması
■ Merkezi kilitleme - Kapıların açılmasının ve kapanmasının ayarlanması
■ Kilit açma: - Kapı kilitlerini açma ayarı
■ Tümü - Tüm kapılar
■ Tek kapı - Sürücü veya ön yolcu kapısı (ön yolcu kapı kolundaki sensör aracılığıyla kilit açılırken)
■ Araç tarafı - Sürücü veya ön yolcu tarafındaki kapılar (ön yolcu kapı kolundaki sensör aracılığıyla kilit açılırken)
■ Otomatik kilitleme - Kalkış sırasında otomatik kilitlemenin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması
■ „Easy Open“ - Bagaj kapağının temassız açılma/kapanma işlevini etkinleştirme/devre dışı bırakma
■ Otom. bagaj bölm. örtüsü - Sarılabilir bagaj bölmesi örtüsünü otomatik olarak
sarma işlevini etkinleştirme/devre dışı bırakma

■
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tuşuna basın ardından  → Koltuklar fonksiyon alanına dokunun.

Koltuk poz. kaydet - Araç uzaktan kumandalı anahtar ile kilitlenirken sürücü
koltuğu ve dış ayna pozisyonlarını kaydetme
■ Araç anahtarı etkin - Aracı kilitlerken sürücü koltuğu ve dış ayna pozisyonunun
kaydedilmesinin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması

Gösterge tablosu (çok fonksiyonlu gösterge)

› 

tuşuna basın ardından  → Gösterge tablosu fonksiyon alanına dokunun.

Bu menüde çok fonksiyonlu gösterge menü adımlarının gösterge tablosu ekranında gösterimini açma/kapatma ve sürüş bilgilerini sıfırlama imkanı sunulmaktadır.
Anlık tüketim - Güncel yakıt tüketimi gösteriminin açılması/kapatılması
Ortalama tüketim - Ortalama yakıt tüketimi gösteriminin açılması/kapatılması
Ek yakıt miktarı - Ek yakıt miktarı gösteriminin açılması/kapatılması
Konfor tüketicileri - Konfor tüketicileri tüketim göstergesinin açılması/kapatılması
■ Eko önerileri - Yakıt tasarrufu sağlayan sürüş için ipuçları mesajının açılması/kapatılması
■ Sürüş süresi - Sürüş süresi gösteriminin açılması/kapatılması
■ Sürüş mesafesi - Sürüş mesafesi gösteriminin açılması/kapatılması
■ Ortalama hız - Ortalama hız gösteriminin açılması/kapatılması
■ Dij. hız göstergesi - Güncel hız gösteriminin açılması/kapatılması
■ Hız uyarısı - Hız uyarısı gösteriminin açılması/kapatılması
■ Yağ sıcaklığı - Yağ sıcaklığı göstergesinin açılması/kapatılması
■ "Başl.itibaren" bilgilerini sıfırla - Cihaz ekranında ve gösterge tablosu ekranında
münferit sürüş hafızasının sıfırlanması
■ "Uzun süreli" bilgilerini sıfırla - Cihaz ekranında ve gösterge tablosu ekranında
uzun süreli hafızanın sıfırlanması
■
■
■
■

Saat, tarih ve birim ayarı

› 

tuşuna basın ardından Saat ve tarih fonksiyon alanına dokunun.

Saat ve tarih ayarı açıklaması .

› 

tuşuna basın ardından Birimler fonksiyon alanına dokunun.

Birim ayarları açıklaması .

Servis

› 

tuşuna basın ardından  → Servis fonksiyon alanına dokunun.

VIN: ... - Araç tanım numarası gösterimi
Muayene: … veya … gün kaldı - Bir sonraki servise kadar olan km/gün gösterimi
■ Yağ değişim servisi: … veya … gün kaldı - Bir sonraki motor yağı değişimine
kadar olan km/gün gösterimi

■
■

Not
Ayarlar sadece kontak açık iken gerçekleştirilebilir.

Climatronic (otomatik klima sistemi)
Şek. 24
Climatronic - Ana Menü

Fabrika ayarlarına geri alma

› 

tuşuna basın ardından  → Fabrika ayarları fonksiyon alanına dokunun.

