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Děkujeme, že jste si zakoupili produkt FCA.

Abyste plně využili funkcí tohoto zařízení a zajistili bezpečný a správný provoz, přečtěte si prosím před použitím pozorně „Uživatelskou
příručku“.

Po přečtení „Uživatelské příručky“ zajistěte, aby byla dostupná v případě problémů, nebo pokud nebudete rozumět některým bodům.

ZVUKOVÁ SOUSTAVA/AM/FM
RÁDIO/CD PŘEHRÁVAČ SE

VSTUPEM AUX
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AM/FM RÁDIO/CD

PŘEHRÁVAČ SE

VSTUPEM AUX

(je-li součástí výbavy)

Audio systém lze používat pouze když je

spínač zapalování nebo provozní režim ve

stavu ON nebo ACC.

POZNÁMKA

❒   Pokud je u vozidel s ovládáním bez

startovacího klícku aktivní provozní režim

ACC, dojde po určité době k

automatickému odpojení napájení

příslušenství a vy nebudete mít možnost

audio systém používat.

K zapnutí napájení příslušenství dojde

opět po zapnutí spínače motoru do

polohy „ACC“. Viz „Funkce

automatického odpojení napájení v

režimu ACC“.

❒   Pokud je ve vozidle používán mobilní

telefon, může docházet k výstupu

rušivého hluku z audio zařízení. To

neznamená, že je chyba na vašem audio

zařízení. V takovém případě umístěte

mobilní telefon od audio zařízení co

možná nejdále.

❒   Pokud dojde k vniknutí cizích předmětů

nebo vody do audio zařízení, nebo

pokud ze zařízení bude vycházet kouř

nebo abnormální zápach, ihned audio

zařízení vypněte. 

     Doporučujeme nechat audio zařízení

zkontrolovat. Nikdy se jej nepokoušejte

opravovat vlastními silami. 

Vyvarujte se jeho dalšího používání bez

provedení kontroly kvalifikovanou

osobou.

DŮLEŽITÉ INFORMACE O

POUŽITÍ

Funkce přehrávání z

iPodu/iPhonu (pokud je k dispozici)

❒   Tento produkt podporuje přehrávání

audio souborů z iPodu/iPhonu; nicméně,

rozdílné verze znamenají, že přehrávání

není zaručené.

❒   Mějte na paměti, že se ovládání může

lišit v závislosti na modelu či verzi

iPodu/iPhonu.

POSTUP PŘI ČIŠTĚNÍ

❒   Pokud je zařízení znečištěné, otřete jej

měkkým hadříkem.

❒   Pokud je velmi znečištěné, použijte

měkký hadřík namočený ve vodě s

rozpuštěným neutrálním čisticím

prostředkem a vyždímejte jej.

Nepoužívejte benzín, ředidlo nebo jiné

chemické prostředky. Mohou způsobit

poškození displeje.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

❒   Názvy produktů a další vlastní jména

jsou obchodními značkami nebo

registrovanými ochrannými známkami

jejich příslušných vlastníků.

❒   Navíc, i pokud zde není žádné specifické

označení obchodních značek či

registrovaných ochranných známek,

musí být zachovány jako celek.

     Označení „Made for iPod“, „Made for

iPhone“ znamená, že elektronické

příslušenství bylo navrženo pro

specifické připojení k zařízením iPod

nebo iPhone, bylo výrobcem

certifikováno a splňuje výkonové normy

společnosti Apple. iPhone, iPod, iPod

classic, iPod nano a iPod touch jsou

registrované ochranné známky Apple

Inc. v USA a dalších zemích. 

Společnost Apple nenese odpovědnost

za používání tohoto zařízení ani za jeho

shodu s bezpečnostními a zákonnými

předpisy.
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POZNÁMKA Licence pro iPod a iTunes

umožňují individuálním uživatelům

reprodukci a přehrávání materiálu pro

soukromé účely, který nepodléhá autorským

právům, a také materiálu, který lze legálně

kopírovat a reprodukovat. Porušení

autorských práv je zakázáno.

Podporované modely

❒   iPhone5S

❒   iPhone5c

❒   iPhone5

❒   iPhone4S

❒   iPhone4

❒   iPhone3GS

❒   iPhone3G

❒   iPhone

❒   iPod Nano (3. generace – 7. generace)

❒   iPod Touch (1. generace – 5. generace)

❒   iPod Classic

ZACHÁZENÍ S

DISKY

Tento popis vysvětluje, jak zacházet s

disky.

Důležité informace o zacházení s disky

❒   Otisky prstů a jiné skvrny na čtecím

povrchu disku mohou znamenat, že

obsah bude hůře čitelný. Když držíte

disk, uchopte jej po stranách nebo z

jedné strany a ve středovém otvoru, tak

abyste se nedotýkali zapisovací plochy.

