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PŘEDSTAVENÍ

Součástí výbavy vozidla je infotelematický systém vyprojektovaný v souladu s charakteristikami kabiny a s osobitým designem ladícím se stylem
přístrojové desky.

Systém je nainstalovaný v ergonomicky výhodné pozici pro řidiče i spolucestujícího. Grafické řešení čelního panelu umožňuje rychle rozpoznat
ovládací prvky a usnadňuje obsluhu.

Pro zvýšení bezpečnosti před odcizením je systém vybaven ochranným systémem, jenž umožňuje jej používat pouze ve vozidle, do něhož byl
původně nainstalovaný.

Doporučujeme si pozorně přečíst následující návod k použití a mít jej vždy po ruce (např. ve skříňce v palubní desce).

Příjemné čtení a šťastnou cestu!

Údaje jsou v této publikaci uvedeny pro informaci. Společnost Fiat Group Automobiles a.s. je oprávněna modely popsané

v této publikaci kdykoli upravit z důvodů technické či obchodní povahy Ohledně dalších podrobností se obraťte na

autorizovaný servis Fiat.
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RADY, OVLÁDAČE A
ZÁKLADNÍ
INFORMACE

RADY

Bezpečnost silničního provozu

Jednotlivé funkce systému se naučte

používat dříve, než se vydáte na cestu.

Pokyny ohledně používání systému si

pozorně pročtěte dříve, než se vydáte

na cestu.

1) 2)

Podmínky příjmu
rozhlasového vysílání

Podmínky příjmu se během jízdy

neustále mění. Příjem mohou rušit hory,

budovy nebo mosty, zejména

nacházíte-li se daleko od vysílače

naladěné stanice.

UPOZORNĚNÍ Při vysílání dopravních

informací se může hlasitost zvýšit.

Péče a údržba

Pro zachování provozuschopnosti

systému dodržujte následující opatření:

1) 2)

❒ displej je choulostivý na poškrábání,

kapaliny a čisticí prostředky. Displeje

se nedotýkejte ostrými nebo tvrdými

předměty, které by mohly poškodit

jeho povrch. Během čistění na displej

netlačte.

❒ dávejte pozor, aby se systému

nedostala kapalina, která by jej mohla

nenapravitelně poškodit.

Upozornění

Při závadě nechejte systém

zkontrolovat a opravit výlučně u

autorizované sítě Fiat.

Při velmi nízkých teplotách by mohl

displej dosáhnout optimálního jasu až

po určité době provozu.

Při delším odstavení vozidla při vysoké

venkovní teplotě se může systém

přepnout do stavu "samočinné tepelné

ochrany" a dočasně se vypnout do

doby, než teplota v kabině klesne na

přijatelné hodnoty.

CD

Nečistoty nebo případné deformace CD

mohou při přehrávání způsobit

přeskakování a špatnou kvalitu zvuku.

Pro zajištění optimálního přehrávání

uvádíme následující rady:

❒

❒ z každého CD pečlivě očistěte

měkkou prachovkou případné otisky

prstů a prach. CD držte po obvodu

a čistěte jej od středu k okrajům;

❒ pro čištění nepoužívejte nikdy

chemické výrobky (např. spreje,

antistatické přípravky nebo thinnery),

protože by se jimi mohl poškodit

povrch CD.

❒ jakmile CD přehrajete, vložte jej zpět

do obalu, aby se nepoškodil;

❒ nevystavujte CD přímému působení

slunečních paprsků, vysokým

teplotám nebo dlouhodobě vysoké

vlhkosti;

❒ na povrch CD nelepte etikety, po

vypáleném povrchu ničím nepište;

❒ nepoužívejte poškrábané, prasklé,

zdeformované a jinak poškozené

CD. Poškozené CD by mohly být

příčinou vadného fungování nebo

poškození reproduktorů.

5

24-7-2014 8:40 Pagina 5

používejte pouze CD označená

značkou:



Pro co nejlepší reprodukci je nutno

používat originálně vypálené disky CD.

Při použití nesprávně vypálených nosičů

CDR/ RW a/nebo nosičů s nejvyšší

velikostí nad 650 MB není garantována

řádná funkce přehrávače.

UPOZORNĚNÍ U prodávaných CD

nebo CD se stabilizátory atd.

nepoužívejte ochranné fólie, které by se

mohly zachytit v mechanice přehrávače

a poškodit disk.

UPOZORNĚNÍ V případě použití CD s

ochranou před zkopírováním je nutno

počkat několik sekund, než je systém

začne přehrávat. Není ani zaručeno, že

přehrávač přehraje všechny CD s

ochranou proti kopírování. Upozornění

na ochranu před kopírováním je často

uvedeno malým či nesnadno čitelným

písmem na obálce CD a bývá označeno

např. nápisy „COPY CONTROL“,

„COPY PROTECTED“, „THIS

CD CANNOT BE PLAYED ON A

PC/MAC“ nebo je označeno symboly

jako např.:

UPOZORNĚNÍ V případě CD s několika

adresáři bude zreprodukován pouze

první z nich.

MULTIMEDIÁLNÍ
ZAŘÍZENÍ:
PODPOROVANÉ
SOUBORY A FORMÁTY

Ze zdrojů CD, USB a iPod systém

přehraje soubory s následujícími

příponami a formáty:

❒ .MP3 (32 – 320Kbps);

❒ .WAV;

❒ .WMA (5 – 320Kbps) mono a stereo;

❒ .AAC (8 – 96KHz) mono a stereo;

❒ .M4A (8 – 96KHz) mono a stereo;

❒ .M4B (8 – 96KHz) mono a stereo;

❒ .MP4 (8 – 96KHz) mono a stereo.

❒ .M3U

❒ .WPL

POZN.: Nezáleží na tom, zda jsou

přípony napsané velkými či malými

písmeny.

INFORMACE O
ZNAČKÁCH

iPod, iTunes, iPhone jsou registrované

ochranné známky společnosti Apple

Inc.

Všechny ostatní ochranné známky jsou

vlastnictvím příslušných výrobců.

Společnost Apple neodpovídá za

fungování tohoto zařízení a za shodu s

předepsanými a bezpečnostními

standardy.
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Ze všech zdrojů (CD, AUX, iPod a Blue-
tooth ®) systém přehraje playlisty v
následujících formátech:

POZN.: Doporučuje se stahovat jedině

a výlučně nechráněné hudební soubory

a s podporovanými příponami. Pokud

budou na externím zdroji audia jiné

formáty (např. .exe .cab .inf atd...),

mohlo by to způsobovat problémy při

přehrávání.



Funkcionalita digitálního rozhlasového

vysílání DAB/DAB+/DMB byla

certifikována podle specifikace "ARD"

pro třídu A - Audio služby. ARD je

značka ve vlastnictví Asociace pro

digitální rozhlasové vysílání v Itálii.

EXTERNÍ ZDROJE ZVUKU

Ve vozidle je možné používat i jiná

elektronická zařízení (např. iPod, PDA,

atd.)

Nicméně některé z nich mohou vyvolat

elektromagnetické rušení. Jestliže

zaznamenáte zhoršení výkonů systému,

takové zařízení odpojte.

POZN.: Systém podporuje pouze USB

zařízení ve formátu FAT32. Systém

nepodporuje zařízení s kapacitou více

než 64 GB.

OCHRANA PŘED
ODCIZENÍM

Systém je opatřen ochranou proti

odcizení založenou na výměně

informací mezi autorádiem a

elektronickou řídicí jednotkou (Body

Computer) ve vozidle.

Tento systém zaručuje maximální

bezpečnost, přitom není nutné zadávat

tajný kód po každém odpojení

autorádia od napájení.

Jestliže kontrola dopadne úspěšně,

systém začne fungovat. Jestliže

srovnávané kódy nesouhlasí nebo po

výměně elektronické řídicí jednotky

(Body Computer), požádá aparatura o

zadání tajného kódu níže uvedeným

postupem.

Zadání tajného kódu

Jestliže při zapnutí požádá systém o

zadání tajného kódu, zobrazí se na

displeji výzva "Please enter Anti-Theft

Code" a po ní obrazovka s numerickou

grafickou klávesnicí pro zadání kódu.

Tajný kód sestává ze čtyř číslic od 1 do

9: pro zadání první číslice kódu

stiskněte příslušnou číslici na displeji.

Stejným způsobem zadejte ostatní

číslice kódu.

Po zadání čtvrté číslice začne systém

fungovat.

Při zadání chybného kódu zobrazí

systém "Incorrect Code" jako

upozornění, že je nutno zadat správný

kód.

Po třech pokusech o zadání kódu

zobrazí systém upozornění: "Incorrect

Code. Radio Locked. Please wait 30

minutes": doba čekání se zobrazí

na displeji. Po zmizení nápisu je možné

začít znovu s postupem vkládání kódu.

Pasport autorádia

Jedná se dokument, který dokládá

vlastnictví systému. V pasportu je

uveden model systému, sériové číslo a

tajný kód.

UPOZORNĚNÍ Pasport je nutno

uchovávat na bezpečném místě, aby

bylo možné použít údaje při odcizení.

Při ztrátě pasportu se obraťte na

autorizovaný servis Fiat , vezměte

sebou průkaz totožnosti a doklady o

vlastnictví vozidla.

BEZPEČNOSTNÍ
NASTAVENÍ

Doporučujeme používat bezpečnostní

nastavení pro zajištění co největší

bezpečnosti za jízdy.

Jako příklad uvádíme některé funkce,

které jsou součástí bezpečnostních

nastavení:

❒ zobrazení základních tlačítek menu

za jízdy;

7
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❒ zobrazení bezpečnostních

upozornění;

❒ upozornění na překročení

rychlostních omezení.

Pro bezpečnější jízdu ovládejte navigaci

hlasovými pokyny (viz kapitola "Hlasové

pokyny").

Upozornění

Na obrazovku se dívejte jen v případě,

že je to nezbytné, nicméně bezpečné.

Je-li třeba zobrazit obrazovku po delší

dobu, zastavte vozidlo na bezpečném

místě, abyste se museli při jízdě

rozptylovat.

Při poruše systému je bez prodlení

přestaňte používat. Jinak by se mohl

systém poškodit. Obraťte se co nejdříve

na autorizovaný servis Fiat a nechejte

závadu odstranit.

AKTIVACE NAVIGACE

Pro aktivaci navigace stiskněte tlačítko

NAV 11-obr. 1 na čelním panelu.

Při prvním zapnutí navigace je třeba

odpovědět na několik konfiguračních

dotazů: odpovězte stiskem na

obrazovce.

PŘÍJEM GPS (Global
Positioning System)

GPS je satelitní systém, který po celém

světě poskytuje informace o času a

poloze. Systém GPS je řízen výlučně

vládou Spojených států amerických,

která je jako jediná odpovědná za jeho

dostupnost a přesnost. Fungování

tohoto navigačního systému může být

ovlivněno případnou změnou

dostupnosti a přesnosti či specifickými

podmínkami prostředí. Společnost

TomTom nenese žádnou odpovědnost

za dostupnost a přesnost GPS.

Při první aktivaci navigace TomTom

může systému trvat několik minut, než

stanoví polohu GPS a zobrazí stávající

polohu na mapě. Při další aktivaci bude

poloha nalezena daleko rychleji (obvykle

do několika sekund).

Příjem signálu GPS mohou rušit velké

budovy či podobné překážky.

AKTUALIZACE
SOFTWARU

Jakmile bude vydán aktualizační

software systému UconnectTM Radio

Nav, bude možné si nechat aktualizaci

provést u autorizovaného servisu Fiat.

AKTUALIZACE MAP

Pokyny k aktualizaci map jsou uvedeny

v kapitole "Aktualizace mapy" v této

publikaci.

ASISTENCE PŘI
POUŽÍVÁNÍ
NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU

Podrobné informace naleznete na

www.tomtom.com/support.

UPOZORNĚNÍ NA
COPYRIGHT

© 2013 TomTom. Všechna práva

vyhrazena. TomTom a logo "dvou

rukou" jsou registrované značky ve

vlastnictví společnosti TomTom N.V. či

některé z jejích dceřiných společností

© 2013 TomTom. Všechna práva

vyhrazena. Tento materiál je ve

vlastnictví a je krytý copyrightem

a/nebo ochranou práv na databázi

a/nebo dalších práv duševního

vlastnictví společnosti TomTom či jejich

dodavatelů . Použití tohoto materiálu

podléhá podmínkám licenční smlouvy.

Jakékoli neautorizované kopírování

nebo šíření tohoto materiálu lze

postihnout občansky a trestně.
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Včetně dat Ordnance Survey © Crown

- Právo na databázi a copyright 2013

Včetně dat Royal Mail © Royal Mail

- Právo na databázi a copyright 2013

Data Source © 2013 TomTom Všechna

práva vyhrazena.

Software zahrnutý do tohoto projektu je

chráněn copyrightem a jeho používání

je povoleno podle licence GPL. Kopie

licence je dostupná v sekci Licence. Po

vyexpedování produktu je možné si

vyžádat příslušný zdrojový kód do tří let.

Pro další informace navštivte stránku

tomtom.com/gpl nebo kontaktujte

nejbližší asistenční službu zákazníkům

TomTom uvedenou na webových

stránkách tomtom.com/support. Na

vyžádání bude zaslán CD s příslušným

zdrojovým kódem.

Linotype, Frutiger a Univers jsou značky

společnosti Linotype GmbH

registrované u U.S. Patent and

Trademark Office a lze je registrovat u

příslušných jurisdikcí. MHei je značka

The Monotype Corporation a lze ji

registrovat u příslušných jurisdikcí.

TECHNICKÉ
CHARAKTERISTIKY

Maximální výkon: 4x30W

AUDIO APARATURA

Přední reproduktory

❒ 2 reproduktory tweeter 38 mm;

❒ 2 reproduktory mid-woofer 165

mm.

Zadní reproduktory
(verze Panorama)

❒ 2 reproduktory full-range 130 mm.

POZOR

1) Dodržujte níže uvedené
bezpečnostní opatření:
nedodržením byste mohli způsobit
úraz osob nebo poškodit systém.

2) Příliš vysoká hlasitost představuje
riziko. Hlasitost poslechu nastavte
tak, aby se daly slyšet i hluky z
okolí (např. klaksony, sanitky,
policejní vozidla, atd.)

UPOZORNĚNÍ

1) Čelní panel a displej čistěte pouze
měkkou, suchou, čistou a
antistatickou utěrkou. Běžná
čistidla a leštidla by mohla
poškodit povrch. Pro čistění
rámečku či displeje navigace
nepoužívejte líh či podobné
produkty.

2) Nepoužívejte displej jako základnu
pro upevnění držáků s přísavkou
nebo lepicího terče pro přenosné
navigace, mobilní telefony, atd.
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RYCHLÝ PRŮVODCE

OVLADAČE NA ČELNÍM PANELU

1 F1A0346
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TABULKA S PŘEHLEDEM OVLÁDAČŮ NA ČELNÍM PANELU

Tlačítko Funkce Způsob

1 -

Zapalování Krátký stisk tlačítka

Vypnutí Krátký stisk tlačítka

Nastavení hlasitosti Otočení otočného ovládače doleva/doprava.

2 - Aktivace/deaktivace hlasitosti (Mute/Pause) Krátký stisk tlačítka

3 - Zapnutí / vypnutí displeje Krátký stisk tlačítka

4 - Vysunutí CD Krátký stisk tlačítka

5 Uložení CD –

6 - Settings Krátký stisk tlačítka

7 - Výstup z volby/návrat na předchozí zobrazení Krátký stisk tlačítka

8 - BROWSE

ENTER

Procházení seznamem nebo naladění rozhlasové

stanice
Otočení otočného ovládače doleva/doprava.

Potvrzení výběru na displeji Krátký stisk tlačítka

9 - MORE
Přístup k dalším funkcím (zobrazení času, Trip

Computer, venkovní teplota)
Krátký stisk tlačítka

10 - PHONE Zobrazení údajů o telefonu Krátký stisk tlačítka

11 - NAV Přístup do menu Navigace Krátký stisk tlačítka

12 - MEDIA
Volba zdroje: CD, USB/iPod, AUX nebo Blue-

tooth®
Krátký stisk tlačítka

13 - RADIO Přístup do režimu Radio Krátký stisk tlačítka

11
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OVLÁDAČE NA VOLANTU

(u příslušné verze vozidla)

POPIS

Na volantu jsou ovládače hlavních funkcí systému, jež usnadňují jeho ovládání.

Ovládání zvolené funkce v některých případech závisí na době trvání stisku tlačítka (krátký nebo delší stisk), jak je uvedeno v

tabulce na následující stránce.

2 F0N0891
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TABULKA S PŘEHLEDEM OVLÁDAČŮ NA VOLANTU

Tlačítko Interakce (stisk/otočení)

❒ Příjem příchozího telefonního hovoru

❒ Příjem druhého příchozího hovoru a přidržením probíhajícího hovoru

❒ Aktivace hlasové detekce pro funkci Telefonu

❒ Přerušení hlasového povelu za účelem vydání nového povelu

❒ Přerušení hlasového ovládání

❒Odmítnutí příchozího telefonního hovoru

❒ Ukončení probíhajícího telefonického hovoru

❒ vypnutí/opětné zapnutí mikrofonu během telefonního hovoru

❒ aktivace/deaktivace pauzy v přehrávání zdrojů CD, USB/iPod, Bluetooth®

❒ aktivace/deaktivace funkce Mute rádia

+/–

Otočení levého otočného ovládače nahoru nebo dolů: nastavení hlasitosti audia, hands free, čtečky SMS,

hlasové hlášky a hudební zdroje

Krátký stisk: postupné zesílení/zeslabení hlasitosti

Dlouhý stisk: plynulé zesílení/zeslabení hlasitosti až do uvolnění

❒ Aktivace hlasové identifikace

❒ Přerušení hlasového povelu za účelem vydání nového povelu

❒ Přerušení hlasového ovládání
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Tlačítko Interakce (stisk/otočení)

Otočení pravého otočného ovládače nahoru nebo dolů:

❒ Krátký stisk (režim Radio): naladění předchozí/následující stanice

❒ Dlouhý stisk (režim Radio): ladění kmitočtů nahoru/dolů až do uvolnění tlačítka

❒ Krátký stisk (režim CD, USB/iPod, Bluetooth®): přechod na následující/předchozí skladbu.

❒ Dlouhý stisk (režim CD, USB/iPod, Bluetooth®): rychlé procházení vpřed/vzad až do uvolnění tlačítka

14
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ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
SYSTÉMU

REŽIM RÁDIA (TUNER)

Systém se zapne/vypne stiskem

tlačítka/otočného ovládače (ON/

OFF) (1-obr. 1).