Bu menüde araç sistemleri ayarlarına ilişkin menü adımlarını fabrika ayarlarına
geri alma imkanı sunulmaktadır.
Tüm ayarlar
Tüm ayarlar - Tüm menü adımlarının geri alınması
■ Tek tek ayarlar
■ Sürüş asistanı - Sürüş asistanı menüsünün sıfırlanması
■ Park ve manevra - Park ve manevra menüsünün sıfırlanması
■ Işık - Işık menüsünün sıfırlanması
■ İç aydınlatma - İç aydınlatma menüsünün sıfırlanması
■ Ayna ve silecek - Ayna ve silecek menüsünün sıfırlanması
■ Açma ve kapatma - Açma ve kapatma menüsünün sıfırlanması
■ Gösterge tablosu - Gösterge tablosu menüsünün sıfırlanması
■ Sürücü hesapları - Menüleri tekrar oluşturma Kişiselleştirme

■

■

Yukarıdaki menü adımlarından biri seçildiğinde bu ayarların gerçekten geri alınmak istenip istenmediği ile ilgili bir soru sorulur.
■
■

İptal - Bir üst menüye geri dönme
Sıfırla - Ayarların geri alınması

Isıtma ve soğutma sistemi ayarı
Konuya giriş
Superb ve Octavia için geçerlidir
Ekran üzerinden Climatronic ve sabit kalorifer ve havalandırma ile ilgili bazı
ayarlar yapılabilir.
Münferit sistemlerin açıklaması » Araç kullanma kılavuzu.

Ana menüyü açma

› Climatronic kumanda panelindeki



tuşa basın.

Fonksiyon alanları ve ekran göstergesi » Şek. 24
A
İstenilen sıcaklık ayarı (ön - sol taraf)
B
İstenilen sıcaklık ayarı (ön - sağ taraf)
C
Climatronic'in o anki çalışma modunun gösterimi (veya işletim türü
ayarı)
D
 modunda işletim gücünü ayarlama
Hafif - düşük çalışma gücü, sessiz işletim
Orta - temel çalışma gücü
Kuvvetli - yüksek çalışma gücü
E
Fan devrini, soğutma sistemini, hava dağıtımını ve hava sirkülasyonu modunu ayarlama ve açma/kapatmaa)b)
F
İstenilen sıcaklık ayarı (arka)a)

Hava çıkış kanallarından gelen hava akımının renkli temsili
(mavi renk - sıcaklık düşüşü / kırmızı renk - sıcaklık artışı)

Arka kumanda elemanları üzerinden sıcaklık ayarı yapma olanağını
kilitleme/açmaa)b)

Ön cam ısıtmasını açma/kapatmab)

Climatronic'i açma/kapatma

Tüm araç içinde sıcaklık senkronizasyonunu, sürücü tarafındaki sıcaklık ayarına göre açma/kapatmab)

Araç sistemleri
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a)
b)

Sabit kaloriferi ve havalandırmayı ayarlama
Climatronic ayarları

Superb için geçerlidir.
Fonksiyon açıkken fonksiyon alanındaki sembol yeşil renklidir.

Climatronic ayarları
 tuşuna basın ardından  fonksiyon alanına dokunun.
■ Klima profili:  modunda işletim gücünü ayarlama
■ Hafif - düşük çalışma gücü, sessiz işletim
■ Orta - temel çalışma gücü
■ Güçlü - yüksek çalışma gücü
■ Otomatik hava sirkülas. - Otomatik hava sirkülasyonu işletiminin açılması/kapatılması
■ Otomatik ek ısıtma - Hızlı iç mekan ısıtmasının açılması/kapatılması
■ Otomatik ön cam ısıtması - Otomatik ön cam ısıtmasının etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması
Not
Cihaz Climatronic menüsünde yaklaşık 10 saniyeden daha uzun bir süre çalıştırılmazsa ve cihaz, bu menü açılmadan önce açık değildiyse cihaz kapatılır.