❒   Nelepte papír nebo samolepky, ani jinak

nepoškozujte disk.

❒   Nevkládejte násilím disk, pokud se v

zařízení již nachází jiný disk. To může

způsobit poškození disku nebo

poruchu.

Čištění

❒   Pravidelně čistěte zapisovací plochu

disku. Při čištění jej neotírejte krouživým

pohybem. Místo toho jej otřete ven ze

středu disku směrem ke krajům.

❒   Nové disky mohou být roztřepeny na

vnějším okraji nebo u středového

otvoru. Zkontrolujte případné roztřepení.

Případné otřepy mohou způsobit

chybné přehrání: ujistěte se, že je disk

zbaven otřepů.

Důležité pokyny pro skladování

❒   Pokud disky nepoužíváte, ujistěte se, že

jsou uloženy v obalech a mimo přímý

dopad slunečních paprsků.

❒   Jestliže disky nebudou delší dobu

používány, vyjměte je ze zařízení.

Prostředí přehrávání disků

V chladnějším prostředí, například v zimě,

kdy je interiér vozu chladný, zapnutí topení

a okamžitá snaha o používání zařízení může

způsobit kondenzaci (kapky vody) na

povrchu disku a vnitřních optických

součástkách a to může bránit správnému

provozu. 

V těchto podmínkách vyjměte disk a před

použitím chvíli vyčkejte.

Autorská práva

Jednání, jako je neoprávněná reprodukce,

vysílání, veřejná produkce nebo pronájem

disků, které zahrnují jiné než soukromé

využití, je zakázáno zákonem.
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TYPY DISKŮ, KTERÉ LZE PŘEHRÁVAT

Následující značky jsou vytištěny na etiketě disku, balení nebo obálce.

Typ Velikost
Maximální

čas přehrávání
Komentáře

CD-DA                                  12 cm                  74 minut                             –

CD-TEXT                              12 cm                  74 minut                              –

CD-R/RW                              12 cm                        –                         Disk obsahující 
                                                                                                soubory MP3

Disky, které nelze přehrát

❒   Přehrání jiných disků, než těch, které

jsou uvedeny v „Typech disků, které lze

přehrát“, není zaručeno.

❒   8cm disky nelze použít.

❒   Nevkládejte nepravidelně tvarované

disky (např. ve tvaru srdce), protože by

to mohlo způsobit poruchu. Také disky,

které mají průhledné části, nelze

přehrát.

❒   Disky, které nebyly ukončeny, nelze

přehrát.

❒   I pokud byly nahrány ve správném

formátu v záznamovém zařízení nebo

počítači, nastavení softwaru aplikace a

prostředí; zvláštnosti disku, poškození

nebo označení; nečistoty nebo

kondenzace na čočce uvnitř zařízení

mohou učinit disk nepřehratelným. 

❒   V závislosti na disku nelze použít

některé funkce, nebo nelze disk přehrát.

❒   Nepoužívejte prasklé nebo pokroucené

disky. 

❒   Pokud jsou na disku samolepky, zbytky

odstraněných samolepek nebo lepidlo,

nepoužívejte disk.

❒   Disky, které mají dekorativní štítky nebo

samolepky nesmí být použity.

Nestandardní CD

Toto zařízení přehraje audio CD, je však

třeba si uvědomit následující standardy

vztahující se k CD.

❒   Ujistěte se, že používáte disky s

na straně s potiskem.

❒   Přehrání jiných než standardních CD

není zaručeno. I když lze disk přehrát,

audio kvalita nemůže být zaručena.

❒   Při přehrávání jiných než standardních

CD se mohou vyskytnout následující

problémy.

     • Může se objevit hluk při přehrávání.

     • Zvuk může přeskakovat.

     • Disk nebyl detekován.

     • První skladba se nemusí přehrána.

     • Může trvat déle než obvykle, než

začne přehrávání skladeb.

     • Přehrávání může začít uprostřed

skladby.

     • Některé části disku nemusí být 

     přehrány.

     • Skladby mohou během přehrávání

zamrznout.

     • Stopy se nezobrazují správně.
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AUDIO SOUBORY

(MP3/WMA/AAC) 

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Toto zařízení může přehrát audio formáty

MP3/WMA/AAC nahrané na CD-ROM, CD-

R/RW a USB zařízeních.

U souborů a médií, která lze použít, jsou

určitá omezení; přečtěte si proto následující

informace před nahráním audio formátů

MP3/WMA/AAC na disky nebo USB

zařízení.

Přečtete si pozorně uživatelskou příručku k

vaší mechanice CD-R/RW a zapisovacímu

softwaru a ujistěte se, že je používáte

správně.