Elektronickým ovládačem nastavení

hlasitosti lze plynule otáčet v obou

směrech (360°), tzn. bez dorazů.

Otáčením tlačítkem/otočným

ovládačem doprava se hlasitost zesílí,

otáčením doleva se zeslabí.

Systém je vybaven následujícími tunery:

AM, FM a DAB (u příslušné verze

vozidla).

NAVOLENÍ REŽIMU RÁDIA

Režim rádia se aktivuje stiskem tlačítka

RADIO (13-obr. 1) na čelním panelu.

Režimy ladění rozhlasových stanic lze

navolit stiskem příslušného grafického

tlačítka na displeji (viz obr. 3).

Pro každý režim ladění stanic mohou

existovat určitá přednastavení.

VOLBA KMITOČTOVÉHO
PÁSMA

Krátkým stiskem grafického tlačítka

"AM/FM" se lze přepínat mezi pásmy

AM a FM.

U aparatury s tunerem DAB se krátkým

stiskem grafického tlačítka "AM/FM",

"AM/DAB" či "FM/DAB" naladí

požadované kmitočtové pásmo.

ZOBRAZOVÁNÍ NA
DISPLEJI

Po naladění požadované rozhlasové

stanice se na displeji (viz obr. 4) zobrazí

následující informace:

V horní části: seznam rozhlasových

stanic uložených do paměti (preset), v

němž je zvýrazněná právě poslouchaná

stanice.

V prostřední části: jméno

poslouchané rozhlasové stanice a

grafická tlačítka pro naladění předchozí

nebo následující stanice.

Ve spodní části: následující grafická

tlačítka:

❒ "Procházet": seznam dostupných

rozhlasových stanic:

❒ "AM/FM", "AM/DAB", "FM/DAB":

naladění požadovaného

kmitočtového pásma (grafické

tlačítko lze nakonfigurovat podle

zvoleného pásma: AM,FM či DAB);

❒ "Tune" : manuální ladění rozhlasové

stanice (nedostupné pro rádio DAB);

❒ "Info": doplňkové informace o

poslouchaném zdroji;

❒ "Audio": přístup na obrazovku

"nastavení audia".

3 F0Y1001 4 F0Y1000
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NALADĚNÍ ROZHLASOVÉ
STANICE

Rozhlasová stanice se naladí stiskem

grafických tlačítek nebo na

displeji nebo ovládači na volantu.

NALADĚNÍ PŘEDCHOZÍ/
NÁSLEDUJÍCÍ
ROZHLASOVÉ STANICE

Stiskněte krátce grafická tlačítka

nebo na displeji: při uvolnění

tlačítka se zobrazí předchozí nebo

následující rozhlasová stanice.

Jakmile se při prohledávání dopředu

systém po prohledání celého

kmitočtového pásma naladí zpět na

první stanici, automaticky se přeladí na

stanici, ze které začal prohledávání

pásma.

RYCHLÉ NALADĚNÍ
PŘEDCHOZÍ/
NÁSLEDUJÍCÍ
ROZHLASOVÉ STANICE

Podržením grafických tlačítek nebo

na displeji začne rychlé ladění: po

uvolnění tlačítka se naladí první

rozhlasová stanice, kterou lze naladit.

NALADĚNÍ
ROZHLASOVÝCH STANIC
AM/FM

Grafickým tlačítkem "Tune" lze

rozhlasovou stanici naladit přímo.

Stiskněte grafické tlačítko "Tune" na

displeji a pak zvolte první číslo

požadované rozhlasové stanice (viz obr.

5).

Grafická klávesnice na displeji

umožňuje zadat pouze číslici

odpovídající dané stanici.

V tomto režimu lze grafickými tlačítky +

a – doladit naladěný kmitočet.

Pro vymazání chybného čísla (a zadání

správné čísla stanice) stiskněte grafické

tlačítko (vymazat).

Po zadání posledního čísla stanice se

obrazovka "ladit" deaktivuje a systém

se automaticky naladí na zadanou

stanici (číslo této stanice se zobrazí v

textovém poli "tune").

Obrazovka zmizí automaticky po pěti

sekundách nebo ji ze zrušit manuálně

stiskem na grafická tlačítka "OK" nebo

(vymazat).

Neúplné naladění
rozhlasové stanice
("OK")

Pro naladění zvolené rozhlasové stanice

stiskněte grafické tlačítko "OK" na

displeji: obrazovka "Tune" (manuální

ladění) zmizí.

Výstup z obrazovky
"Tune"

Na displeji se stiskne tlačítko "Exit"

nebo "Radio": displej se vrátí na hlavní

obrazovku systému.

RÁDIO DAB
(u příslušné verze vozidla)

Po zvolení režimu rádia DAB se na

displeji zobrazí informace o

poslouchané stanici (viz obr. 6) a budou

dostupné následující funkcionality:

5 F0Y1007
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Naladění předchozí/
následující rozhlasové
stanice takto:

❒ otočení tlačítkem/otočným

ovládačem BROWSE ENTER (8-obr.

1);

❒ krátkým stiskem na grafická tlačítka

nebo na displeji;

❒ stiskem ovládačů na displeji

nebo .

Delším stiskem grafických tlačítek

nebo se aktivuje rychlé

procházení seznamem stanic.

Grafické tlačítko
"Browse" umožňuje
zobrazit:

❒ seznam všech stanic DAB;

❒ seznam stanic filtrovaných podle

"žánrů";

❒ seznam stanic filtrovaných podle

"Ensembles" (skupin rozhlasových

vysílačů).

V každém seznamu je grafické tlačítko

"ABC" umožňující přejít v seznamu

na požadované písmeno.

POZN.: Klávesnice není dostupná pro

jazyky se speciálními znaky, které

systém nepodporuje (např. pro řečtinu).

V takových případech bude tato

funkcionalita omezená.

Grafickým tlačítkem "Refresh" se

aktivuje aktualizace seznamu

rozhlasových stanic: tato aktualizace

může trvat od několik sekund do asi

dvou minut.

NASTAVENÍ PŘEDVOLEB

Předvolby jsou dostupné ve všech

režimech systému, aktivují se stiskem

některého z grafických tlačítek

předvoleb v horní části displeje.

Chcete-li uložit do paměti právě

poslouchanou rozhlasovou stanici,

stiskněte a podržte stisknuté grafické

tlačítko dané předvolby nebo je podržte

až do potvrzujícího pípnutí.

Systém může uložit do paměti až 12

rozhlasových stanic v každém režimu:

první tři rozhlasové stanice uložené v

paměti se zobrazí v horní části displeje.

Stiskem grafického tlačítka "all" na

displeji se zobrazí všechny rozhlasové

stanice uložené ve zvoleném

kmitočtovém pásmu.

AUDIO

Pro vstup do menu "Audio" stiskněte

tlačítko MORE (9-obr. 1) na čelním

panelu, a pak zvolte "Settings" a

"Audio" nebo stiskněte tlačítko MEDIA

(12-obr. 1) na čelním panelu, a pak

zvolte "Audio".

V menu "Audio" lze provést následující

nastavení:

❒ "Equalizer" (u příslušné verze vozidla).

❒ "Balance/Fader" (nastavení vyvážení

zvuku vpravo/vlevo a vpředu/vzadu).

❒ "Volume/speed" (kromě verzí s

aparaturou HI-FI): automatická

nastavování hlasitosti podle rychlostní

vozidla.

❒ "Loudness" (u příslušné verze

vozidla).

❒ "Auto-On Radio";

❒ "Radio Off Delay".

Pro výstup z menu "Audio" stiskněte

grafické tlačítko /Done.

Pozn.: Při první změně nastavení se

namísto grafického tlačítka zobrazí

"Done".

6 F0Y1020
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Ekvalizér
(u příslušné verze vozidla)

Po stisku tlačítka "Equalizer" lze na

displeji lze nastavit hluboké, střední a

vysoké tóny.

Požadované nastavení pak lze provést

grafickými tlačítky "+" nebo "–" (viz

obr. 7).

Po nastavení stiskněte grafické tlačítko

/Done pro návrat do menu "Audio".

Balance/Fader

Stiskem grafického tlačítka "Balance/

Fader" se nastaví zvuk z reproduktorů u

předních a zadních míst.

Stiskem grafického tlačítka nebo

se nastaví vyvážení zvuku mezi

předními či zadními reproduktory (viz

obr. 8).

Stiskem grafického tlačítka nebo

se nastaví vyvážení zvuku mezi levou

či pravou stranou.

Nastavení je rovněž možné provést

přesunem symbolu nahoru/dolů/

doleva/doprava přímo na pravé straně

displeje.

Pro vyvážené nastavení stiskněte

prostřední grafické tlačítko "C".

Po nastavení stiskněte grafické tlačítko

/Done pro návrat do menu "Audio".

Hlasitost/rychlost

Stiskem grafického tlačítka "Volume/

Speed" se provede požadované

nastavení "Off" (vypnuto) či "1, 2 nebo

3".

Zvolená možnost se zobrazí na displeji

(viz obr. 9).

Zvolením "1, 2 nebo 3" se hlasitost

rádia zvýší úměrně danému nastavení.

Po nastavení stiskněte grafické tlačítko

/Done pro návrat do menu "Audio".

Loudness
(u příslušné verze vozidla)

Lze aktivovat/deaktivovat funkci

"Loudness" pro lepší kvalitu zvuku při

nízké hlasitosti.

Auto-On Radio

Umožňuje nastavit rádio při otočení

klíčku zapalování na polohu MAR.

Lze nastavit, že se rádio zapne, zůstane

vypnuté nebo se zapne v režimu

nastaveném před posledním vypnutím

klíčku zapalování na polohu STOP.

7 F0Y1002

8 F0Y1003 9 F0Y1004
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Radio Off Delay

Lze nastavit, že rádio zůstane zapnuté

po určitou přednastavenou dobu po

otočení klíčku zapalování na STOP.

REŽIM MÉDIÍ

VOLBA ZDROJE AUDIA

V této kapitole je popsán režim

interakce při ovládání CD, Bluetooth®,
AUX, USB/iPod obr. 10.

Pro zvolení požadovaného zdroje audia

z dostupných zdrojů stiskněte grafické

tlačítko "Source": CD, AUX, USB/iPod

nebo Bluetooth®.

Nezvolíte-li žádný zdroj, obrazovka po

několika sekundách zmizí a na displeji

se znovu zobrazí hlavní obrazovka .

ZMĚNA SKLADBY
(předchozí/následující)

Krátkým stiskem grafického tlačítka

nebo otočením tlačítka/otočného

ovládače BROWSE ENTER (8-obr.

1) doprava se přehraje následující

skladba. Krátkým stiskem grafického

tlačítka nebo otočením tlačítka/

otočného ovládače BROWSE ENTER

doleva se vrátíte na začátek zvolené

skladby nebo na začátek předchozí

skladby, jestliže přehrávání trvá méně

než 8 sekund.

RYCHLÉ PROCHÁZENÍ
SKLADBAMI
VPŘED/VZAD

Stiskem a podržením grafického tlačítka

se skladba přehraje rychle vpřed,

podržením stisknutého grafického

tlačítka vrátíte skladbu rychle na

začátek.

Rychlý pohyb vpřed/zpět se zruší

uvolněním grafického tlačítka nebo

přechodem na předchozí/následující

skladbu.

10 F0Y1008
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VÝBĚR SKLADBY
(Browse)

Tato funkce umožňuje procházet a

vybírat skladby v přehrávači, který je

právě aktivní.

Možnosti výběru závisejí na připojeném

přehrávači nebo na typu zasunutého

CD.

Na zvukovém CD je možné například

navolit stopu pro přehrávání, na

CD-ROM, zařízení s USB či iPodu nebo

Bluetooth® je možné procházet i sez-
namem interpretů, hudebních žánrů a
alb uložených v těchto přehrávačích, a
to podle informací zapsaných k jednot-
livým skladbám.

POZN.: Některá zařízení Bluetooth®
neumožňují procházet skladbami všech
kategorií.

V každém seznamu je grafické tlačítko

"ABC" umožňující přejít v seznamu

na požadované písmeno.

POZN.: U některých zařízení nemusí být

toto tlačítko Apple® aktivní.

POZN.: Klávesnice není dostupná pro

jazyky se speciálními znaky, které

systém nepodporuje (např. pro řečtinu).

V takových případech bude výše

uvedená funkcionalita omezená a

hlasové povely nebudou dostupné.

POZN.: Grafické tlačítko "Browse"

neumožňuje ovládat zařízení AUX.

POZN.: Ne všechna zařízení Blue-
tooth® umožňují procházet informace
o skladbách. Seznam audio zařízení
Bluetooth® a podporovaných funkcí
naleznete na www.fiat.it (pro Itálii) nebo
www.fiat.com (ostatní země) nebo lze
zavolat na zákaznickou linku na čísle
00800 3428 0000 (telefonní číslo závisí
na zemi, kde se právě nacházíte: viz
tabulka v "Seznamu zákaznických linek"
v tomto návodu).

Pro aktivaci této funkce v právě

nastaveném zdroji stiskněte grafické

tlačítko "Browse".

Požadovanou kategorii vyberte

otočením tlačítka/ovládače BROWSE

ENTER (8-obr. 1), volbu potvrďte jeho

stiskem.

Pro zrušení funkce stiskněte grafické

tlačítko "X".

POZN.: Doba indexace závisí zařízení s

USB připojením zasunutém do portu

(v některých případech i několik minut).

ZOBRAZENÍ INFORMACÍ
O SKLADBĚ

Stiskem grafického tlačítka "Info"

zobrazíte na displeji informaci o

přehrávané skladbě u zařízení, jež tuto

funkci podporují.

Pro výstup z obrazovky stiskněte

grafické tlačítko "X".

PŘEHRÁVÁNÍ SKLADEB V
NÁHODNÉM POŘADÍ

Pro přehrávání skladeb CD, USB/iPod

nebo Bluetooth® v náhodném pořadí
stiskněte grafické tlačítko ">" a pak gra-
fické tlačítko "Shuffle" (přehrávání v
náhodném pořadí) .

Pro vypnutí funkce stiskněte znovu

grafické tlačítko "Shuffle".

OPAKOVANÉ
PŘEHRÁVÁNÍ

Pro aktivaci funkci stiskněte grafické

tlačítko ">" a pak grafické tlačítko

"Repeat".

Pro vypnutí funkce stiskněte znovu

grafické tlačítko "Repeat".
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PŘEHRÁVAČ CD

Aktivace režimu CD: zasuňte audio CD

audio nebo MP3 do uložení 5-obr. 1

nebo stiskněte tlačítko MEDIA (12-obr.

1) na čelním panelu.

Jestliže je CD již zasunuto, stiskněte

grafické tlačítko "Suppor." a zvolte

"CD".

Pokud se vložený CD nedá přehrát

(např. byl vložen CD ROM nebo byl CD

vložen obráceně nebo nastala chyba

při načítání CD), na displeji se zobrazí

chybová hláška.

VLOŽENÍ/VYSUNUTÍ CD

CD se lehce zatlačí do štěrbiny, čímž se

spustí servopohon zakládacího

mechanismu, který disk správně umístí

v přehrávači (na displeji se zobrazí

symbol "CD").

Jestliže se zapnutým systémem

zasunete CD, režim CD se aktivuje

automaticky a systém jej začne

přehrávat.

Na displeji se zobrazí číslo stopy a čas

přehrávání (minuty a sekundy).

Se zapnutým systémem se stiskem

tlačítka (EJECT) (4-obr. 1) na čelním

panelu aktivuje servopohon

vysouvacího mechanismu.

Po vysunutí se automaticky navolí

Radio jako zdroj audia.

Jestliže CD nevyjmete z uložení, systém

jej asi 10 sekund zasune automaticky

zpět, ale nezačne jej přehrávat.

ZDROJ Bluetooth®

Pro aktivaci režimu je nutno se

systémem spárovat zařízení s Blue-
tooth®, v němž je uložena hudba.

SPÁROVÁNÍ AUDIO
ZAŘÍZENÍ Bluetooth®

Pro spárování audio zařízení Blue-
tooth® postupujte takto:

❒ aktivujte v zařízení funkcionalitu Blue-
tooth®;

❒ stiskněte tlačítko MEDIA (12-obr. 1)

na čelním panelu;

❒ jakmile je zdroj "Media" aktivní,

stiskněte grafické tlačítko "Source";

❒ zvolte zdroj Media Bluetooth®;

❒ stiskněte grafické tlačítko "Updating

device";

❒ vyhledejte Uconnect™ v audio

zařízení Bluetooth® (během
párování se na displeji zobrazí obra-
zovka udávající stav průběhu);

❒ jestliže audio zařízení požádá o zadní

kódu PIN zobrazeného na displeji

systému, zadejte jej nebo potvrďte

PIN zobrazení na zařízení;
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❒ po úspěšné spárování se na displeji

zobrazí následující obrazovka.

Zvolením "Yes" na dotaz ohledně

audio zařízení Bluetooth® bude toto
zařízení spárováno jako přednostní
(tzn. že bude mít prioritu před ostat-
ními zařízeními, která budou
spárována po něm). Zvolením "No"
bude priorita stanovena v pořadí, v
němž budou zařízení připojována. To
znamená, že nejvyšší prioritu bude
mít naposledy připojené zařízení.

❒ audio zařízení lze spárovat i tak, že

stisknete tlačítko MORE (9-obr. 1)

na čelním panelu, a pak zvolíte

"Settings" a "Bluetooth", nebo

stiskněte tlačítko MEDIA (12obr. 1) na

čelním panelu a zvolte "Source" a

"Bluetooth".

UPOZORNĚNÍ Při ztrátě spojení Blue-
tooth® mezi mobilním telefonem a sys-
témem postupujte podle pokynů
uvedených v návodu k mobilnímu tel-
efonu.

PŘEHRÁVAČ
USB/iPod
Pro aktivaci režimu USB/iPod zasuňte

příslušné zařízení (USB nebo iPod)

do USB obr. 11 portu ve vozidle.

Zasunutím zařízení USB/iPod ve chvíli,

kdy je systém zapnutý, se začnou

přehrávat skladby na něm uložené.

ZDÍŘKA AUX
Pro aktivaci režimu AUX zasuňte

příslušné zařízení do zdířky AUX ve

vozidle.

Zasunutím zřízení do portu AUX začne

systém přehrávat zvuk z tohoto

připojeného zdroje AUX, i když je již

přehráván.