Fonksiyon alanları ve ekran göstergesi » Şek. 25
A Hareket zamanı - Aracın çalışmaya hazır olması gerektiği haftanın günü ve
zamanı
B Çalışma modu ayarı (ısıtma/havalandırma)
C Ön seçim sürelerinin listesi, ön seçim süresini etkinleştirme/devre dışı bırakma
D Ön seçim süresi 1-3'ün ve çalışma süresinin (10-60 dakika) ayarlanması
E Kalorifer çalışırken pencereler kırmızı gösterilir / havalandırma çalışırken
pencereler mavi gösterilir
F Anlık görüntülenen ön seçim süresi
G Anlık görüntülenen ön seçim süresini etkinleştirme
H Hareket zamanını ayarlama: Gün, saat, dakika
Sadece ayarlanan bir ön seçim süresi devrede olabilir. Etkinleştirilen ön seçim
süresi, otomatik starttan sonra tekrar devre dışı bırakılır. Sonraki start için ön
seçim sürelerinden biri etkinleştirilmelidir.
Açık olan sistem, ayarlanan çalışma süresinin bitiminde kapanır veya doğrudan
açma/kapatma için olan  sembollü tuşa basılarak veya telsiz uzaktan kumanda üzerinden kapatılabilir.
Not
Ön seçim süresinde gün seçiminde Pazar ve Pazartesi günleri arasında boş
bir konum bulunur. Bu konum seçilirse, güncel hafta gününden bağımsız olarak
araç seçilen zamanda çalışmaya hazır olur.
■ Başka bir zaman ayarlanırsa , etkinleştirilen ön seçim süresi otomatik olarak
devre dışı bırakılır. Ön seçim süresi yeniden etkinleştirilmelidir.

Sabit kalorifer ve havalandırma

■

Şek. 25 Sabit kalorifer: Ana menü/Ön seçim süresinin ayarlanması
Ana menüyü açma

› Climatronic kumanda panelindeki



tuşa basın, ardından  fonksiyon alanı-

na dokunun.

Veya manüel klima sistemli araçlarda

› 
30

tuşuna basın, ardından  fonksiyon alanına dokunun.

Araç sistemleri

Anahtar kelimeler dizini
A
A2DP/AVRCP
bkz. ayarlar - Bluetooth
ACC
Acil çağrı
Açma
Alfasayısal klavye
AM
Ambiyans aydınlatması
Anahtar - Hafıza fonksiyonu
Ana menü
CAR
Medya
Radyo
Telefon
Araç - Ayarlar
Araç durumu
Araç sistemleri
Araç tanım numarası
Arama listesi
Arama listesi
Arıza hizmeti
Arka cam - otomatik silme
ASR
AUX
Ayarlar
Araç
Birimler
Bluetooth
Cihaz
Cihaz dili
Cihaz ekranı
ek klavye dilleri
Fabrika ayarlarına sıfırlama
Klavye
Kullanıcı profili

11
26
21
28
10
12
27
28
25
14
12
19
25
26
25
29
23
21
28
26
17
25
11
11
10
11
11
11
11
11
22

Menüler
Radyo
Saat ve tarih
Ses seviyesi
Sık kullanılanları yönet
Sistem bilgileri
Telefon
Yapılandırma asistanı
Yazılım güncellemesi
Aynalar
Geri viteste alta alma
Park sırasında içeri katlama
Senkronizasyon ayarı

9
14
11
8
22
8, 11
19
10
8
28
28
28

B
Bagaj bölmesi - Açma
Bant aralığı
bkz. Ana menü
Bilgi hizmeti
Birimler
Bluetooth
ayarlama
Güncelleme
Bluetooth açma/kapatma
bkz. ayarlar - Bluetooth
Bluetooth adı
bkz. ayarlar - Bluetooth
Bluetooth görünürlüğü
bkz. ayarlar - Bluetooth
Bluetooth oynatıcı
Bluetooth profilleri