Pokud audio soubory formátu

MP3/WMA/AAC obsahují informaci o titulu

nebo jiná data, mohou být tato data

zobrazena.

POZN.:

❒   V závislosti na stavu záznamových

zařízení disků nebo nahrávacího

softwaru nemusí být možné správné

přehrání. V takových případech

nahlédněte do Uživatelské příručky

vašeho produktu nebo softwaru.

❒   V závislosti na operačním systému

vašeho počítače, verzi softwaru nebo

nastavení, soubory nemusí mít

zapsanou příponu. V takových

případech připojte příponu „.mp3“,

„.wma“, nebo „.m4a“ při kopírování

souborů.

STRUKTURA SLOŽEK

Lze rozpoznat až 8 úrovní složek.

Můžete vytvořit strukturu složek podle

Žánru - Interpreta - Alba - Skladby (audio

soubory MP3/WMA/AAC) pro správu

skladeb.

Složka

Audio soubor

2 úroveň 3 úroveň 4 úroveň 5 úroveň

KOŘENOVÁ
SLOŽKA

1 úroveň
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Název Specifikace Popis

Specifikace 

formátu

Víceúrovňové                            Nepodporováno (podporována pouze první úroveň)

Maximální počet                       8 úrovní (pokud kořenová složka je 1. úrovně)

Maximální počet složek CD 255 složek

(včetně kořenové složky) USB 100 složek

Maximální počet souborů CD  509 souborů

(celkový počet na médiu) USB 10 000 souborů

(V jedné složce může být uloženo až 100

souborů.)

Omezení názvu souboru 

a složky

Podporované formáty USB

POZNÁMKA Pořadí, ve kterém jsou zobrazeny složky a audio soubory v zařízení může být jiné, než jak

jsou zobrazeny v počítači.

        ISO9660                  Úroveň 1       Maximálně 8 znaků v názvu

souboru a 3 znaky jako přípona

souboru. (mohou být použita

single-bytová alfanumerická

velká písmena, čísla, „_“)

   Přípona ISO9660             Joliet         Je možné používat názvy

souborů o délce až 64 znaků

Maximálně 64 bytů (pro Unicode 32 znaků), soubory/složky

s názvy delšími než je výše uvedená hodnota nebudou zobrazeny

ani přehrány.

Doporučený systém souborů je FAT32. Pouze 1 oddíl

CO JE MP3?

MP3 je zkratka „MPEG-1 Audio Layer 3“.

MPEG je zkratka „Motion Picture Experts

Group“, což je standard video komprese

používaný u video CD disků, atd.

MP3 je jednou z metod komprese audio

obsažená v MPEG audio standardu a

snižuje kvalitu zvuků, které jsou za

slyšitelným rozlišením lidského ucha a jsou

skryty hlasitějšími zvuky, proto vytváří data s

vyšší kvalitou a menším objemem dat.

Jelikož tímto lze komprimovat CD audio

přibližně na 1/10 původní velikosti bez

vnímatelné ztráty, na jeden CD-R/RW disk

lze zapsat přibližně 10 CD.

3) 
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Položka Podrobnosti

Specifikace                                                                      MPEG-1 AUDIO LAYER3

                                                                                        MPEG-2 AUDIO LAYER3

Vzorkovací frekvence [kHz]                                                  MPEG-1: 32/44,1/48

                                                                                          MPEG-2: 16/22,05/24

Přenosová rychlost [kbps]                                                     MPEG-1: 32 - 320

                                                                                             MPEG-2: 8 - 180

VBR (variabilní přenosová rychlost)                                               Podpora

Typ kanálu                                                             Stereo/Joint stereo/Dual channel/Mono

Přípona souboru                                                                              mp3

Podporované tagy                                       ID3 tagy: Ver. 1.0, Ver. 1.1, Ver. 2.2, Ver. 2.3, Ver.2.4

                                                                                  (ISO-8859-1, UTF-16 (Unicode)),

                                                                              Skladby, Jméno interpreta, Název alba 

Maximální počet znaků,                                                                 64 znaků

které mohou být zobrazeny na zdrojovém panelu

Standardy pro MP3 soubory, které mohou být

přehrány

Specifikace pro MP3 soubory, které mohou být přehrány, jsou uvedeny níže.

CO JE WMA?

WMA je zkratka Windows Media Audio, což

je kompresní audio formát od společnosti

Microsoft. Tento kompresní formát má větší

kompresní poměr než MP3.

POZNÁMKA Microsoft, Windows Media a

Windows jsou registrované ochranné

známky Microsoft Corporation v USA

a dalších zemích.