Hlasitost lze nastavit tlačítkem/otočným

ovládačem (1-obr. 1) na čelním

panelu ovládačem hlasitosti na

připojeném zařízení.

ohledně funkce "volba zdroje audia" viz

kapitolu "Režim médií".

UPOZORNĚNÍ

Funkce přehrávače připojeného do

portu AUX jsou ovládány přímo z

daného přehrávače. To znamená, že

ovládači na čelním panelu autorádia ani

ovládači na volantu nelze vyhledávat

skladby/složky/playlisty ani přehrávání

zapnout/vypnout/pozastavit.

Po odpojení nenechávejte kabel

přehrávače v zásuvce AUX, aby se

předešlo šustění z reproduktorů.

22

11 F1A0350



REŽIM TELEFONU

AKTIVACE REŽIMU
TELEFONU

Režim telefonu zapnete stiskem tlačítka

PHONE (10-obr. 1) na čelním panelu.

Na displeji se zobrazí následující

obrazovka (viz obr. 12).

HLAVNÍ FUNKCE

Grafickými tlačítky zobrazenými na

displeji je možné:

❒ zadat telefonní číslo (grafickou

klávesnicí na displeji);

❒ zobrazit kontakty uložené v seznamu

kontaktů v mobilním telefonu, volat

těmto kontaktům;

❒ zobrazit kontakty / volat kontaktům

uloženým mezi posledními hovory;

❒ přiřadit až 10 mobilů/audio zařízení

pro snazší a rychlejší přístup a

připojení;

❒ přesměrovat hovory ze systému do

mobilu a naopak a vypnout hlasitý

provoz hands free pro telefonování v

soukromí.

Audio mobilního telefonu je přenášeno

přes audioaparaturu vozidla: jakmile

začnete používat funkci Phone, systém

automaticky vypne audio autorádia.

ZOBRAZOVÁNÍ NA
DISPLEJI

Jestliže je systém spojen s displejem,

zobrazí se řada informací (jsou-li

dostupné):

❒ stav roamingu;

❒ síla signálu sítě;

❒ nabití baterie mobilního telefonu;

❒ jméno mobilního telefonu.

Seznam kompatibilních mobilních

telefonů a podporovaných funkcí

naleznete na www.fiat.it (pro Itálii) nebo

www.fiat.com (ostatní země) nebo lze

kontaktovat zákaznickou linku na čísle

00800 3428 0000 (toto číslo se může

měnit podle toho, v jaké zemi se

nacházíte: viz tabulka uvedená v části

"Seznam telefonních čísel služeb

zákazníkům" v tomto návodu).

SPÁROVÁNÍ MOBILNÍHO
TELEFONU

UPOZORNĚNÍ Spárování provádějte

pouze se stojícím vozidlem a v

bezpečném stavu; za jízdy vozidla je

funkce deaktivována.

Následující popis je věnován postupu

párování mobilního telefonu. V každém

případě postupujte podle pokynů k

mobilnímu telefonu.

Postup při párování mobilního telefonu:

❒ aktivujte v mobilu funkci Blue-
tooth®;

❒ stiskněte tlačítko PHONE (10-obr. 1)

na čelním panelu;

❒ jestliže se systémem není dosud

spárovaný žádný mobil, na displeji se

zobrazí příslušná obrazovka;

❒ zvolením "Yes" zahájíte párování, pak

vyhledejte zařízení Uconnect™ ve

svém mobilu (jestliže zvolíte "No",

zobrazí se hlavní obrazovka mobilu);

❒ vyžaduje-li to mobilní telefon, zadejte

na jeho klávesnici kód PIN zobrazený

na displeji systému nebo potvrďte

PIN zobrazený na mobilu;

12 F0Y1012
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❒ z obrazovky "Phone" je možné

mobilní telefon spárovat takto:

stiskněte grafické tlačítko "Settings",

pak grafické tlačítko "Add Device"

a postupujte dle výše uvedených

pokynů;

❒ během párování se na displeji zobrazí

obrazovka udávající průběh párování;

❒ jakmile spárování proběhne úspěšně,

na displeji se zobrazí obrazovka:

zvolením "Yes" bude mobilní telefon

spárován jako prioritní (bude mít

prioritu před telefony spárovanými

později). Pokud nebudou spárována

další zařízení, bude systém

považovat za prioritní první

spárované zařízení.

Pozn. U mobilů, které nebudou
nastaveny jako prioritní, bude priorita
stanovena podle pořadí, v němž budou
připojovány. To znamená, že nejvyšší
prioritu bude mít naposledy připojený
telefon.

Pozn. Aby bylo možné používat funkci
hlasitého přečtení SMS, je nutno u
některých mobilů zapnout oznamování
SMS. Pro zařízení spárovaná jako
Uconnect™ se tato nabídka obvykle
nachází v menu připojení přes
Bluetooth. Po zapnutí této funkce v
mobilu je nutno ji aktivovat odpojením a
opětným připojením přes systém
Uconnect™.

ULOŽENÍ JMEN/ČÍSEL DO
SEZNAMU KONTAKTŮ
MOBILNÍHO TELEFONU

Před spárováním mobilního telefonu se

ujistěte, zda máte v seznamu kontaktů

v mobilním telefonu uložena jména,

abyste je mohli používat v systému

handsfree vozidla.

Jestliže seznam kontaktů neobsahuje

žádné jméno, zadejte jména pro

telefonní čísla, na která voláte nejčastěji.

Podrobnější informace najdete v

návodu k použití k mobilnímu telefonu.

UPOZORNĚNÍ Systém nezobrazí v

seznamu kontaktů položky, pro které

nebylo uloženo telefonní číslo či nejsou

vyplněna obě pole (jméno a příjmení).

PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ
MOBILNÍHO TELEFONU
NEBO AUDIO ZAŘÍZENÍ
Bluetooth®

Připojení

Systém se automaticky připojí k

mobilnímu telefonu, který byl spárovaný

s nejvyšší prioritou.

Jestliže chcete zvolit jiný mobil nebo

audio zařízení Bluetooth®, postupujte
takto:

❒ stiskněte tlačítko MORE (9-obr. 1) na

čelním panelu, a pak zvolte "Settings"

a "Audio" nebo stiskněte tlačítko

MEDIA (12-obr. 1) na čelním panelu,

a pak zvolte "Source" a "Bluetooth";

❒ na displeji zvolte možnost

"Phone/Bluetooth";

❒ grafickým tlačítkem na displeji zvolte

seznam "Paired Phones" nebo

"Paired Audio" ;

❒ zvolte příslušný přístroj (telefon nebo

zařízení Bluetooth®);

❒ stiskněte grafické tlačítko "Connect";

❒ během spojovaní se na displeji

zobrazí obrazovka udávající průběh;

❒ připojené zařízení se zobrazí v

seznamu.

Odpojení

Pro odpojení mobilního telefonu nebo

audio zařízení Bluetooth® postupujte
takto:

❒ stiskněte tlačítko MORE (9-obr. 1) na

čelním panelu, a pak zvolte "Settings"

a "Audio" nebo stiskněte tlačítko

MEDIA (12-obr. 1) na čelním panelu,

a pak zvolte "Source" a "Bluetooth";

❒ na displeji zvolte možnost

"Phone/Bluetooth";
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❒ grafickým tlačítkem na displeji zvolte

seznam "Paired Phones" nebo

"Paired Audio" ;

❒ zvolte příslušný přístroj (telefon nebo

zařízení Bluetooth®);

❒ stiskněte grafické tlačítko

"Disconnect".

ODSTRANĚNÍ
MOBILNÍHO TELEFONU
NEBO AUDIO ZAŘÍZENÍ
Bluetooth®

Pro vymazání mobilního telefonu nebo

audio zařízení Bluetooth® ze seznamu
postupujte takto:

❒ stiskněte tlačítko MORE (9-obr. 1) na

čelním panelu, a pak zvolte "Settings"

a "Audio" nebo stiskněte tlačítko

MEDIA (12-obr. 1) na čelním panelu,

a pak zvolte "Source" a "Bluetooth";

❒ na displeji zvolte možnost

"Phone/Bluetooth";

❒ grafickým tlačítkem na displeji zvolte

seznam "Paired Phones" nebo

"Paired Audio" ;

❒ zvolte příslušný přístroj (telefon nebo

zařízení Bluetooth®);

❒ stiskněte grafické tlačítko "Delete

Device";

❒ na displeji se potvrzovací obrazovka:

pro vymazání zařízení stiskněte "Yes";

stiskem "No" akci zrušíte.

NASTAVENÍ MOBILNÍHO
TELEFONU NEBO AUDIO
ZAŘÍZENÍ Bluetooth® JAKO
PRIORITNÍ

Pro nastavení mobilního telefonu nebo

audio zařízení Bluetooth® jako prefer-
ované postupujte takto:

❒ stiskněte tlačítko MORE (9-obr. 1) na

čelním panelu, a pak zvolte "Settings"

a "Audio" nebo stiskněte tlačítko

MEDIA (12-obr. 1) na čelním panelu,

a pak zvolte "Source" a "Bluetooth";

❒ na displeji zvolte možnost

"Phone/Bluetooth";

❒ grafickým tlačítkem na displeji zvolte

seznam "Paired Phones" nebo

"Paired Audio" ;

❒ zvolte příslušný přístroj (telefon nebo

zařízení Bluetooth®);

❒ stiskněte grafické tlačítko "Make

Favourite";

❒ zvolené zařízení bude přesunuto na

první pozici v seznamu.

PŘENOS ÚDAJŮ Z
TELEFONU (SEZNAM
KONTAKTŮ A POSLEDNÍ
HOVORY)

Mobilní telefon musí obsahovat funkci

umožňující přenos seznamu kontaktů

technologií Bluetooth®.

Během párování se zobrazí obrazovka s

dotazem "Do you want to download

your phone data and recent calls?"

Potvrzením "Yes" se celý seznam

kontaktů a seznam posledních hovorů

překopírují do systému.

Odpovědí "No" bude možné údaje

zkopírovat jindy.

Po prvním přenosu údajů o telefonu se

procedura přenosu a aktualizace

seznamu kontaktů (je-li podporovaná)

spustí, jakmile bude navázáno spojení

Bluetooth® mezi mobilem a sys-
témem.

Při každém připojení mobilního telefonu

k systému bude možné stáhnout a

aktualizovat maximálně 1 000 kontaktů

pro každý mobil.

Při stahování většího počtu položek ze

seznamu kontaktů se může stát, že

bude možné poslední stažená jména

používat až s malým zpožděním. Do té

doby bude dostupný seznam kontaktů

stažený před tím, pokud existoval.

Přístupný je pouze seznam kontaktů

mobilního telefonu, který je právě

spojen se systémem.
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Seznam kontaktů stažený z mobilního

telefonu nelze přes systém upravit

ani vymazat: případné změny budou

přeneseny a aktualizovány v systému

při každém dalším připojení mobilního

telefonu.

VYMAZÁNÍ ÚDAJŮ Z
TELEFONU (SEZNAM
KONTAKTŮ A POSLEDNÍ
HOVORY)

Zvolením položky "Phone Data Delete"

na displeji bude vymazán seznam

posledních hovorů a kopie seznamu

kontaktů.

USKUTEČNĚNÍ HOVORU

Níže uvedené akce jsou možné jedině v

případě, že je daný mobilní telefon

podporuje.

Funkce mobilního telefonu jsou

popsány v návodu k němu.

Uskutečnění telefonního hovoru:

❒ zvolte ikonu (seznam kontaktů

v mobilním telefonu);

❒ zvolte položku "Recent Calls";

❒ zvolte ikonu ;

❒ stiskněte grafické tlačítko "Redial".

Zadání telefonního čísla
pomocí ikony
"klávesnice" na displeji

Telefonní číslo lze zadat z grafické

klávesnice zobrazené na displeji.

Postupujte takto:

❒ stiskněte tlačítko PHONE (10-obr. 1)

na čelním panelu;

❒ stiskněte grafické tlačítko na

displeji a grafickými tlačítky s

číslicemi zadejte číslo;

❒ stiskem grafického tlačítka "Call"

odešlete hovor.

Zadání telefonního čísla
z mobilu

Telefonní číslo lze zadat i na mobilu, a

přitom nadále používat systém (aniž

odpoutáte pozornost od řízení).

Po zadání telefonního čísla klávesnicí na

mobilu bude telefonát slyšet přes audio

aparaturu vozidla.

Poslední hovory

Na displeji lze zobrazit seznam

posledních hovorů následujícího typu:

❒ Přijaté hovory.

❒ Volaná čísla.

❒ Nepřijaté hovory.

❒ Všechny hovory.

Pro zobrazení těchto hovorů stiskněte

grafické tlačítko "Recent" na hlavní

obrazovce menu Phone.

OBSLUHA PŘÍCHOZÍHO
HOVORU

Obsluha hovorů

Grafickými tlačítky zobrazenými na

displeji lze obsluhovat následující

funkce telefonního hovoru:

❒ Vyzvednout hovor.

❒ Ukončit hovor.

❒ Nepřijmout hovor.

❒ Přepnout na čekání/znovu

vyzvednout.

❒ Deaktivovat/aktivovat mikrofon.

❒ Přesměrovat hovor.

❒ Přepínat se mezi hovory.

❒ Telefonní konference/vést dva aktivní

hovory".

Přijetí hovoru

Při přijetí hovoru do mobilního telefonu

systému vypne audio aparaturu (byla-li

zapnuta) a zobrazí na displeji příslušnou

obrazovku.

Pro vyzvednutí hovoru stiskněte

grafické tlačítko "Answer" nebo tlačítko

na volantu.
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Odmítnutí příchozího
hovoru

Pro odmítnutí hovoru stiskněte grafické

tlačítko "Ignore" nebo tlačítko na

volantu.

Vyzvednutí druhého
příchozího hovoru
během probíhajícího
hovoru

Pro vyzvednutí druhého příchozího

hovoru během aktivního hovoru

stiskněte grafické tlačítko "Answer": tím

se probíhající hovor přepne na čekání

a vyzvedne se druhý příchozí hovor.

UPOZORNĚNÍ Ne všechny mobilní

telefony podporují obsluhu druhého

příchozího hovoru během již

vyzvednutého hovoru.

ZAVOLÁNÍ NA DALŠÍ
ČÍSLO BĚHEM
AKTIVNÍHO HOVORU

Druhý hovor lze aktivovat i během již

aktivního hovoru takto:

❒ zvolením čísla/kontaktu ze seznamu

posledních hovorů;

❒ zvolením kontaktu ze seznamu

kontaktů;

❒ stiskem grafického tlačítka "Hold" a

zadáním čísla na grafické klávesnici

na displeji.

OBSLUHA DVOU
TELEFONNÍCH HOVORŮ

Jestliže probíhají dva hovory (jeden je

aktivní, druhý čeká), lze mezi nimi

přepínat grafickým tlačítkem "Call on

Hold" nebo je propojit do konference

grafickým tlačítkem "Merge calls".

Pozn. Zkontrolujte, zda daný mobilní
podporuje obsluhu druhého příchozího
hovoru a režim "Konference".

UKONČENÍ HOVORU

Pro ukončení hovoru stiskněte grafické

tlačítko "Fin" nebo tlačítko na

volantu.

Ukončen bude pouze aktivní hovor, tím

se stane aktivní případný hovor

přepnutý na čekání.

Pokud probíhající telefonát ukončí

účastník, který vám volal, může se

podle typu mobilního telefonu stát, že

se případný hovor přepnutý na čekání

nebude automaticky aktivovat.

VOLAT ZNOVU

Pro zavolání na poslední volané

číslo/kontakt stiskněte grafické tlačítko

"Redial".

POKRAČOVÁNÍ V
HOVORU

V hovoru lze pokračovat i po vypnutí

motoru.

V hovoru lze pokračovat, dokud

nebude ukončen manuálně, nicméně

nanejvýš za 20 minut.

Při vypnutí systému bude hovor

přesměrován do mobilního telefonu.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
MIKROFONU

Během telefonování lze mikrofon

vypnout stiskem tlačítka na čelním

panelu (nebo na volantu) nebo

grafickým tlačítkem "Mute" na displeji.

Probíhající hovor je nicméně slyšet i

po vypnutí mikrofonu systému.

Mikrofon se znovu zapne stiskem

příslušného tlačítka.

PŘESMĚROVÁNÍ HOVORU

Probíhající hovor lze přesměrovat z

mobilního telefonu do systému a

naopak, aniž je třeba hovor ukončit.

Hovor přesměrujete stiskem grafického

tlačítka "Transfer".
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ČTECÍ ZAŘÍZENÍ SMS
ZPRÁV

Systém umí přečíst SMS přijaté

mobilním telefonem.

Aby bylo možné tuto funkci používat,

musí mobilní telefon podporovat

posílání SMS přes Bluetooth®.

Pokud mobilní telefon tuto funkcionalitu

nepodporuje, je příslušné grafické

tlačítko deaktivováno (je šedé).

Při přijetí SMS se na displeji zobrazí

obrazovka s nabídkou "Listen", "Call"

nebo "Ignore".

Seznam SMS přijatých mobilem lze

zobrazit grafickým tlačítkem (v

seznamu se zobrazí max. 60 přijatých

SMS).

Zapnutí/vypnutí čtečky
SMS

Funkci automatického přečtení SMS lze

zapnout/vypnout stiskem příslušného

grafického tlačítka na displeji; tlačítko se

zobrazí stiskem grafického tlačítka

telefonu.

Pozn. Aby bylo možné používat funkci
hlasitého přečtení SMS, je nutno u
některých mobilů zapnout oznamování
SMS. Pro zařízení spárovaná jako
Uconnect™ se tato nabídka obvykle
nachází v menu připojení přes
Bluetooth. Po zapnutí této funkce v
mobilu je nutno ji aktivovat odpojením a
opětným připojením přes systém
Uconnect™.

MOŽNOSTI SMS

V paměti systému jsou uloženy

přednastavené SMS, které lze odeslat

jako odpověď na přijatou SMS nebo

jako novou zprávu.

Při přijetí SMS umožní systém ji

přeposlat.

REŽIM "MORE"

Stiskem tlačítka MORE (9-obr. 1) na

čelním panelu je možné na displeji

(vedere obr. 13) zobrazit následující

funkce:

❒ Clock

❒ Pouzdro (Objímka)

❒ External Temp.

❒ Trip Computer

❒ Settings

HODINY

Stiskem grafického tlačítka "Clock" (viz

obr. 13) lze na displeji zobrazit hodiny.

Clock Settings

TripCompass

Outside Temp 20°

13 A0J1550
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KOMPAS

Stiskem grafického tlačítka "Compass"

(viz obr. 13) lze na displeji zobrazit, na

jakou světovou stranu vozidlo jede.