28
12
21
11
11
8
11
11
11
17
20

C
Cam konforlu kullanım
Cam kullanımı
CAR
CAR menüsü
CAR tuşu
Cep telefonu

28
28
25
25
25
6

Cihaz
Yazılım güncellemesi
Cihaza genel bakış
Cihaz dili
Cihaz ekranı
Alanlar
Bakım
Klavye
Kullanım
önemli bilgiler
Cihazı
telefona bağlama
Cihazı çalıştırma
Cihazı kapatma
Cihazı otomatik kapatma
Cihaz kullanımı
Cihaz ekranı
Cihaz kullanım prensipleri
Cihaz menüsü
CAR
Medya (ses)
Radyo
Telefon
Cihaz tanımı
Climatronic
Mod
Otomatik mod
COMING HOME

8
7
11
11
9
8
10
9
8
20
8
8
8
9
9
9
25
14
12
19
7
29
29
27

Ç
Çalma
Medyalar
Çevrimiçi kullanım kılavuzu
Çok fonksiyonlu direksiyon
bkz. kullanım kılavuzu
Çok fonksiyonlu gösterge

15
6
9
28

D
DAB

12
Anahtar kelimeler dizini
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Dil işaretleri
bkz. ayarlar - ek klavye dilleri
Disclaimer
Dokunmatik ekran
Dosya formatları
Ön koşullar ve sınırlamalar
DriveGreen
Durum satırı
Telefon

11
6
8
17
17
25
9
19

E
Easy Open
Ek klavye dilleri
Eko önerileri - Çok fonksiyonlu gösterge
Ekran
bkz. Cihaz ekranı
Ekran göstergesi
Ekranın parlaklık sınıfı
bkz. ayarlar - cihaz ekranı
ESC sistemi
ESC Spor
Eşleşen cihazlar listesi
Eşleşen cihazlar yönetimi
Eşleştirilmiş harici cihazlar
bkz. ayarlar - Bluetooth
Eşleştirme işlemi
Eşleştirme koşulları

28
11
28
8
9
11
26
26
20
20
11
20
20

F
Fabrika ayarları
Far
Far - Far mesafesi ayarı
Far mesafesi
Far sensörü - Farın açılma zamanı
FM
Fonksiyon alanları
Front Assist

32
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11, 29
27
27
27
27
12
9
26

G
Gösterge aydınlatması
Gösterge tablosu

27
28

H
Harici cihazlar
Havalandırma
Hava sirkülasyonu
Her iki ayna için senkronizasyon ayarı

6
30
29
28

I
Isıtma

29

İ
İç aydınlatma
İstasyon
bkz. Ana menü
İstasyon kaydetme
İstasyon logoları
Güncelleme
İstasyon logosu

27
12
13
8
13

K
Kalorifer
Kapatma
Kapı kilidi açma
Kapı kilitleme
Kayıtlı kişi
listesi
Kaynak seçme
Medya
Kış lastikleri için hız sınırlaması
Kişileri içe aktarma
Kişiselleştirme
Yapılandırma asistanı
Klavye
Klavyeli giriş ekranı

30
28
28
28
22
15
26
19
26
10
10, 11
10

Klima sistemi
Koltuklar
Ayar
Konforlu sinyal
Konfor tüketicileri
Kör nokta denetimi
Kullanıcı hesabı
Yapılandırma asistanı
Kullanıcı profili
Kullanım
Medya
Radyo
Telefon
Kullanım kolu
bkz. kullanım kılavuzu

29
28
27
25
26
10
19
14
12
19
9

L
Lane Assist
Lastik basıncı değerlerini kaydetme
Lastikler
LEAVING HOME
Liste
Medya
mevcut istasyonlar

26
26
26
27
15
13

M
Manevra
Medya
Ana menü
AUX
Bluetooth ses
Çalma kullanımı
desteklenen medyalar
Dosya formatları
Kullanım
Liste
Multimedya veritabanı
Ön koşullar ve sınırlamalar
Önsöz

27
14
14
17
17
15
17
17
14
15
16
17
14

SD kart
Ses kaynağı
Ses kaynağı seçme
USB
Medyalar
Veri kaynağının güvenle çıkarılması
Menü
Cihaz ayarları
Setup
MFL
bkz. kullanım kılavuzu
Muayene
Multimedya
AUX
USB
Multimedya veritabanı
Medya