VENKOVNÍ TEPLOTA

Ve výřezu "Outside Temp" (viz obr. 13)

se na displeji zobrazí hodnota venkovní

teploty.

TRIP COMPUTER

Stiskem grafického tlačítka "Trip" (viz

obr. 13) se na displeji zobrazí údaje

o cestě vozidla.

Funkci tvoří informační obrazovka o

spotřebě paliva a o dvou misích "Trip":

"Trip A" a "Trip B": lze sledovat zcela

nezávisle dvě "kompletní mise" (cesty)

vozidla.

Obě funkce lze vynulovat (reset -

začátek nové mise): pro reset dané

mise "Trip" podržte stisknuté grafické

tlačítko "Trip A" či "Trip B".

NASTAVENÍ

Stiskem grafického tlačítka

"Impostazioni" obr. 14 lze na displeji

zobrazit menu "Settings" (viz obr. 14).

POZN.: Položky menu se zobrazují

v závislosti na verzi vozidla.

Menu se skládá z následujících

položek:

❒ Displej;

❒ Clock & Date.

❒ Safety/assistance (u příslušné verze

vozidla).

❒ Lights (u příslušné verze vozidla).

❒ Doors & Locks.

❒ Audio.

❒ Phone/Bluetooth.

❒ Radio;

❒ Restore Default Settings.

Displej

V menu "Display" se zobrazí následující

možnosti:

❒ "Brightness" (toto nastavení není

možné, jakmile je režim displeje

"Automatic"): po zvolení možnosti

"Brightness" lze stiskem grafického

tlačítka "+" či "–" upravit jas displeje v

závislosti na tom, zda svítí či nesvítí

světlomety (nastavení neodpovídající

aktivnímu stavu světlometů bude

šedé).

❒ "Display Mode": stiskem grafického

tlačítka "Display mode" lze nastavit

jas displeje v závislosti na stav: "Day",

"Night" či "Auto". V režimu "Auto"

bude jas displeje koordinován s

jasem přístrojové desky.

❒ "Language": stiskem grafického

tlačítka "jazyk" lze zvolit některý

z dostupných jazyků.

❒ "Units": stiskem grafického tlačítka

"Units" lze nastavit měrné jednotky

pro "Temperature" ("°C" nebo "°F"),

"Distance" ("km" nebo "mi") a "Fuel

Consumption ". Nastavením

vzdálenosti v "km", lze nastavit "km/l"

či "l/100km"; nastavením vzdálenosti

v "mi" (mílích) se automaticky nastaví

"míle na galon" ("mpg").

14 F0Y1005
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❒ "Voice Response Length": stiskem

příslušného grafického tlačítka lze

nastavit úroveň detailu hlasových

zpráv podávaných systémem a

doporučení zobrazovaných na

displeji.

❒ "Touchscreen Beep": stiskem

příslušného grafického tlačítka se

aktivuje/deaktivuje zvuková výstraha

při stisku grafických tlačítek na

displeji.

❒ "Display Trip B": stiskem příslušného

grafického tlačítka se aktivuje/

deaktivuje zobrazení mise Trip na

displeji přístrojové desky.

Clock & Date

Touto funkcí lze seřídit hodiny.

Nastavení času

Stiskněte grafické tlačítko "Settings" a

pak "Clock & Date".

Zvolte možnost "Set Time" a stiskem

grafických tlačítek či (viz obr.

15) nastavte hodiny a minuty.

Je rovněž možné zvolit formát času

stiskem grafického tlačítka "12h" (12

hodin) nebo "24h" (24 hodin).

Nastavením režimu "12h" se zpřístupní

grafická tlačítka "am" a "pm".

V menu Clock lze zvolit položku "Show

Status" umožňující aktivovat/

deaktivovat zobrazení hodin v horní

části displeje (u příslušné verze vozidla).

Sync time

Touto funkcí lze synchronizovat čas

podle GPS.

Nastavení data

Datum nastavíte stejně jako čas: zvolte

možnost "Set Date" a nastavte den,

měsíc a rok.

Safety/assistance
(u příslušné verze vozidla)

Touto funkcí lze nastavit citlivost

dešťového senzoru (u příslušné verze

vozidla).

Světla
(u příslušné verze vozidla)

Touto funkcí lze provést následující

nastavení:

❒ "Twilight Sensor" (u příslušné verze

vozidla): nastavení citlivosti

osvitového senzoru pro rozsvícení

světlometů.

❒ "Daytime lights" (D.R.L.) (u příslušné

verze vozidla): zapnutí/vypnutí

denních světel.

❒ "Cornering Lights" (u příslušné verze

vozidla): zapnutí/vypnutí natáčení

světlometů při vjezdu do zatáčky.

Doors & Locks

Touto funkcí je možné aktivovat/

deaktivovat automatické zamknutí po

rozjetí vozidla (funkce "Autoclose").

Audio soustava

Viz informace uvedené ve stati "Audio"

v kapitole "Zapnutí/vypnutí systému".

Phone/Bluetooth

Viz "Připojení/odpojení mobilního

telefonu nebo audio zařízení Blue-
tooth®" v kapitole "Režim telefonu".

15 F0Y1006
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Rádio

Touto funkcí lze konfigurovat následující

možnosti:

❒ "Annonce Trafic": aktivace/deaktivace

automatického přeladění na dopravní

zpravodajství (funkce "TA").

❒ "Altern. Frequency": aktivace/

deaktivace automatického přeladění

naladěné stanice na nejsilnější signál

(funkce "AF");

❒ "Regional": aktivace/deaktivace

automatického přeladění na stanici

vysílající regionální zpravodajství

(funkce "REG").

❒ "Playing DAB Announcement" (u

příslušné verze vozidla): aktivace/

deaktivace automatického přeladění

na komunikace DAB a volba

upřednostňovaných komunikací.

Restore Settings to
Defaults

Touto funkcí lze obnovit nastavení

displeje, času, data, audia a rádia na

hodnoty nastavené výrobcem.

NAPLÁNOVÁNÍ
TRASY

NAPLÁNOVÁNÍ TRASY

Postup pro naplánování trasy:

❒ dotykem na obrazovku zobrazte

hlavní menu obr. 17;

❒ zvolte "Navigate to" nebo "Drive to";

❒ zvolte "Address": zemi či stát lze

změnit stiskem na vlaječku před

zadáním města;

❒ zadejte jméno země nebo města či

PSČ; Během zadávání se zobrazují

města s podobnými jmény.

Doporučení: stiskem šipky vpravo od

seznamu se zobrazí seznam s

nabízenými lokalitami.

Jakmile se v seznamu zobrazí město či

země, kterou chcete zadat, stiskem

jména ji zadáte jako cíl obr. 18.

❒ Zadejte jméno ulice. Během zadávání

se zobrazují ulice s podobnými

jmény. Jakmile se v seznamu zobrazí

ulice, kterou chcete zadat, stiskem

na jméno ji zvolte jako cíl obr. 19.

❒ Zadejte číslo popisné a stiskněte

"OK" obr. 20;

16 F0Y1250

17 F0Y1200
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UPOZORNĚNÍ ZE
ZÁKONA/BEZPEČNOST

Při prvním použití aparatury

UconnectTM 5" Radio Nav po resetu

přednastavených nastavení a změně

jazyka, systém požádá o souhlas s

upozorněním na zákonné

předpisy/bezpečnost (viz obr. 16) tzn.

na odpovědnost za používání výrobku

během navigace.



❒ Pozice se zobrazí na mapě. Stiskněte

"Select", chcete-li pokračovat, nebo

"Back" pro zadání jiné adresy obr. 21;

Doporučení: jestliže chcete zadat jako

cíl parkoviště, stiskněte "Car park" a

zvolte polohu v seznamu parkovišť

v blízkosti zadaného hlavního cíle.

❒ Jakmile se zobrazí nová trasa,

stiskněte "Done". Pro další informace

o trase stiskněte "Details" obr. 22.

Chcete-li trasu změnit, například

zadat průjezdní bod nebo zadat nový

cíl, stiskněte "Change route".

Navigace začne navádět do

zadaného cíle hlasovými a vizuálními

pokyny.

PŘEHLED O TRASE

V přehledu trasy se zobrazí celá trasa,

zbývající vzdálenost a čas dojezdu

do cíle obr. 23.

Chcete-li zobrazit přehled o trase,

stiskněte panel vpravo na stavové liště

na obrazovce "Driving view" (viz

kapitolu "Driving view") nebo stiskněte

View route v hlavním menu a pak Show

route summary.

18 F0Y1201

19 F0Y1202

20 F0Y1203

21 F0Y1204

22 F0Y1205

23 F0Y1206
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Pokud máte přijímač RDS-TMC,

zobrazí se v přehledu trasy i dopravní

informace o zdrženích na trase.

ALTERNATIVNÍ TRASY

Navigační systém TomTom vám

pomůže dosáhnout co nejrychleji cíle

tím, že vám ukáže rychlejší alternativní

trasu, pokud je k dispozici

Zvolte "Yes" obr. 24, pokud chcete jet

po alternativní trase. Pokud nechcete

jet po alternativní trase, zvolte "No".

Chcete-li změnit způsob, jakým budete

na alternativní trasy dotázáni, stiskněte

"Settings" a pak "Route planning".

Stiskněte "Route types" a pak

postupně "Next" až na obrazovku

"Replanning settings".

VOLBA TYPU TRASY

Navigaci můžete nastavit tak, abyste při

každém plánování trasy byli dotázáni

na typ trasy, kterou chcete naplánovat.

Stiskněte "Settings", "Route planning"

a pak "Route types". Nakonec stiskněte

"Ask me every time I plan".

Lze zvolit trasy následujícího typu obr.

25:

❒ "Fastes route": trasa, která zabere

nejméně času.

❒ "Eco route": nejefektivnější trasa z

hlediska spotřeby pohonných hmot.

❒ "Shortes route": nejkratší vzdálenost

mezi zadanými místy. Tato trasa

nemusí být nejrychlejší, zejména

vede-li centrem města.

❒ "Avoid motorways": tímto zadáním se

vyhnete dálnicím.

URČENÍ DOBY PŘÍJEZDU

Navigační systém lze nastavit tak, aby

se vás při plánování trasy zeptal na čas

dojezdu do cíle.

Pro zapnutí/vypnutí

oznamování času dojezdu do

cíle stiskněte "Status bar" v

menu "settings" .

Chcete-li být upozorňováni na dobu

příjezdu, zvolte "Leeway".

Po zadání cíle stiskněte "YES", chcete-li

zadat preferovaný čas dojezdu do cíle.

Navigační systém vypočítá dobu

příjezdu a zobrazí, zda přijedete včas.

Tuto informaci lze využít k určení doby

odjezdu. Pokud plánovač tras ukazuje,

že přijedete o 30 min dříve, můžete si

vybrat, zda se chcete vydat na cestu o

30 minut později, nebo raději dorazit

do cíle dříve.

Doba příjezdu je během cesty neustále

přepočítávána. Na stavové liště se

zobrazuje, zda přijedete včas nebo se

zpožděním takto:

❒ + 55 min. : přijedete o 55 minut dříve

oproti zadanému času dojezdu.

Pokud odhadovaná doba příjezdu

předchází zadanou dobu o více než

pět minut, zobrazí se zeleně.

24 F0Y1207

25 F0Y1208
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❒ + 3 min. : přijedete o 3 minuty dříve

oproti zadanému času dojezdu.

Pokud odhadovaná doba příjezdu

předchází zadanou dobu o méně než

pět minut, zobrazí se žlutě.

❒ -19min. : přijedete o 19 minut později.

Pokud je odhadovaná doba příjezdu

pozdější než doba zadaná, zobrazí se

červeně.

MOŽNOSTI
NAVIGAČNÍHO MENU

Zvolením "Navigate to" nebo "Drive to"

můžete cíl zadat hned několika

způsoby, nejen vložením adresy.

Možnosti:

"Home": stiskem tohoto tlačítka

budete navigováni domů. Toto

tlačítko budete pravděpodobně

používat nejčastěji.

"Favourite": stiskem tohoto

tlačítka zvolíte oblíbený cíl.

"Address": stiskem tohoto

tlačítka můžete zadat adresu

jako cíl.

"Recent destination": stiskem

tohoto tlačítka můžete zadat

jako cíl některý z naposledy

zadaných cílů.

"Point of Interest": stiskem

tohoto tlačítka zadáte jako cíl

bod zájmu (POI).

"Latitude Longitude": stiskem

tohoto tlačítka zadáte jako

cíl zeměpisnou šířku a délku.

"Position of last stop": stiskem

tohoto tlačítka zadáte jako cíl

naposledy uloženou pozici.

NAPLÁNOVÁNÍ TRASY
PŘEDEM

Navigaci můžete využít i k naplánování

trasy s předstihem. Stačí zadat výchozí

místo a cíl.

Další důvody, proč si trasu naplánovat

předem:

❒Můžete si zjistit, jak dlouho bude

cesta trvat, ještě než vyjedete;

❒Můžete porovnat délku stejné trasy v

různých denních dobách nebo dnech

v týdnu. Navigační systém využívá

pro naplánování trasy technologii IQ

Routes. Technologie IQ Routes

vypočítá trasu podle skutečných

průměrných rychlostí naměřených na

silnicích;

❒ Projdete si trasu naplánované cesty.

❒ prověříte trasu pro osobu, která se

vás chystá navštívit, a poté jí trasu

podrobně popíšete.

Postup pro naplánování trasy předem:

❒ dotykem na obrazovku zobrazte

hlavní menu;

❒ stiskněte "Plan route" ;

❒ zvolte výchozí místo cesty stejně jako

při zadávání cíle;

❒ zadejte cíl cesty;

❒ Jestliže je "route planning" nastaveno

na "Ask me every time I plan", zvolte

typ trasy, kterou chcete naplánovat:

- "Fastes route": trasa, která zabere

nejméně času.

- "Eco route": nejefektivnější trasa z

hlediska spotřeby pohonných hmot.

- "Shortes route": nejkratší vzdálenost

mezi zadanými místy. Tato trasa nemusí

být nejrychlejší, zejména vede-li

centrem města.

- "Avoid motorways": tímto zadáním se

vyhnete dálnicím.

❒ Zvolte datum a čas, kdy se chcete

vydat na cestu.

Navigační systém vypočítá pomocí IQ

Routes nejlepší trasu v danou dobu.

Pak můžete porovnat délku cesty

v různých denních dobách nebo dnech

v týdnu.

Navigační systém naplánuje trasu z

výchozí do cílové polohy.
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ZOBRAZENÍ INFORMACÍ
O TRASE

Tyto možnosti pro poslední plánovanou

trasu lze otevřít stiskem "View route"

v menu nebo na tlačítko "Details" na

obrazovce s přehledem trasy.

Pak je možné zvolit některou z

následujících možností:

"Show instructions": stiskem

tohoto tlačítka vyvoláte seznam

všech pokynů, které budou

postupně vydávány na trase. To

je velmi užitečné, chcete-li trasu

vysvětlit další osobě.

"Show map of route": stiskem

tohoto tlačítka zobrazíte

přehled o trase za pomoci

prohlížeče mapy.

"Show route demo": stiskem

tohoto tlačítka se zobrazí

simulace trasy. Simulaci lze

kdykoli přerušit dotykem na

obrazovce.

"Show route summary":

stiskem tohoto tlačítka

zobrazíte obrazovku s

přehledem o trase.

"Show destination": stiskem

tohoto tlačítka se zobrazí

náhled cíle trasy. Můžete najít

parkoviště u cílového bodu

a zobrazit informace dostupné

pro tento cíl, jako například

telefonní číslo.

"Show traffic on route":

stiskem tohoto tlačítka se

zobrazí dopravní problémy na

trase. Toto tlačítko se zobrazí

pouze v případě, že navigační

systém přijímá informace

RDS-TMC.

POZOR

3) Z bezpečnostních důvodů a pro
omezení nepozornosti při řízení
je třeba trasu naplánovat před
jízdou.

HLAVNÍ ZOBRAZENÍ

INFORMACE O HLAVNÍM
ZOBRAZENÍ

Při prvním zapnutí navigačního systému

TomTom se zobrazí hlavní zobrazení

"Driving View" spolu s podrobnými

informacemi o stávající poloze.

Dotykem na střed informace lze kdykoli

vyvolat hlavní menu.

HLAVNÍ ZOBRAZENÍ

Na displeji se během navigace zobrazují

následující informace obr. 26:

❒ A - Zoom button: dotykem na lupu se

zobrazí tlačítka pro zvětšení či

zmenšení.

❒ B - Menu pro rychlý přístup: pro

aktivaci rychlého menu stiskněte

"Make your own menu" (viz kapitola

nastavení "Nastavení") v menu

Settings. Jestliže je v menu dostupné

jen jedno tlačítka či dvě tlačítka,

zobrazí se tato tlačítka v "Driving

view".

❒ C - Stávající poloha

❒ D - Informace o silničním značení

nebo jménu následující ulice.

35

24-7-2014 8:40 Pagina 35



❒ E - Boční lišta Traffic. Stiskem na

boční lištu zobrazíte podrobnosti

o dopravních problémech na trase.

Boční lišta Traffic se zobrazí pouze

v případě, že navigační systém

přijímá informace RDS-TMC.

❒ F - Rychlostní omezení (je-li známo).

Pro údaj o rozdílu mezi preferovaným

a odhadovaným časem dojezdu

zvolte zaškrtávací políčko Leeway v

nastaveních stavové lišty. Tuto část

stavové lišty stiskněte pro přepnutí ze

zobrazení 3D na 2D a naopak.

❒G - Jméno ulice, v níž se právě

nacházíme.

❒ H - Navigační pokyny po zadané

trase a vzdálenost do dalšího

pokynu. Jestliže se druhý pokyn má

zrealizovat za méně než 150 metrů

od prvního pokynu, zobrazí se tento

druhý pokyn hned namísto

vzdálenosti. Dotykem na tuto stranu

stavové lišty se zopakuje poslední

hlasový pokyn.

❒ I - Zbývající doba na cestě, zbývající

vzdálenost a předpokládaný čas

dojezdu do cíle. Dotykem na tuto

stranu stavové lišty se otevře

obrazovka Route Summary.

Informace zobrazované na stavové liště

lze nastavit stiskem "Status bar" v

menu Settings.

SYMBOLY NA ZOBRAZENÍ
DRIVING VIEW

Navigation instructions muted:

tento symbol se zobrazí, jestliže

chcete vypnout hlasové navádění

na cíl. Pro opětné zapnutí audia

hlasového navádění na cíl se

dotkněte prostředního výřezu na

stavové liště.

NASTAVENÍ
PŘEPOČÍTÁNÍ TRASY

Navigační systém TomTom vám

pomůže dosáhnout co nejrychleji cíle

tím, že vám ukáže rychlejší alternativní

trasu, pokud je k dispozici

Chcete-li změnit způsob, jakým budete

na alternativní trasy dotázáni, stiskněte

"Settings" a pak "Route planning".

Stiskněte "Route types" a pak

postupně "Next" až na obrazovku

"Replanning settings".

Pozn. Toto tlačítko se zobrazí pouze v
případě, že navigační systém přijímá
informace RDS-TMC.

Zvolte, zda nastavit, aby navigační

systém přepočítal stávající trasu v

případě, kdy za jízdy zjistí, že je k

dispozici rychlejší trasa.

Tato funkce je užitečná v případě, že

provoz na trase neustále houstne

či řídne. Zvolte z níže uvedených

nastavení:

❒ "Always switch to that route": tuto

možnost zvolte, jestliže nechcete

být upozorněni na rychlejší trasu

stanovenou přepočítáním stávající

trasy. Stávající trasa bude

automaticky přepočítána tak, aby

byla rychlejší.

26 F0Y1210
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❒ "Ask me if I want that route": tuto

možnost zvolte, jestliže chcete být

požádáni, zda jet po nové trase.

Jakmile budete dotázáni, zda přejít

na alternativní trasu, stiskem "Yes"

bude stávající trasa přepočítána tak,

aby byla rychlejší. Pokud nechcete jet

po alternativní trase, zvolte "No".

Stiskem "Info" zobrazíte přehled

původní i alternativní trasy. Pak

stiskněte "Done" pro nastavení

rychlejší trasy nebo "Current route"

pro pokračování po původní trase.

❒ "Never change my route": tuto

možnost uvolte, pokud nechcete,

aby navigační systém vypočítal novou

trasu důsledkem změn dopravního

provozu.

INTELIGENTNÍ
UKAZATEL JÍZDNÍHO
PRUHU

INFORMACE O
UKAZATELI JÍZDNÍHO
PRUHU

Pozn. Ukazatel jízdního pruhu není
dostupný pro všechny křižovatky či ve
všech zemích.

Zobrazením správného jízdního pruhu

při jízdě po naplánované trase pomáhá

navigační systém řidiči se připravit na

výjezdy z dálnice a na křižovatky.

Při přijíždění k výjezdu či křižovatce se

na obrazovce zobrazí jízdní pruh, do

které je třeba vjet.

POUŽITÍ UKAZATELE
JÍZDNÍHO PRUHU

Existují dva typy ukazatele jízdního

pruhu:

Zobrazení jízdního pruhu obr. 27

Pro deaktivaci zobrazení jízdního pruhu

stiskněte v hlavním menu "Settings" a

pak "Advanced settings".

Pak zrušte zaškrtnutí funkce "Show

lane images".

Doporučení: pro návrat na zobrazení

"Driving view" se dotkněte kdekoli

obrazovky.

Pokyny na stavové liště obr. 28

Doporučení: jestliže není indikátor

jízdního pruhu zobrazen na stavové liště

a jsou zvýrazněny všechny jízdní pruhy,

lze jet jakýmkoli z nich.

Corso ReginaCorso Regina

METRI

27 F0Y1211

Via RomaVia RomaVia RomaVia Roma

METRI

28 F0Y1212
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ÚPRAVA TRASY

UPRAVIT TRASU

Může se stát, že po naplánování se

rozhodnete změnit trasu (lze změnit i

cíl).

Trasu můžete změnit několika způsoby,

aniž byste museli přeplánovat celou

cestu.

Pro úpravu trasy stiskněte "Change

destination" v hlavním menu.

"Change route": stiskem

tohoto tlačítka lze upravit

stávající trasu. Toto tlačítko je

zobrazeno jen po naplánování

trasy.

MENU ÚPRAVY TRASY

Trasu či cíl lze změnit stiskem některého

z tlačítek:

"Change destination": stiskem

tohoto tlačítka lze změnit

stávající cíl. Při změně cíle se

zobrazí stejné nabídky a o

zadání nové adresy budete

požádáni stejným způsobem

jako při plánování nové trasy.

"Avoid roadblock": stiskem

tohoto tlačítka během

navádění po zadané trase se

vyhnete uzavírkám či

dopravním zácpám. Navigační

systém nabídne novou trasu

kterou, se vyhnete

problémovým úsekům na

původní trase. Při výpočtu

nové trasy se může stát, že

budete požádáni o okamžité

vypnutí stávající trasy.

"Calculate alternative": stiskem

tohoto tlačítka se vypočítá

alternativní trasa k zadané

trase. Toto tlačítko je

zobrazeno jen po naplánování

trasy. Je to jednoduchý

způsob, jak vyhledat jinou než

zadanou trasu. Navigační

systém vypočítá novou trasu z

dané polohy vozidla pro

dosažení zadaného cíle pro

zcela jiných silnicích. Nová

trasa se zobrazí vedle původní

trasy, takže můžete vybrat,

kudy chcete jet.

"Travel via...": stiskem tohoto

tlačítka se trasa upraví tak,

abyste projeli požadovaným

místem Po zvolení místa, kudy

chcete projet, se zobrazí

stejné nabídky a o zadání nové

adresy budete požádáni

stejným způsobem jako při

plánování nové trasy.

Navigační systém vypočítá

trasu vedoucí do cíle přes

místo, jímž chcete projet.

Zvolená poloha se zobrazí na

mapě označená značkou.

Po dojetí do tohoto místa se

ozve zvuková výstraha.

"Avoid part of route": stiskem

tohoto tlačítka se vyhnete části

stávající trasy. Zobrazí se

seznam se jmény ulic na trase.

Jakmile stisknete některé jméno

ulice, navigační systém vypočítá

objížďku této ulice. V přehledu

tras se zobrazí nová i původní

trasa. Stiskem na pravý panel

zvolte jednu z tras a pak

stiskněte "Done". Jestliže

nechcete použít žádnou z tras

zobrazených v přehledu tras,

stiskněte "Change route" a

zadejte novou změnu trasy.
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"Minimize delays": stiskem

tohoto tlačítka se vyhnete

zdržení na naplánované trase.

Ne vždy se lze vyhnout všem

zácpám. I když systém

neustále prověřuje zpomalení

provozu na dané trase,

stiskem tohoto tlačítka můžete

tuto kontrolu provést

manuálně. Systém vypočítá

nejlepší trasu tak, aby se

vyhnul všem zácpám nebo

alespoň některým z nich.

UPOZORNĚNÍ Toto grafické tlačítko se

zobrazí pouze v případě, že navigace

přijímá informace RDS-TMC.

INFORMACE O
PRŮJEZDNÍCH BODECH

Průjezdní body můžete zadat z

následujících důvodů:

❒ Na cestě k cíli chcete jet na určité

silnici nebo přes určitou oblast.

❒ Před dosažením konečného cíle

chcete dělat zastávky.

Když zadáte jako průjezdní bod

centrum města, systém naplánuje

trasu, která vede z oblasti okolo tohoto

města a nikoli trasu vedoucí z polohy

centra města.

Systém by nemusel najít trasu vedoucí

z centra města ležícího v nevýhodné

poloze vůči stávající trase.

PŘIDÁNÍ PRŮJEZDNÍHO
BODU DO TRASY

Pro přidání průjezdního bodu do trasy

postupujte takto:

❒ dotykem na obrazovku zobrazte

hlavní menu;

❒ stiskněte "Change route";

❒ stiskněte "Travel via".

Doporučení: průjezdní bod můžete

přidat i hlasovým pokynem.

❒ Zvolte polohu průjezdního bodu

"Home", "Favourite", "Address",

"Recent destination", "POI",

"Longitude/latitude", "Posizione of

last stop" nebo ji vyhledejte. Na

obrazovce s přehledem trasy se

zobrazí zpráva o přepočítávání trasy

pro vložení průjezdního bodu.

Tlačítko "Travel via" se v menu

"Change route" změní, čímž indikuje,

že je na trase zadán průjezdní bod.

PŘIDÁNÍ DALŠÍCH
PRŮJEZDNÍCH BODŮ DO
TRASY

Pro přidání dalších průjezdních bodů do

trasy postupujte takto:

❒ dotykem na obrazovku zobrazte

hlavní menu;

❒ stiskněte "Change route";

❒ stiskněte "Travel via".

Doporučení: průjezdní bod můžete

přidat i hlasovým pokynem.

❒ stiskněte "Add";

❒ zvolte polohu průjezdního bodu

"Home", "Favourite", "Address",

"Recent destination", "POI",

"Longitude/latitude", "Posizione of

last stop" nebo ji vyhledejte. Zprávou

budete upozornění na polohu, do

které byl v seznamu přidán nový

průjezdní bod;

❒ stiskněte "Done". Na obrazovce s

přehledem trasy se zobrazí zpráva

o přepočítávání trasy pro vložení

průjezdních bodů.

❒ další průjezdní body zadejte stejným

způsobem. Tlačítko "Travel via" se v

menu "Change route" změní, čímž

indikuje, že jsou na trase zadány

průjezdní body.
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ZMĚNA POŘADÍ
PRŮJEZDNÝCH BODŮ

Průjezdní body budou automaticky

přidány a seřazeny v optimálním pořadí,

které lze manuálně upravit dle potřeby.

Postup pro změnu pořadí průjezdních

bodů:

❒ dotykem na obrazovku zobrazte

hlavní menu;

❒ stiskněte "Change route";

❒ stiskněte "Travel via": zobrazí se

seznam průjezdních bodů;

❒ stiskněte průjezdní bod, který chcete

přesunout nahoru nebo dolů. Zobrazí

se obrazovka se jménem průjezdního

bodu umístěného nahoře;

❒ stiskněte "Move up" nebo "Move

down". Průjezdní bod bude umístěn

do nové polohy, seznam se zobrazí

znovu.

Upozornění: průjezdní bod, kterým jste

ještě neprojeli, nelze přesunou do

seznamu projetých bodů.

ODSTRANĚNÍ
PRŮJEZDNÍHO BODU

Postup pro odstranění průjezdního

bodu:

❒ dotykem na obrazovku zobrazte

hlavní menu;

❒ stiskněte "Change route";

❒ stiskněte "Travel via": zobrazí se

seznam průjezdních bodů;

❒ stiskněte průjezdní bod, který chcete

odstranit. Zobrazí se obrazovka se

jménem průjezdního bodu

umístěného nahoře;

❒ stiskněte "Delete": průjezdní bod

bude vymazán a znovu se zobrazí

seznam.

OBNOVENÍ
PRŮJEZDNÍHO BODU

Pozn. Lze obnovit pouze průjezdní
bod, jímž jste již projeli. Projeté
průjezdní body jsou zobrazeny šedě.

Postup pro obnovení průjezdního bodu:

❒ dotykem na obrazovku zobrazte

hlavní menu;

❒ stiskněte "Change route";

❒ stiskněte "Travel via": zobrazí se

seznam průjezdních bodů;

❒ stiskněte průjezdní bod, který chcete

obnovit. Zobrazí se obrazovka se

jménem průjezdního bodu

umístěného nahoře;

❒ stiskněte "Reactivate". Průjezdní bod

bude odstraněn a znovu přidán do

seznamu dosud neprojetých bodů.

ZOBRAZIT MAPU

INFORMACE O
ZOBRAZENÍ MAPY

Mapu je možné si prohlížet stejně jako

tradiční mapu na papíře.

Mapa umožňuje zobrazit stávající

polohu a mnoho dalších míst, např.

oblíbená místa či body zájmu (POI).

Pro zobrazení mapy v tomto režimu

stiskněte "View map" nebo "View

route", a pak "Show map of route" v

hlavním menu.

Polohy lze zobrazit posouváním mapy

po obrazovce. Pro posunutí zatáhněte

za mapu prstem na obrazovce.
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ZOBRAZIT MAPU

Na mapě se zobrazují i další informace

obr. 29:

❒ A - Měřítko mapy.

❒ B - Doprava: stávající dopravní

problémy. Tlačítkem "Options" zvolte,

zda se informace o dopravní situaci

mají zobrazovat na mapě. Jestliže se

na mapě zobrazují informace o

dopravní situaci, nezobrazí se body

zájmu (POI) ani oblíbené cíle.

Pozn. Informace o dopravní situaci jsou
dostupné jen s přijímačem RDS-TMC.
Systém zobrazuje informace RDS-TMC
jen v těch zemích, kde je tato služba
veřejná. Tam, kde služba neexistuje,
systém nepřijme žádné informace
o dopravní situaci (RDS-TMC).

❒ C - Tlačítko "Options".

❒ D - Tlačítko "Find". Stiskem tohoto

tlačítka můžete vyhledat specifické

adresy, oblíbené cíle nebo body

zájmu (POI).

❒ E - Zoomovací lišta. Kurzorem

přiblížíte/oddálíte zobrazení.

MOŽNOSTI

Stiskem tlačítka "Options" nastavíte

informace, které se mají zobrazovat na

mapě, a zobrazíte následující

informace:

❒ "Traffic": zvolením této možnosti se

na mapě budou zobrazovat

informace o dopravní situaci. Jestliže

se zobrazují informace o dopravní

situaci, nezobrazí se body zájmu

(POI) ani oblíbené cíle.

Pozn. Informace o dopravní situaci jsou
dostupné jen s přijímačem RDS-TMC.
Systém zobrazuje informace RDS-TMC
jen v těch zemích, kde je tato služba
veřejná. Tam, kde služba neexistuje,
systém nepřijme žádné informace
o dopravní situaci (RDS-TMC).

❒ "Names": zvolením této možnosti se

na mapě budou zobrazovat jména

ulic a měst.

❒ "Points of interest": zvolením této

možnosti se na mapě budou

zobrazovat body zájmu (POI).

Stiskem "Choose POIs" zvolíte

kategorie POI pro zobrazení

na mapě.

❒ "Favourites": zvolením této možnosti

se na mapě budou zobrazovat

oblíbené cíle.

❒ "Coordinates": zvolením této

možnosti se na mapě budou

v horním levém rohu zobrazovat

souřadnice GPS.

OpzioniOpzioni CercaCerca FattoFatto
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NASTAVENÍ

INFORMACE O
NASTAVENÍ

Je možné upravit vzhled a chování

navigačního systému.

Pro přístup k většině možných

nastavení systému stiskněte "Settings"

v hlavním menu.

NASTAVENÍ 2D/3D

Settings 2D/3D: stiskem

tohoto tlačítka přednastavíte

zobrazení mapy.

Mezi zobrazením 2D a 3D se za jízdy

přepnete stiskem levé části stavové lišty

v zobrazení Driving view.

Někdy, např. při projíždění složitým

systémem silniční sítě, je jednodušší

zobrazit mapu shora,

Zobrazení 2D zobrazuje mapu

dvourozměrně, jako by byla vidět shora.

Zobrazení 3D zobrazuje mapu

třírozměrně, tzn. jak vidíte krajinu,

kterou právě projíždíte.

Jsou aktivní následující tlačítka:

❒ In 2D view: rotate map in direction of

travel - stiskem tohoto tlačítka se

mapa automaticky natočí tak, že je

směr jízdy vždy nahoře.

❒ Switch to 3D view when following a

route: stiskem tohoto tlačítka se

trasa automaticky zobrazí ve formátu

3D.

POKROČILÁ NASTAVENÍ

Advanced settings: stiskem

tohoto tlačítka zvolíte následující

pokročilá nastavení:

❒ Show house number before street

name: zvolením tohoto nastavení se

budou adresy zobrazovat tak, že

číslo popisné bude uvedeno před

jménem ulice (např. 10 Via Roma).

❒ Show street names : zvolením

tohoto nastavení se budou jména ulic

zobrazovat na mapě v zobrazení

"Driving view".

❒ Show next street name: zvolením

tohoto nastavení se jméno následující

ulice na trase zobrazí v horní části

zobrazení "Driving view".

❒ Show current street name od map:

zvolením tohoto nastavení se jméno

právě projížděné ulice zobrazí ve

spodní části zobrazení "Driving view".

❒ Show location preview: zvolením

tohoto nastavení se během plánování

trasy zobrazí náhled destinace.

❒ Enable automatic zooming in view

2D.

❒ Enable automatic zooming in 3D

view.

❒ Show lane images: zvolením tohoto

nastavení se na grafickém zobrazení

projížděné ulice zobrazí i jízdní pruh, v

němž je třeba jet při nájezdu na

dálnici či výjezdu z ní. Tato funkce

není dostupná pro všechny silnice.

❒ Show tips: tímto nastavením lze

zapnout či vypnout doporučení.

SYMBOL AUTA

Car symbol: stiskem tohoto

tlačítka zvolíte symbol auta

udávají stávající polohu vozidla

v zobrazení "Driving view".
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Favourites: stiskem tohoto

tlačítka lze přidat, přejmenovat

či odstranit "Favourites".

Oblíbené cíle umožňují snadno

zadat polohu bez zadání adresy.

Nemusí to být oblíbená místa,

může to být soubor užitečných

adres. Pro vytvoření nového

"Favourites" stiskněte "Add" obr.

30. Zadejte adresu polohy

stejným postupem, jako se

zadává adresa pro naplánovaní

trasy. Pro zobrazení nebo

úpravu některého ze stávajících

"Favourites" stiskněte jeden z

prvků v seznamu obr. 31. Pro

zobrazení "Favourites" na mapě

stiskněte pravé nebo levé

tlačítko.

STAV GPS

Stav GPS: stiskem tohoto

tlačítka zobrazíte stávající stav

příjmu GPS navigačním

systémem.

VÝCHOZÍ POLOHA

Home location: stiskem tohoto

tlačítka se nastaví nebo změní

adresa výchozí polohy. Zadejte

adresu stejným způsobem

jako při plánování trasy. Díky

výchozí poloze můžete snadno

naplánovat celou trasu do

dané destinace. Pro většinu

osob odpovídá tato poloha

adrese bydliště. Je nicméně

možné nastavit i jinou častou

destinaci, např. adresu

pracoviště.

KLÁVESNICE

Keyboardd: stiskem tohoto

tlačítka zvolíte klávesnice, které

chcete používat, a rozložení

kláves s latinkou. Klávesnice

slouží pro zadání jmen a adres,

např. při plánování trasy nebo

při vyhledávání jména města

či určité restaurace.

VYTVOŘTE SI SVÉ MENU

Make your own menu:

stiskem tohoto tlačítka může do

svého menu přidat až šest

dalších tlačítek. Jestliže je v

menu dostupné jen jedno

tlačítka či dvě tlačítka, zobrazí

se tato tlačítka v "Driving view".