16
16
15
16
11
9
10
9
29
17
16
16

O
Otomatik arka cam silme
Otomatik hava sirkülasyonu
Otomatik kilitleme
Otomatik klima sistemi
Otomatik mesafe ayarı

28
29
28
29
26

Ö
Ön Bilgiler
Ön cam
Isıtma
Yağmurda otomatik silme
Ön cam ısıtması
Önemli Notlar

6
29
28
29
6

P
Park
ParkPilot
Parktan çıkma yardımcısı
Park yardım sistemi

27
27
27
27

Phonebox
Proaktif yolcu koruması
PTY filtresi

19
26
13

R
Radyo
Ana menü
Ayarlar
Frekans seçme
İstasyon arama
İstasyon kaydetme
İstasyon logosu
İstasyon tuşları
Kullanım
Mevcut istasyonların listesi
Önsöz
Tarama
Trafik yayını (TP)
Radyo bandı seçme
bkz. Ana menü
Radyo istasyonu
İstasyon arama
İstasyonları kaydetme
İstasyon seçme
İstasyon tuşları
Logo
Radyo istasyonu seçme
bkz. Ana menü
Reset - Araç ayarları

12
12
14
12
12
13
13
13
12
13
12
12
14
12
12
13
12
13
13
12
29

S
Saat
bkz. ayarlar - Saat ve tarih
Sabit kalorifer
SD kart
Servis
Ses
Medya
Radyo

11
30
16
29
14
12

Ses kaynağı
Ses seviyesi
Ses seviyesi ayarı
Sessiz
Setup
Sık kullanılan kişiler
Sık kullanılanları yönetme
Silecek
Sistem bilgileri
Soğutma sistemi
START-STOP
Sürücü profilleri
Sürüş asistanı
Sürüş bilgileri
Açma/kapatma
Gösterge

16
8
8
8
10
22
19
28
8, 11
29
26
26
26
28
25

T
Tarih
bkz. ayarlar - Saat ve tarih
Telefon
Acil çağrı
Ana menü
Arama listesi
Arıza yardımı
Ayarlar
Bilgi hizmeti
Bluetooth profilleri
eşleştirme
Eşleştirme işlemi
Eşleştirme koşulları
Fonksiyonlar
Kişileri içe aktarma
Kullanıcı profili
Kullanım
Phonebox
sık kullanılan kişiler
Sık kullanılanları yönetme
Telefon görüşmesi

Anahtar kelimeler dizini

11
19
21
19
23
21
19
21
20
20
20
20
21
19
19
19
19
22
19
23

33

Telefon numarası çevirme
Telefon numarası girme
Telefon rehberi
Telefon fonksiyonları
Telefon görüşmesi
Telefon görüşmesi geçişi
cihaza
telefona
Telefon numarası
Telefon rehberi
Telefonu
cihaza bağlama
TP (trafik yayını)
Trafik yayını (TP)

21
21
22
21
23
23
23
21
22
20
14
14

U
USB
Uyarı mesajları
Uzaktan kumandalı anahtarın hafıza fonksiyonu
Uzun far

16
26
28
27

V
Veri kaynağının güvenle çıkarılması
VIN numarası

11
29

Y
Yağmurda otomatik sürüş farı
Yağmurda ön camı otomatik silme
Yağmurda sürüş farı
Yapılandırma asistanı
Yardımcı sistemler
Yazılım güncelleme
bkz. ayarlar - Sistem bilgisi
Yazılım güncellemesi
Yolculuk modu farı
Yorgunluk algılaması
Yurt dışında sürüş - Far

34
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27
28
27
10
26
11
8
27
26
27
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Bu kılavuzun tekrar basılmasına, çogaltılmasına, tercüme edilmesine veya başka bir şekilde kullanılmasına, özet şeklinde dahi olsa, ŠKODA AUTO a.s.'nin yazılı izni olmadan müsaade edilmez.
Telif hakları kanununa göre bütün telif hakları ŠKODA AUTO a.s.'ye aittir.
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