Jestliže jsou dostupná tři tlačítka

a více tlačítek, v "Driving view"

se zobrazí pouze jedno tlačítko,

jímž lze menu vyvolat.

SPRÁVA POI

Manage POI: stiskem tohoto

tlačítka lze ovládat kategorie

a polohy bodů zájmu (POI)

uživatele. Navigační systém lze

nastavit tak, aby oznamoval,

že se blížíte ke zvoleným POI.

Navigační systém lze například

nastavit tak, aby oznamoval,

že se blížíte k čerpací stanici.

30 F0Y1215
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Je rovněž možné vytvořit kategorie POI

a přidávat do nich další POI. Lze

například vytvořit novou kategorii POI

nazvanou "Friends". Do této nové

kategorie pak lze přidat adresy všech

přátel jako POI.

Pro vytvoření a aktualizaci POI slouží

následující tlačítka:

❒ Add POI: stiskem tohoto tlačítka lze

přidat polohu do některé z kategorií

POI.

❒ Warn when near POI: stiskem tohoto

tlačítka lze nastavit systém tak, aby

upozornil, se že blížíte ke zvoleným

bodům POI.

❒ Delete POI: stiskem tohoto tlačítka

lze POI vymazat.

❒ Edit POI: stiskem tohoto tlačítka lze

POI upravit.

❒ Add POI category: stiskem tohoto

tlačítka lze vytvořit novou kategorii

POI.

❒ Delete POI category: stiskem tohoto

tlačítka lze odstranit některou z

kategorií POI.

BARVY MAPY

Map colours: stiskem tohoto

tlačítka lze zvolit barevné

schéma pro zobrazení mapy

za dne a za noci v režimu 2D a

3D. Stiskněte "Search" pro

vyhledání schématu zobrazení

zadáním jména.

JÁ A MÁ NAVIGACE

Me and my navigation:

stiskem tohoto tlačítka se

zobrazí technické informace o

navigačním systému a zvolte,

zda chcete sdílet informace

se společností TomTom.

Zobrazí se menu s následujícími

možnostmi:

About my system: stiskem

tohoto tlačítka se zobrazí

technické informace o

navigačním systému (např.

sériové číslo, verze aplikace a

verze mapy).

My information: stiskem

tohoto tlačítka lze nastavit, zda

budete sdílet informace se

společností TomTom.

OBNOVIT TOVÁRNÍ
NASTAVENÍ

Reset factory settings:

stiskem tohoto tlačítka

odstraníte všechna osobní

nastavení navigace a obnovíte

všechna nastavení systému

z výrobního závodu. Tím se ale

nebude software aktualizovat

a neovlivní to verzi aplikace

softwaru nainstalovaného v

systému.

UPOZORNĚNÍ Touto funkcí se

odstraní všechna osobní nastavení!

Jestliže chcete uchovat informace a

osobní nastavení, musíte před

obnovením do továrního nastavení

provést kompletní zálohu navigačního

systému. Po resetu do továrního

nastavení pak můžete obnovit všechna

svá data a nastavení. To znamená

výchozí polohu, oblíbená místa, osobní

menu a osobní kategorie a POI.

PLÁNOVÁNÍ TRAS

Route planning: stiskem

tlačítka "Route planning" lze

nastavit, jak bude navigační

systém vypočítávat plánované

trasy. Nastavení změníte

stiskem tlačítka jednotlivých

nabídek.
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Route types

Nastaví se typ trasy, kterou musí

navigační systém vypočítat.

Toll roads, Ferries,
Carpool lanes and
Unpaved roads settings

Lze nastavit způsob, jakým bude

navigační systém uvažovat každou z

těchto možností při výpočtu trasy.

Jízdní pruhy vyhrazené pro společné

používání vozidla, tzv. carpooling, často

označované jako "High Occupancy

Vehicle Lanes", existují jen v některých

zemích. Pro jízdu v těchto pruzích

musí cestovat ve vozidle nejméně dvě

osoby nebo se musí jednat o vozidlo na

ekologické palivo.

Route summary

Tuto možnost nastavte, když chcete,

aby se po naplánování trasy

automaticky zavřelo okno s přehledem

trasy.

Zvolíte-li "No", bude nutno po každém

naplánování trasy stisknout "Done"

pro zavření okna s přehledem trasy.

BEZPEČNOSTNÍ
NASTAVENÍ

Safety settings: stiskem

tohoto tlačítka lze zvolit

bezpečnostní funkce, které se

budou používat během

navigace.

UKÁZAT POI NA MAPĚ

Show POI on map: stiskem

tohoto tlačítka lze zvolit typy

bodů zájmu (POI), které se mají

zobrazit na mapě.

Postupujte takto:

❒ stiskněte "Show POI on map" v

menu Settings;

❒ zvolte kategorii POI, která se má

zobrazit na mapě. Stiskněte "Search"

a pomocí klávesnice zadejte jméno

kategorie;

❒ zvolte, zda chcete POI zobrazit na

mapě v pohledu 2D či 3D;

❒ stiskněte "Done".

Polohy bodů zájmu se na mapě

zobrazují symboly.

STAVOVÁ LIŠTA

Status bar: stiskem tohoto

tlačítka lze zvolit, které

informace se mají zobrazovat

na stavové liště:

❒ Horizontal: stavová lišta se zobrazí ve

spodní části "Driving view".

❒ Vertical: stavová lišta se zobrazí v

pravé části "Driving view".

❒ Maximum speed: Při jízdě vyšší

rychlostí, než je povolený limit, se na

stavové liště zobrazí upozornění

(např. tím, že výřez stavové lišty

zčervená). Údaje o omezení rychlosti

nejsou dostupné pro všechny silnice.

❒ Remaining distance: vzdálenost

zbývající do destinace.

❒ Leeway: navigační systém indikuje

rozdíl mezi předpokládaným časem

dojezdu a časem vypočítaným při

plánování trasy.

ZMĚNA MAPY

Maps: stiskem tohoto tlačítka

zvolíte mapu, kterou chcete

použít pro plánování trasy a při

navigaci. Do navigačního

systému lze sice uložit několik

map, ale pro plánování trasy

a při navigaci lze použít vždy

jen jednu mapu.

45

24-7-2014 8:40 Pagina 45



Pro přechod ze stávající mapy

na naplánování trasy v jiné

zemi či v jiné zeměpisné oblasti

stačí stisknout toto tlačítko.

VYPNUTÍ HLASOVÉ
NAVIGACE

Turn off Voice guidance

(tlačítko červené barvy):

stiskem tohoto tlačítka vypnete

hlasovou navigaci. Pak

nebudou slyšet hlasové

pokyny k dané trase, nicméně

budou slyšet všechny ostatní

informace, např. o dopravní

situaci a upozornění. Hlasová

navigace se vypne i vypnutím

hlasitosti hlavní jednotky.

Turn on Voice guidance

(tlačítko zelené barvy):

stiskem tohoto tlačítka zapnete

hlasovou navigaci, pak budou

slyšet hlasové pokyny.

JEDNOTKA

Units: stiskem tohoto tlačítka

lze nastavit jednotky používané

pro navigační funkce, jako je

plánování trasy.

PŘEPNUTÍ MEZI
ZOBRAZENÍM ZA DNE/ZA
NOCI

Use night colours: stiskem

tohoto tlačítka se zobrazí

mapa tmavšími barvami.

Doporučení: navigační systém

se přepne z denního na noční

zobrazení a naopak podle

daného času. Mezi nočním a

denním zobrazením a naopak

se přepnete stiskem tlačítka

"Map colours" v menu

Settings, kde zvolte "Switch to

night colours when dark".

Use day colours: stiskem

tohoto tlačítka se zobrazí

mapa světlejšími barvami.

HLASY

Voice settings: stiskem

tohoto tlačítka se nastaví

hlasové indikace a jiné pokyny

k dané trase, které navigační

systém vysloví nahlas.

ZAPNOUT

Zapnout: stiskem tohoto

tlačítka zvolíte, zda zobrazit či

nezobrazit žádost o souhlas se

zpracováním osobních údajů

při každém zapnutí přístroje.

AKTUALIZACE NAVIGACE

Aktualizace navigace: toto

tlačítko stiskněte, chcete-li

připravit USB disk pro

aktualizaci map. Další

informace jsou uvedeny v

kapitole "Aktualizace mapy".
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BODY ZÁJMU

INFORMACE O BODECH
ZÁJMU

Body zájmu (point of interest - POI) jsou

užitečná místa, které lze zobrazit na

mapě.

Uvádíme několik příkladů bodů zájmu:

❒ Restaurants

❒ Hotel

❒Muzeum

❒ Parkingy

❒ Service stations

ZADÁNÍ BODU ZÁJMU

Postupujte takto:

❒ dotykem na obrazovku zobrazte

hlavní menu;

❒ stiskněte "Settings";

❒ stiskněte "Manage POIs";

❒ jestliže nejsou v systému kategorie

bodů zájmu nebo v něm není

požadovaná kategorie, stiskem "Add

POI category" ji můžete

vytvořit. Každý bod zájmu musí být

zařazen do určité kategorie. To

znamená, že před zadáním prvního

bodu zájmu do systému je nutno

vytvořit alespoň jednu kategorii. Bod

zájmu lze přidat pouze do některé

vytvořené kategorie. Další informace

o vytvoření kategorie bodů zájmu

naleznete v bodě "Manage POIs".

❒ Stiskněte "Add POI";

❒ zvolte kategorii bodů zájmu, do které

chcete zařadit nový bod zájmu;

❒ stiskněte tlačítko pro zadání adresu

bodu zájmu stejně jako při plánování

trasy;

❒ bod zájmu bude vytvořen a uložen ve

zvolené kategorii.

Home: stiskem tohoto tlačítka

se jako bod zájmu nastaví

výchozí poloha. To je důležité,

jestliže chcete změnit výchozí

polohu, ale před tím ji chcete

použít pro vytvoření bodu zájmu

zadáním jeho adresu.

Favourite: stiskem tohoto

tlačítka vytvoříte bod zájmu z

některého oblíbeného cíle.

Vzhledem k tomu, že lze uložit

jen omezený počet oblíbených

cílů, může být užitečné zadat do

systému oblíbený cíl jako bod

zájmu. Pro uložení většího počtu

oblíbených cílů je nutno některé

vymazat. Abychom o takový

oblíbený cíl nepřišli, lze jej před

vymazáním ze seznamu

oblíbených cílů uložit jako bod

zájmu.

Adress: stiskem tohoto

tlačítka můžete zadat adresu

jako nový bod zájmu. Při

zadávání adresy lze zvolit ze

čtyř možností: "City centre",

"Street and house number",

"Postcode", "Crossing or

intersection".

Recent destination: stiskem

tohoto tlačítka můžete zadat

jako bod zájmu některé místo

uložené mezi naposledy

zadanými cíly.
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Point of Interest: stiskem

tohoto tlačítka přidáte bod zájmu

(POI) jako POI. Jestliže například

vytváříte kategorii POI pro

uložení oblíbených restaurací,

použijte tuto možnost namísto

zadávání adres

těchto restaurací.

My location: stiskem tohoto

tlačítka se jako bod zájmu

nastaví stávající poloha. Jestliže

se například nacházíte na

zajímavém místě, stiskem

tohoto tlačítka můžete toto

místo uložit jako POI přiřazený

ke stávající poloze.

Bod na mapě: stiskněte toto

tlačítko pro vytvoření PDI

pomocí mapového prohlížeče.

Kurzorem zvolte polohu PDI

a stiskněte "Done".

Latitude Longitude: stiskem

tohoto tlačítka zadáte jako

bod zájmu zeměpisnou šířku a

délku.

Poloha poslední zastávky:

stiskem tohoto tlačítka zadáte

polohu, kde jste se právě

zastavili.

POUŽITÍ BODŮ ZÁJMU
PRO NAPLÁNOVÁNÍ TRAS

Při plánování trasy lze použít bod zájmu

jako cíl nebo průjezdní bod.

Na následujícím příkladu si ukážeme,

jak naplánovat cestu na parkoviště

v nějakém městě:

❒ v hlavním menu zvolte "Navigate to"

nebo "Drive to";

❒ stiskněte "Point of Interest";

❒ stiskněte "POI in city". Doporučení:

poslední POI zobrazený v navigačním

systému se zobrazí i v menu;

❒ zadejte jméno země nebo města,

resp. zvolte jej ze zobrazeného

seznamu;

❒ stiskněte tlačítko se šipkou pro

rozbalení seznamu kategorií POI.

Doporučení: jestliže již znáte jméno

bodu zájmu, můžete stisknout

"Search by name", zadat jméno a

zvolit polohu;

❒ v seznamu stiskněte "Car park";

❒ na první pozici seznamu se zobrazí

nejbližší parkoviště.

V níže uvedeném seznamu je objasněn

význam vzdáleností uvedených u

každého bodu zájmu. Vzdálenosti jsou

měřeny podle toho, jak bylo zadáno

vyhledání bodu zájmu:

❒ PDI near you: vzdálenost od stávající

polohy;

❒ PDI in city: vzdálenost od středu

města;

❒ PDI near home: vzdálenost od

výchozí polohy;

❒ PDI along route: vzdálenost od

stávající polohy;

❒ PDI near destination: vzdálenost od

cíle.

Stiskněte jméno parkoviště, kde chcete

vozidlo zaparkovat, a jakmile bude

vypočítána trasa, stiskněte "Done"

Navigační systém vás začne navádět na

toto parkoviště.

ZOBRAZENÍ BODŮ
ZÁJMŮ NA MAPĚ

Můžete zvolit typ bodů zájmů, které se

budou zobrazovat na mapě.

Postupujte takto:

❒ stiskněte "Show POI on map" v

menu Settings;

❒ zvolte kategorie, které se mají

zobrazit na mapě;

❒ stiskněte "Done";

❒ zvolte, zda chcete zobrazit bod

zájmu v 2D nebo 3D;

❒ stiskněte "Done".
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Typy zvolených bodů zájmů se zobrazí

jako symboly na mapě.

NASTAVENÍ UPOZORNĚNÍ
O BODECH ZÁJMU

Lze nastavit zvukovou výstrahu, která

zazní, jakmile se přiblížíte k bodu zájmu

určitého typu, např. k čerpací stanici.

Na následujícím příkladu je objasněno

nastavení zvukové výstrahy, která se

musí ozvat, jakmile dojedete na 250

metrů od čerpací stanice.

Postupujte takto:

❒ stiskněte "Manage POIs" a pak

"Warn when near POI" v menu

Settings;

❒ v seznamu stiskněte "Petrol station".

Doporučení: pro zrušení upozornění

stiskněte jméno kategorie a pak

"Yes". Kategorie bodů zájmu, pro něž

je nastavena zvuková výstraha, jsou

označeny symbolem audia vedle

jména takové kategorie;

❒ nastavte vzdálenost na 250 metrů a

stiskněte "OK";

❒ zvolte "Sound effect", a pak stiskněte

"Next";

❒ zvolte zvuk upozornění na příslušný

bod zájmu a stiskněte "Next";

❒ jestliže chcete zvukovou výstrahu

jedině v případě, že se bod zájmu

nachází na zadané trase, zvolte

"Warn only if POI is on route" a

stiskněte "Done". Tím nastavíte

upozornění pro zvolenou kategorii

bodů zájmu. Zvuková výstraha se

ozve, jakmile budete 250 metrů od

čerpací stanice na trase.

SPRÁVA BODŮ ZÁJMU

Stiskem "Manage POIs" lze spravovat

kategorie a polohy bodů zájmu.

Navigační systém lze nastavit

tak, aby oznamoval, že se

blížíte ke zvoleným bodům

zájmu. Tím lze například

systém nastavit tak, aby

oznamoval, že se blížíte k

čerpací stanici.

Je rovněž možné vytvořit kategorie

osobních bodů zájmu a přidávat do

nich další osobních body zájmu.

Lze například vytvořit novou kategorii

bodů zájmu nazvanou "Friends". Do

této nové kategorie pak lze přidat

adresy všech přátel jako bod zájmu.

Pro vytvoření a aktualizaci bodů zájmu

slouží následující tlačítka:

❒ Add POI: stiskem tohoto tlačítka lze

přidat polohu do některé z kategorií

POI.

❒ Warn when near POI: stiskem tohoto

tlačítka lze nastavit systém tak, aby

upozornil, se že blížíte ke zvoleným

bodům POI.

❒ Delete POI: stiskem tohoto tlačítka

lze odstranit některou z kategorií

POI.

❒ Edit POI: stiskem tohoto tlačítka lze

POI upravit.

❒ Add POI category: stiskem tohoto

tlačítka lze vytvořit novou kategorii

POI.

❒ Delete POI category: stiskem tohoto

tlačítka lze odstranit některou z

kategorií POI.
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NÁPOVĚDA

INFORMACE, JAK ZÍSKAT
NÁPOVĚDU

V hlavním menu stiskněte "help" a

dostane informace o střediskách rychlé

pomoci a o dalších speciálních

službách.

Jestliže se například stanete účastníky

silniční nehody, lze přes menu "help"

získat adresu nejbližší nemocnice,

zavolat do ní a uvést přesnou polohu.

UPOZORNĚNÍ Jestliže není tlačítko

"help" v hlavním menu zobrazeno,

stiskněte "settings" a pak "safety

settings". Jestliže chcete za jízdy

zobrazit jen základní nabídky menu,

zrušte zaškrtnutí ovládacího políčka.

POUŽITÍ NÁPOVĚDY PRO
ZATELEFONOVÁNÍ
MÍSTNÍ SLUŽBĚ

Postup při použití nápovědy "help" pro

zjištění střediska služeb, zavolání do

tohoto střediska a návod, jak se k

němu dostat:

❒ dotykem na obrazovku zobrazte

hlavní menu;

❒ stiskněte "help";

❒ stiskněte "Phone for help";

❒ zvolte typ požadované služby, např.

"Nearest hospital";

❒ v seznamu zvolte středisko: nejbližší

středisko se zobrazí jako první v

seznamu. Navigační systém zobrazí

polohu na mapě a popis této polohy.

Díky tomu víme, kde se nacházíme

během telefonátu. Zobrazí se

telefonní číslo, na které je třeba

zavolat telefonem;

❒ pro jízdu do střediska autem

stiskněte "Navigate there".

Navigační systém vás začne navádět

do této destinace.

MOŽNOSTI MENU HELP

Pozn. V některých zemích nemusejí být
dostupné informace o všech službách.

Phone for help: stiskem tohoto

tlačítka se zobrazí telefonní

číslo a adresa střediska služeb.

Drive to help: stiskem tohoto

tlačítka se naplánuje trasa

do střediska služeb.

Where am I?: stiskem tohoto

tlačítka se zobrazí stávající

poloha na mapě.

Safety and other guides:

stiskem tohoto tlačítka se

zobrazí návody, které lze načíst,

včetně Návodu k rychlé

zdravotní pomoci.

Guided tours: stiskem tohoto

tlačítka se zobrazí návody k

navigačnímu systému.

What to say: stiskem tohoto

tlačítka se zobrazí se zobrazí

seznam příkazů, které lze

vyslovit během hlasového

ovládání.
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OBLÍBENÉ CÍLE

INFORMACE O
OBLÍBENÝCH CÍLECH

Oblíbené cíle umožňují snadno zadat

polohu bez zadání adresy.

Nemusí to být oblíbená místa, může to

být soubor užitečných adres.

POUŽITÍ OBLÍBENÉHO
CÍLE

Oblíbený cíl lze zadat per navádění do

cíle bez zadání adresy.

Pro navádění od oblíbeného cíle

postupujte takto:

❒ dotykem na obrazovku zobrazte

hlavní menu;

❒ zvolte "Navigate to" nebo "Drive to";

❒ stiskněte "Favourite";

❒ zvolte oblíbený cíl ze seznamu.

Navigační systém automaticky

vypočítá trasu;

❒ po výpočtu trasy stiskněte "Done".

Navigační systém začne okamžitě

navádět na cíl hlasovými a obrazovými

pokyny.

ZMĚNA NÁZVU
OBLÍBENÉHO CÍLE

Pro změnu názvu oblíbeného cíle

postupujte takto:

❒ dotykem na obrazovku zobrazte

hlavní menu;

❒ stiskem "Settings" vyvolejte menu

Settings;

❒ stiskněte "Favourites";

❒ stiskněte oblíbený cíl, který chcete

přejmenovat;

Doporučení: levou/pravou šipkou lze

vybrat další oblíbený cíl ze seznamu;

❒ stiskněte "Rename";

❒ zadejte nové jméno, a pak stiskněte

"Done".

❒ stiskněte znovu "Done".

ODSTRANĚNÍ
OBLÍBENÉHO MÍSTA

Pro odstranění oblíbeného cíle

postupujte takto:

❒ dotykem na obrazovku zobrazte

hlavní menu;

❒ stiskem "Settings" vyvolejte menu

Settings;

❒ stiskněte "Favourites";

❒ stiskněte oblíbený cíl, který chcete

vymazat;

Doporučení: levou/pravou šipkou lze

vybrat další oblíbený cíl ze seznamu;

❒ stiskněte "Delete";

❒ potvrďte odstranění stiskem "Yes";

❒ stiskněte "Done".
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DOPRAVA

INFORMACE O RDS-TMC

Kanál dopravních informací (TMC),

známý také jako RDS-TMC, vysílá

aktuální informace o dopravě

prostřednictvím rozhlasového signálu.

Pozn.: Systém zobrazuje informace

RDS-TMC jen v těch zemích, kde

je tato služba veřejná. Tam, kde služba

neexistuje, systém nepřijme žádné

informace o dopravní situaci

(RDS-TMC).

UPOZORNĚNÍ Společnost TomTom

není odpovědná za dostupnost či

kvalitu informací o dopravě vysílaných

kanálem dopravních hlášení TMC.

VYUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ O
DOPRAVĚ

Boční lišta "Traffic" se zobrazí vpravo od

"Driving view".

Na této boční liště obr. 32 se zobrazují

informace o zpožděních způsobeních

zpomalením provozu na dané trase;

jednotlivé problémy na trase jsou

označeny barevnými puntíky.

❒ horní část (A): zobrazuje cíl a ukazuje

celkovou dobu zpoždění způsobenou

zácpami a jinými problémy na trase.

❒ prostřední část (B): zobrazuje

jednotlivé zácpy v pořadí, v jakém se

vyskytují na trase.

❒ spodní část (C) : ukazuje aktuální

pozici vozidla a vzdálenost k dalšímu

problému události na trase.

Aby byla liště "Traffic" přehlednější,

nejsou některé dopravní zácpy

zobrazeny. Jedná se o zácpy menšího

významu, které způsobí jen krátké

zpoždění.

Typ problému poznáte na první pohled

podle barvy ukazatele takto:

❒ ukazatel šedé barvy: neznámá či

neidentifikovaná situace;

❒ oranžový ukazatel: pomalý provoz;

❒ světle červený ukazatel: provoz s

dopravními zácpami;

❒ tmavě červený ukazatel: stojící provoz

nebo uzavírka.

VÝBĚR RYCHLEJŠÍ
TRASY

Navigační systém pravidelně vyhledává

nejrychlejší trasu vedoucí k cíli.

Jestliže se dopravní situace změní a

systém najde rychlejší trasu, navrhne,

že trasu přepočítá, aby se po ní mohl

řidič vydat.

Navigační systém je také možné

nastavit tak, aby automaticky přepočítal

trasu, jakmile nalezne rychlejší cestu.

Nastavení lze upravit dotykem na

"Traffic settings" v menu Traffic settings.

Pro vyhledání a manuální přepočítání

nejrychlejší trasu do cíle postupujte

takto:

❒ Stiskněte boční lištu Traffic. Jestliže

se stiskem boční lišty zobrazí hlavní

menu a nikoli menu Traffic, zkuste

toto menu vyvolat opřením prstu na

okraj obrazovky. Na obrazovce se

zobrazí přehled informací o dopravní

situaci na dané trase;

❒ stiskněte "Options";

32 F0Y1217
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❒ stiskněte "Minimise delays":

navigační systém vyhledá nejrychlejší

trasu k cíli. I na nové trase mohou

být zpomalení způsobená hustým

provozem. Trasu lze znovu

přepočítat, aby se vyhnula hustému

provozu, nicméně trasa tohoto typu

je obvykle delší než nejrychlejší

možnost;

❒ stiskněte "Done".

MINIMALIZACE
ZPOMALENÍ

Dopravní informace lze použití pro

minimalizaci zpomalení, do kterých by

se vozidlo molo dostat na dané trase.

Pro aktivaci tohoto nastavení a

minimalizaci zpomalení postupujte

takto:

❒ v hlavním menu stiskněte "Services";

❒ stiskněte "Traffic";

❒ stiskněte "Traffic settings";

❒ stiskněte "Minimise delays".

Navigační systém vyhledá nejrychlejší

trasu vedoucí k cíli. Nová trasa by

mohla také obsahovat zpomalený

provoz a nemusí se změnit oproti

původní trase. Je možné nechat

trasu znovu přepočítat, abyste se

vyhnuli hustému provozu, nicméně je

nepravděpodobné, že by pak byla

trasa ta nejrychlejší;

❒ stiskněte "Done".

ZJEDNODUŠIT CESTU
DO ZAMĚSTNÁNÍ

Tlačítka "Home to work" nebo "Work to

home" v menu "Show home work

traffic" obr. 33 umožňují zkontrolovat

trasu do práce a z práce pouhým

stiskem tlačítka.

Stiskem jednoho z těchto tlačítek

navigační systém naplánuje trasu mezi

polohou "Home" a "Work" a

zkontrolujte ji na případné zpomalení.

Při prvním použití "Home to work"

je nutno nastavit polohy "Home"

a "Work" takto:

❒ stiskem boční lišty Traffic vyvolejte

menu Traffic. Jestliže je trasa již

naplánována, zobrazí se přehled

dopravních nehod na této trase.

Stiskem "Options" vyvolejte menu

Traffic;

❒ stiskněte "Show home work traffic";

❒ zadejte polohu "Home" a "Work".

Pokud byly polohy již nastaveny a

chcete je změnit, stiskněte ("Change

home-work").

Nyní je možné použít tlačítka "Home to

work" a "Work to home".

UPOZORNĚNÍ Poloha Home nastavená

v tomto menu neodpovídá poloze

nastavení v menu Settings. Polohy

zadané v tomto menu nemusejí nutně

odpovídat skutečné poloze Home a

Work. Jestliže cestujete často po jiné

trase, můžete "Work/Home" použít jako

zástupné.

Například ještě než vyjedete z

pracoviště může zkontrolovat dopravní

problémy na trase domů takto:

❒ stiskem boční lišty Traffic vyvolejte

menu Traffic. Jestliže je trasa již

naplánována, zobrazí se přehled

dopravních nehod na této trase.

Stiskem "Options" vyvolejte menu

Traffic;

❒ stiskněte "Show home work traffic";

33 F0Y1218
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❒ stiskněte "Work to home".

Zobrazí se "Driving view" a upozornění

na dopravní problémy na trase.

Případná zpomalení provoz se zobrazí

na boční liště Traffic.

ZÍSKÁNÍ
PODROBNĚJŠÍCH
INFORMACÍ O DOPRAVNÍ
NEHODĚ

Pro zkontrolování zpomalení provozu na

trase stiskněte "Show traffic on route"

v menu Traffic. Navigační systém ukáže

přehled míst na trase se zpomaleným

provozem.

Zobrazí se přehled zpomalení provozu a

dopravní zácpy podle informací od IQ

Routes.

Stiskněte "Minimise delays" obr. 34 pro

zkontrolování, zda je možné zpoždění

zkrátit.

Stiskem tlačítek a obr. 35 můžete

procházet seznamem dopravních

problémů a zobrazit si detaily. Zobrazí

se informace o typu problému (např.

práce na silnici) a doba zpoždění

způsobeného problémem.

Zobrazení dopravního problému začíná

ikonou. V případě dopravní zácpy je

její směr udán od ikony k druhému

konci.

ZKONTROLOVÁNÍ
DOPRAVNÍCH NEHOD V
OKOLÍ

Zobrazení přehledu o dopravní situaci v

okolí za pomoci mapy.

Pro zjištění dopravních nehod v okolí a

podrobností postupujte takto:

❒ stiskem boční lišty Traffic a "Options"

vyvolejte menu Traffic;

❒ stiskněte "View map": na mapě se

zobrazí dopravní nehody obr. 36 v

okolí.

ZMĚNA NASTAVENÍ
INFORMACÍ O DOPRAVĚ

Tlačítkem "Traffic settings" nastavíte, jak

má navigační systém informovat o

dopravě.

Postupujte takto:

❒ stiskem boční lišty Traffic a "Options"

vyvolejte menu Traffic;

❒ stiskněte ("Traffic settings");

❒ jestliže systém nalezne za jízdy

rychlejší trasu, může ji "Traffic"

vypočítat a začít vás po ní navigovat.

Zvolte některou z následujících

možností: "Always switch to that

route", "Ask me if I want that route",

"Never change my route", a pak

stiskněte "Done".

34 F0Y1219
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DOPRAVNÍ PROBLÉMY

Dopravní problémy a upozornění na ně

se zobrazují na mapě, na obrazovce

"Driwing view" a na boční liště Traffic.

Jsou zobrazovány dva typy problémů a

upozornění:

❒ symboly v červeném výřezu zobrazují

dopravní problémy. Navigační systém

je může přepočítat, aby se daly

objet.

❒ Symboly zobrazené v červeném

trojúhelníku jsou vázány na

atmosférické podmínky. V takovém

případě systém trasu nepřepočítá.

Symboly problémů:

❒ Dopravní nehoda

❒ Práce na silnici

❒ Uzavřený jízdní pruh

❒ Uzavírka

❒ Dopravní nehoda

❒ Zácpa

Symboly ve vazbě na atmosférické

podmínky:

❒ Mlha

❒ Déšť

❒ Vítr

❒ Led

❒ Sníh

Symbol dopravního problému se

zobrazí pro každý problém,

jemuž se navigace vyhnula díky

dopravnímu zpravodajství.

MENU TRAFFIC

Pro aktivaci menu Traffic stiskněte

boční lištu "Traffic" na "Driving view",

pak stiskněte "Options" nebo "Traffic" v

menu Services.

Jsou aktivní následující tlačítka:

Minimise traffic delays:

stiskem tohoto tlačítka se

přepočítá trasa podle

nejnovějších dopravních

informací.

Show home-work traffic:

stiskem tohoto tlačítka se

vypočítá nejrychlejší trasa z

polohy Home do polohy Work

a naopak.

Show traffic on route:

stiskem tohoto tlačítka vyvoláte

přehled dopravních problémů

na dané trase. Podrobnosti

o jednotlivých dopravních

problémech zobrazíte stiskem

levého a pravého tlačítka.

Stiskem "Minimise delays" se

trasa přepočítá, aby objela

dopravní problémy zobrazené

na mapě.

View map: stiskem tohoto

tlačítka můžete mapou

posouvat a zobrazovat na ní

dopravní problémy.

Change Traffic settings:

stiskem tohoto tlačítka změníte

nastavení fungování služby

Traffic v navigačním systému.
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RYCHLOSTNÍ
RADARY

INFORMACE O
RYCHLOSTNÍCH
RADARECH

Jedná se o službu upozorňující řidiče

na rychlostní radary rozmístěné po

dané trase:

❒ umístění radarů;

❒ úseky častých nehod;

❒ umístění rychlostních kamer;

❒ umístění semaforových kamer.

UPOZORNĚNÍ Ve Francii není povoleno

upozorňovat na radary a jejich

rozmístění. Proto při cestování ve

Francii nebudou tyto informace

dostupné.

UPOZORNĚNÍ NA
RADARY

V přístroji je představeno zvukové

upozornění na nejběžnější typy

rychlostních radarů. Zvukovou

signalizaci lze upravit dotykem na "Alert

settings" v menu Speed Cameras.

Řidič je na radar upozorněn třemi

způsoby:

❒ zvukovou signalizací od navigačního

systému;

❒ v "Driving View" se zobrazí typ radu,

vzdálenost od něj a předepsaná

rychlost;

❒ poloha radaru se zobrazí na mapě.

UPOZORNĚNÍ U rychlostních kamer

systém upozorní řidiče na začátek

a konec měřeného úseku.

ZMĚNA ZPŮSOBU
UPOZORNĚNÍ

Pro změnu způsobu upozornění

navigačním systémem na

rychlostní radary a kamery

stiskněte tlačítko "Alert

settings". Pak lze nastavit typ

zvukové výstrahy.

Jako příklad uvádíme nastavení zvuku

při přibližování se k radaru

nainstalovaného na stálo:

❒ v hlavním menu stiskněte "Services";

❒ stiskněte "Speed Cameras";

❒ stiskněte "Alert settings". Zobrazí se

seznam typů radarů. Vedle typů

radarů, pro které je nastaveno

upozornění, se zobrazí symbol

reproduktoru;

❒ stiskněte "Fixed cameras";

❒ zvolte, zda chcete být upozorněni

vždy nebo jen při překročení

povolené rychlosti. Pro vypnutí

upozornění stiskněte "Never";

❒ zvolte zvuk upozornění;

❒ stiskněte "Done".

Tím je nastaven zvuk upozornění pro

radary nainstalované na stálo. V

seznamu typů radarů se vedle "Fixed

cameras" zobrazí symbol reproduktoru.

SYMBOLY RADARŮ

Radary se zobrazí v "Driving View"

formou symbolů.

Jakmile se začnete blížit k radaru,

zobrazí se symbol typu radaru a

vzdálenost od něho. Současně zazní

zvuková výstraha.

Zvukovou výstrahu lze upravit nebo ji

zapnout/vypnout pro jednotlivé radary.

Stiskem na symbol radaru určete, že se

radar v daném místě již nenachází,

nebo naopak potvrďte, že tam je.

Při prvním použití upozorňuje navigační

systém zvukovou výstrahou na radary

následujícího typu:

Nastálo nainstalovaný radar:

radar tohoto typu měří rychlost

projíždějících vozidel a je

nainstalován na stálo;
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TLAČÍTKO PRO ZADÁNÍ
UPOZORNĚNÍ NA RADAR

Pro zobrazení tlačítka zadání

upozornění na nový radar v "Driving

View" postupujte takto:

❒ V hlavním menu stiskněte "Services";

❒ stiskněte "Speed Cameras";

❒ stiskněte "enable report button";

❒ stiskněte "Back".

Upozorňovací tlačítko se zobrazí vlevo v

"Driving View" nebo, pokud již bylo

použito rychlé menu, bude přidáno k

tlačítkům v tomto menu.

Pozn. Upozorňovací tlačítko lze skrýt
stiskem "Disable report button" v menu
radaru.

ZAZNAMENÁNÍ NOVÉHO
RADARU NA DANÉ TRASE

Nový radar na dané trase lze

zaznamenat takto:

❒ stiskněte "Report button" v "Driving

View" nebo v rychlém menu pro

zaznamenání umístění radaru;

❒ potvrďte přidání nového radaru. Na

obrazovce se obrazí příslušná

zpráva.

ZAZNAMENÁNÍ NOVÉHO
RADARU POZDĚJI

Nový radar není nutno na dané trase

zaznamenat hned.

Lze jej do trasy přidat později takto:

❒ v hlavním menu stiskněte "Services";

❒ stiskněte "Speed Cameras";

❒ stiskněte "Report speed camera";

❒ stiskem "Find" zaznamenejte polohu

radaru na mapě, pak stiskněte

"Next";

❒ potvrďte polohu radaru stiskem "Yes"

nebo stiskněte "No" pro vyznačení

polohy na mapě;

❒ zadejte povolenou hodnotu rychlosti.

Na obrazovce se obrazí příslušná

zpráva.

ZRUŠENÍ UPOZORNĚNÍ
NA ZRUŠENÉ RADARY

Někdy může být řidič upozorněn na

radar, který již na trase neexistuje.

Zrušení upozornění na radar, který již na

trase neexistuje:

Jakmile dostanete upozornění

na radar, který již neexistuje,

stiskněte upozornění. Pak

potvrďte, zda radar existuje či

ne.
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Semaforová kamera: radar

tohoto typu sleduje vozidla

porušující dopravní předpisy u

semaforů.

Měření průměrné rychlosti:

radar tohoto typu vypočítává

průměrnou rychlost v měřeném

úseku. Řidič je upozorněn na

začátek a konec měřeného

úseku. Během jízdy takovým

měřeným úsekem se zobrazí

průměrná, nikoli stávající

rychlost vozidla. Během jízdy

měřenými úseky se v Driving

View zobrazují i vizuální

upozornění.

Úsek častých nehod

Nechráněný železniční

přejezd

Při prvním použití neupozorňuje

navigační systém zvukovou výstrahou

na radary následujícího typu:

Místo častého výskytu

přenosných radarů: upozornění

tohoto typu indikuje místa

častého umístění radarů.

Radar na silnicích s omezeným

provozem.

Jiný radar.

Dvousměrné radary.



Pozn. Upozornění na radar, který již
neexistuje, lze zrušit jedině v místě, kde
se dříve nacházel.

TYPY RADARŮ, NA KTERÉ
LZE UPOZORNIT

Jestliže chcete později vložit do mapy

radar, na který chcete být

upozorňováni, lze zadat i typ tohoto

radaru:

Typy na stálo nainstalovaných radarů:

❒Nastálo nainstalovaný radar: radar

tohoto typu měří rychlost

projíždějících vozidel a je nainstalován

na stálo.

❒ Semaforová kamera: radar tohoto

typu sleduje vozidla porušující

dopravní předpisy u semaforů.

❒ Radary na zpoplatněných

úsecích: radary tohoto typu

kontrolují provoz na vjezdech na

zpoplatněných úsecích.

❒ Jiné rady: všechny ostatní typy

radarů neuvedené v předchozích

kategoriích.

UPOZORNĚNÍ NA
ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ
PRŮMĚRNÉ RYCHLOSTI

Je možné nastavit, že upozornění na

radary budete dostávat na začátku

a konci měřených úseků rychlosti.

Nastavení lze upravit dotykem na "Alert

settings" v menu Speed Cameras.

Jakmile budete přijíždět k úseku

měření průměrné rychlosti,

zobrazí se v "Driving View"

vizuální upozornění na

vzdálenost od měřicí kamery a

zazní zvuková výstraha. Na

mapě se na silnici zobrazí

rovněž malá ikona udávají

polohu měřicí kamery průměrné

rychlosti na začátku měřeného

úseku. Při projíždění měřeným

úseku zůstane v "Driving View"

aktivní vizuální signalizace.

MENU "RADARY"

Pro vyvolání menu Radary stiskněte

"Services" v hlavním menu, pak "Speed

Cameras".

Report speed camera:

stiskem tohoto tlačítka zadáte

polohu nového radaru.

Alert settings: stiskem tohoto

tlačítka nastavíte upozornění

na radary a příslušné zvukové

výstrahy.

Disable alerts: stiskem tohoto

tlačítka upozornění vypnete.

Enable report button: stiskem

tohoto tlačítka aktivujete tlačítko

pro zadání upozornění na radar.

Upozorňovací tlačítko se zobrazí

v "Driving View" nebo v rychlém

menu. Jakmile se tlačítko pro

zadání upozornění na radar

zobrazí v "Driving View", změní

se na "Disable report button".
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AKTUALIZACE MAPY

AKTUALIZACE MAPY
SYSTÉMU

Mapu lze aktualizovat dvěma způsoby:

❒ most recent maps guarantee: jestliže

bude od 90 dnů od prvního použití

dostupná nová mapa pro váš

systém, bude možné ji jednou

bezplatně stáhnout.

❒ map update: lze nakoupit novou verzi

mapy nainstalované ve vašem

systém.

Pro nainstalování aktualizace mapy ve

vašem systému postupujte takto:

❒ připravte USB disk;

❒ nainstalujte TomTom HOME a

vytvořte účet MyTomTom, pokud jej

ještě nemáte;

❒ stáhněte mapu;

❒ nainstalujte novou mapu.

PŘÍPRAVA USB DISKU

Pro aktualizaci mapy je třeba použít

USB disk s následujícími vlastnostmi:

❒ USB disk musí být pokud možno

prázdný;

❒ na USB disku musí být alespoň 8 GB

volného místa;

❒ USB disk musí mít systém souborů

FAT32;

❒ USB disk nesmí být zamknutý a musí

se na něj nechat uložit soubory.

POZN.: Doporučujeme použít běžnou

flešku, nejsou vhodná velkokapacitní

paměťová zařízení, jako jsou mobilní

telefony nebo multimediální čtečky.

USB připravte takto:

❒ Ujistěte se, zda je mapa, kterou

chcete aktualizovat, aktivní v

navigačním systému. Jestliže je v

navigačním systému více map a

chcete aktualizovat mapu, která není

právě aktivní, pak tuto mapu

aktivujte. Za tím účelem zvolte

"Change map" v menu " Settings"

navigační aplikace.

❒ zvolte "Navigation updates" v menu

"Settings" (viz obr. 37). Budete

dotázáni, zda chcete připravit USB

disk pro stažení aktualizací;

❒ zvolte "Yes";

❒ zasuňte USB disk (viz obr. 38).

POZN.:

❒ Jestliže systém požádá o zasunutí

USB disku, ujistěte se, že tento

disk splňuje výše uvedené

požadavky, a pak zkuste znovu.

❒ Jestliže připojíte několik USB disku,

systém požádá o odstranění těch,

které nejsou třeba, aby zůstal

připojený jen ten, disk, který je třeba

připravit.

❒ Jestliže na USB disku není dostatek

volného místa, systém požádá o

použití jiného USB disku.

❒ Jestliže připojíte USB disk obsahující

nějaký soubor, systém upozorní, že je

nutno tento soubor odstranit.

37 F0Y1245

38 F0Y1246
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Systém začne připravovat USB disk.

Jakmile bude USB disk připraven,

zobrazí se následující upozornění (viz

obr. 39).

Vyndejte USB disk a připojte jej k

počítači. Nyní lze na USB disk stáhnout

novou mapu.

INSTALACE TomTom
HOME

Postup pro nainstalování TomTom

HOME a vytvoření účtu MyTomTom:

❒ stáhněte a nainstalujte aplikaci

TomTom HOME do počítače. Z

počítače přejděte na

www.tomtom.com/getstarted. Zvolte

"Download TomTom HOME" a

postupujte podle zobrazovaných

pokynů.

❒ Připojte k počítači připravený USB

disk: TomTom HOME se automaticky

spustí..

❒ Zvolte "Access" v horním pravém

rohu TomTom HOME obr. 40.

❒ zvolte "Create account" a zadejte

údaje pro vytvoření účtu MyTomTom.

Pro získání aktualizovaných map je

nutno mít založený účet MyTomTom.

Po vytvoření účtu budete dotázáni, zda

chcete k účtu připojit systém

UconnectTM. Připravený USB disk

představuje systém UconnectTM.

❒ zvolte "Connect device", pak "Close".

Nyní lze stáhnout mapu na USB disk.

STÁHNOUT MAPU

Mapu lze aktualizovat dvěma způsoby:

❒ most recent maps guarantee: jestliže

bude od 90 dnů od prvního použití

dostupná nová mapa pro váš

systém, bude možné ji jednou

bezplatně stáhnout.

❒ map update: lze nakoupit novou verzi

mapy nainstalované v systému.

Pro zkontrolování dostupnosti nebo

zakoupení mapy se ujistěte, zda jste

připravili USB disk a nainstalovali do

počítače TomTom HOME.

Připojte USB disk k počítači.

Výběr mapy ke stažení

Pro zkontrolování, zda máte oprávnění

stáhnout bezplatnou aktualizaci map

pomocí funkce Most Recent Maps

Guarantee zvolte na TomTom HOME

"Tools" > "Use most recent maps

guarantee".

Pro zakoupení aktualizace map zvolte

na TomTom HOME "Purchase maps".

Pokud jste již aktualizaci zakoupili,

zvolte na TomTom HOME "Update

device".

39 F0Y1247

40 F0Y1248
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Stažení mapy

Jestliže je pro systém dostupná

aktualizace mapy, zobrazí se tato

aktualizace v seznam dostupných

aktualizací.

POZN.: Jestliže máte v systému již

nainstalovanou nejnovější mapu,

nebude aktualizace nabídnuta.

Zvolte mapu, kterou chcete stáhnout,

pak zvolte "Update and install" (viz obr.

41).

Mapa se stáhne a zkopíruje na USB

disk.

Po skončení procesu zvolte "Done".

POZN.: Během stahování a kopírování

mapy neodpojujte USB disk z počítače.

Nyní je možné přikročit k instalaci

mapy do systému.

INSTALACE MAPY

Po stažení mapy na USB disk lze mapu

nainstalovat do systému.

POZN.:

❒ Aktualizaci je nutno provést s

nastartovaným motorem, může

trvat déle než 30 minut.

❒Nikdy nevytahujte USB disk z

portu, aby se aktualizace

nepřerušila.

Postupujte takto:

❒ zasuňte USB disk s novou mapou do

systému UconnectTM. Systém zjistí,

že je na USB disku nová mapa

(vedere obr. 42);

❒ zvolte "Start".

❒ Systém začne aktualizovat mapu.

POZN.: Před dokončením aktualizace

nevytahujte USB disk a neodpojujte

systém od napájení. Do řádného

dokončení aktualizace nebude možné

systém používat. Jestliže bude

aktualizace přerušena, je nutno ji zahájit

znovu.

Jakmile bude mapa aktualizovaná,

zobrazí se následující upozornění (viz

obr. 43).

❒ zvolte "Close": nyní je v systému

dostupná nová mapa.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Během aktualizace se mohou

vyskytnout následující problémy:

❒Mapa na USB disku není platná. V

takovém případě stáhněte znovu

mapu na USB disk přes TomTom

HOME. Možná bude třeba znovu

připravit USB disk.

41 F0Y1249

42 F0Y1253

43 F0Y1252
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❒ Na USB disku je stejná nebo

předcházející verze mapy jako v

systému. V takovém případě

stáhněte znovu mapu na USB disk

přes TomTom HOME. Možná bude

třeba znovu připravit USB disk.

HLASOVÉ POVELY

INFORMACE O
HLASOVÝCH POVELECH

POZN.: Hlasové povely nejsou

dostupné v jazycích, které nejsou

systémem podporované.

UPOZORNĚNÍ Hlasitost hlasových

pokynů lze nastavit otočným

ovládačem hlasitosti jen během jejich

vyslovování.

Všechny nebo některé z následujících

funkcí navigačního systému lze ovládat

hlasovými povely:

❒ hlasové navádění,

❒ přednastavená upozornění.

Pro navigaci se používají hlasy dvojího

typu:

❒ syntetizovaný hlas: generovaný

navigačním systémem. Slouží pro

přečtení odpovědí na hlasové povely

a pro informace o dopravě;

❒ lidský hlas: nahraný hercem, slouží

jen pro poskytování navigačních

pokynů k zadané trase.

NASTAVENÍ HLASITOSTI

Hlasitost navigačního systému lze

upravit na hlavní jednotce.

Pro zapnutí/vypnutí navigačních pokynů

postupujte takto:

❒ v "Driving View": pro opětné zapnutí

audia navigačních pokynů se

dotkněte prostředního pole na

stavové liště (pokud byly před tím

vypnuty);

❒ v "Menu settings": stiskněte

"Settings" v hlavním menu a pak

"Turn on/off voice guidance".

POUŽITÍ HLASOVÝCH
POVELŮ

Navigační systém lze ovládat nejen

dotyky na obrazovce, ale i hlasovými

povely.

Například pro přepnutí na zobrazení ve

2D lze říct "2D view".

Pro zobrazení seznamu hlasových

povelů stiskněte v hlavním menu "Help"

a pak "What can I say?"

Doporučujeme dodržovat následující

doporučení proto, aby systém dokázal

vždy dobře rozumět hlasovým povelům:

❒mluvte normálně;

❒ než začnete mluvit, počkejte, až zazní

pípnutí (zvuková výstraha);
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❒ systém je schopen rozpoznávat

hlasové povely bez ohledu na

pohlaví, tón hlasu a přízvuk;

❒ pokud možno se snažte zajistit, aby

byl v kabině co největší klid;

❒ před vyslovením hlasového příkazu

požádejte ostatní cestující ve vozidle,

aby nemluvili. Systém rozpoznává

slova bez ohledu na to, kdo mluví.

Pokud by tedy mluvilo více osob

současně, mohlo by se stát, že

systém bude brát v úvahu jiná slova

než ta, která byla vyslovena jako

povel.

❒ Pro optimální fungování

doporučujeme zavřít okna a případné

střešní okno (u příslušné verze

vozidla), aby se zamezilo rušení

zvenku.

❒ Pro řádné fungování hlasového

ovládání připojeného mobilu se

ujistěte, zda byl stažen celý seznam

kontaktů do systému UconnectTM

(nebo zda byl aktualizovaný). Po

připojení mobilu k systému

UconnectTM stačí obvykle počkat 5

- 10 sekund .

UPOZORNĚNÍ Hlasové povely je nutno

udělovat při zachování bezpečnosti

jízdy v souladu s příslušnými Pravidly

silničního provozu.

OVLÁDAČE NA VOLANTU
PRO AKTIVACI
HLASOVÝCH PŘÍKAZŮ

Tlačítko "Phone"

Tlačítkem na volantu lze aktivovat

režim hlasové detekce "Phone"

umožňující telefonovat, zobrazovat

poslední hovory, přijatá/volaná čísla,

zobrazovat seznam kontaktů, atd.

Při každém stisku tlačítka systém

"pípne" (zvuková výstraha) a na displeji

bude uživateli vyzván, aby vyslovil

povel.

Tlačítko "Voice"

Tlačítkem lze na volantu aktivovat

režim hlasové detekce "Radio/Media"

umožňující:

❒ naladit určitou rozhlasovou stanici;

❒ naladit určitý kmitočet AF/FM;

❒ přehrávat skladby z USB disku/

iPod/CD MP3;

❒ přehrávat album z USB disku/

iPod/CD MP3;

Při každém stisku tlačítka systém

"pípne" (zvuková výstraha) a na displeji

bude uživateli vyzván, aby vyslovil

povel.

Rychlé přístup k hlasové
interakci

Stiskem tlačítka či během

vyslovování hlasové zprávy systémem

lze hlasový povel zadat přímo.

Jestliže například systém právě

vyslovuje nápovědu a uživatel ví, jaký

povel může systému udělit, stiskem

tlačítka či se nápověda přeruší a

lze přímo vyslovit dan povel (tzn. že

nebude nutno si nápovědu vyslechnout

do konce).

Stiskem tlačítka nebo v okamžiku,

kdy systém čeká na hlasový povel od

uživatele, se hlasové ovládání ukončí.

STAV HLASOVÉHO
OVLÁDÁNÍ

Systém zobrazí na displeji stav

hlasového ovládání ikonami:

❒ (ikona zelené barvy): je

zobrazena, když systém naslouchá.

V takovém případě je možné vyslovit

hlasový povel.

❒ (ikona zelené barvy): je

zobrazena, když systém interpretoval

hlasový povel a provede příslušnou

funkci. V takovém případě není

možné vyslovit hlasový povel.
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❒ (ikona žluté barvy): je zobrazena,

když systém zpracovává udělený

povel. V takovém případě není

možné vyslovit hlasový povel.

❒ (ikona žluté barvy): zobrazí se,

když systém vyslovuje zprávu, tzn.

nápovědu, informaci či výběr z

možností. V takovém případě není

možné vyslovit hlasový povel.

❒ (ikona červené barvy): zobrazí

se, jakmile uživatel ukončí hlasovou

interakci. V takovém případě není

možné vyslovit hlasový povel.

VÝBĚR Z MOŽNOSTÍ

V některých případech systém

nedokáže jednoznačně rozpoznat

zadaný hlasový povel a požádá o

zvolení některé z nanejvýš čtyř

alternativ.

Jedná se například o případ, kdy che

uživatel vytočit číslo ze seznamu

kontaktů, v němž jsou ale uložena

podobná jména. V takovém případě

systém nabídne očíslovaný seznam

možných alternativ (viz obr. 44) a

požádá o vyslovení přiřazeného čísla.

44 F0Y1046
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HLAVNÍ HLASOVÉ POVELY

45 A0J1560
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HLASOVÉ POVELY PRO TELEFON

46 A0J1561
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47 A0J1562

67

24-7-2014 8:40 Pagina 67



48 A0J1563
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49 A0J1575
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50 A0J1576

70

24-7-2014 8:40 Pagina 70



POZN.: Jestliže jsou v poli <jméno>a <příjmení> zvláštní znaky jazyků nepodporovaných systémem (např. řečtina), nebudou

hlasové povely dostupné.

51 A0J1574
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HLASOVÉ POVELY PRO RÁDIO AM/FM/DAB

52 A0J1565
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53 A0J1566
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54 A0J1567
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HLASOVÉ POVELY PRO MEDIA



55 A0J1568
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POZN.: Jestliže jsou v polích uvedených v bodě 11 zvláštní znaky jazyků nepodporovaných systémem (např. řečtina), nebudou

hlasové povely dostupné.

56 A0J1569
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HLASOVÉ POVELY PRO NAVIGACI

57 A0J1573
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Německo 00800.3428.0000 0800.3428.000 +39.02.444.12.041

Řecko 800.11500.800 (*) +30 210 99 88 542

Irsko 00800.3428.0000 1800.3428.00 +39.02.444.12.041

Itálie 00800.3428.0000 800.3428.00 +39.02.444.12.041

Lucembursko 00800.3428.0000 (*) 800.28111

Maroko 0801000005

Nizozemsko 00800.3428.0000 +39.02.444.12.041

Polsko 00800.3428.0000 +39.02.444.12.041

Portugalsko 00800.3428.0000 +39.02.444.12.041

Británie 00800.3428.0000 +39.02.444.12.041

Španělsko 00800.3428.0000 900.3428.00 +39.02.444.12.041

Švédsko 00800.3428.0000 (*) 020100502 +39.02.444.12.041

Švýcarsko 00800.3428.0000 +39.02.444.12.041

Maďarsko 0640245245 (placená linka) +36.1.465.3688

(*) Na číslo nelze volat z některých mobilních sítí.78
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SEZNAM TELEFONNÍCH ČÍSEL SLUŽEB ZÁKAZNÍKŮM

Telefonní čísla služeb zákazníkům v jednotlivých zemích je uveden v následující tabulce.

Stát Univerzální bezplatné číslo
Vnitrostátní bezplatné

číslo
Placené číslo

Rakousko 00800.3428.0000 +39.02.444.12.041

Belgie 00800.3428.0000 (*) 0800.55111 +39.02.444.12.041

Dánsko 00800.3428.0000 (*) 80.60.88.00 +39.02.444.12.041

Francie 00800.3428.0000 0800.3428.00 +39.02.444.12.041
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Údaje obsaÏené v této publikaci mají informativní charakter. 
Fiat mÛÏe kdykoliv provádût zmûny modelÛ popsan˘ch v této publikaci, z dÛvodÛ technick˘ch nebo komerãních.

Dal‰í informace si zákazník mÛÏe obstarat v autorizovaném servisu Fiat. 
Vyti‰tûno na ekologickém papíru bez chlóru.
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