4) 5) 6) 
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Položka Podrobnosti

Specifikace                                                          Windows Media Audio Version 7.0/8.0/9.0

Vzorkovací frekvence [kHz]                                                          32/44,1/48

Přenosová rychlost [kbps]                                                             32 až 192

VBR (variabilní přenosová rychlost)                                               Podpora

Typ kanálu                                                                                 Stereo/Mono

Přípona souboru                                                                              wma

Podporované tagy                                             WMA tagy, Název skladby, Jméno interpreta, 

                                                                                                   Název alba 

Maximální počet znaků,                                                                 64 znaků

které mohou být zobrazeny na zdrojovém panelu

Standardy pro WMA soubory, které mohou být

přehrány

Specifikace pro WMA soubory, které mohou být přehrány, jsou uvedeny níže.

CO JE AAC?

AAC je zkratka Advanced Audio Coding,

což je standard audio komprese používaný

u 

„MPEG-2“ a „MPEG-4“. Představuje 1.4

násobnou kompresi oproti MP3, se

srovnatelnou audio kvalitou.

7) 8) 
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Položka Podrobnosti

Specifikace                                             Advanced Audio Coding

                                                              MPEG4/AAC-LC

                                                              MPEG2/AAC-LC

                                                              MPEG4         8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48
Vzorkovací frekvence [kHz]

                     MPEG2         8/11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48

Přenosová rychlost [kbps]                       MPEG4         16 až 320

                                                              MPEG2         16 až 320

VBR (variabilní přenosová rychlost)                                                 Podpora

Typ kanálu                                                                                 Stereo/Mono

Přípona souboru                                                                               m4a

Podporované tagy                                        AAC tagy nebo ID3 tagy, Skladba, Jméno interpreta,

                                                                                                   Název alba

Maximální počet znaků,                                                                 64 znaků

které mohou být zobrazeny na zdrojovém panelu

STANDARDY PRO AAC SOUBORY, KTERÉ MOHOU

BÝT PŘEHRÁNY

Specifikace pro AAC soubory, které mohou být přehrány, jsou uvedeny níže.
1) Kroky jako například kopírování audio CD

nebo souborů a jejich distribuce dále zdarma

nebo za poplatek, nahrání souborů přes

internet nebo jiným způsobem na servery je

porušením zákona.

2) Nepřidávejte přípony k souborům „.mp3“,

„.wma“, nebo „.m4a“ k jiným souborům než

MP3/WMA/AAC. Přehrání disků s těmito

nahranými typy souborů může způsobit, že

soubory budou nesprávně rozpoznané pro

přehrávání, což může vést k hlasitému zvuku,

který může mít za následek poškození

reproduktoru nebo nehodu.

3) Soubory MP3 odlišné od standardů nemusí

být správně přehrány, nebo se nemusí

správně zobrazit název souboru/složky.

4) WMA podporuje digital rights management

(DRM) (správa digitálních práv). Toto zařízení

nemůže přehrát soubory WMA

chráněné tímto systémem.

5) Soubory WMA odlišné od standardů

nemusí být správně přehrány, nebo se nemusí

správně zobrazit

název souboru/složky.

6) „Pro“, „Lossless“ a „Voice“ nejsou

podporovány.

7) AAC podporuje digital rights management

(DRM). Tento produkt nemůže přehrát

soubory AAC chráněné tímto systémem.

8) Soubory AAC odlišné od standardů nemusí

být správně přehrány, nebo se nemusí

správně zobrazit název souboru/složky.

UPOZORNĚNÍ
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DŮLEŽITÉ

INFORMACE O

BEZPEČNOSTI PRO

ZÁKAZNÍKA

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 

9) 10) 11) 12)  13) 14)

Tento produkt uvádí množství obrazových

údajů a poznámky týkající se ovládání,

abyste mohli používat produkt správným

a bezpečným způsobem a zároveň zabránili

zraněním nebo poškození sebe sama,

jiných uživatelů či majetku.

4) Zajistěte, aby nedošlo k vniknutí vody ani

cizích předmětů do zařízení.

Mohlo by to vést ke tvorbě kouře, požáru,

elektrickému

šoku nebo poruše.

5) Nevkládejte jiné předměty do otvoru pro

disky. Mohlo by to vést k požáru, elektrickému

šoku nebo poruše.

6) V případě objevujících se abnormalit při

vniknutí vody či jiných objektů do produktu,

které mohou mít za následek kouř nebo

zvláštní zápach, okamžitě přestaňte používat

produkt a kontaktujte autorizovaný servis Fiat.

Používání může mít za následek nehodu,

požár nebo elektrický šok.

7) Nedemontujte ani neupravujte zařízení.

Mohlo by to vést k poruše, požáru nebo

elektrickému šoku.

8) Při bouřce se nedotýkejte antény nebo

předního panelu. 

Může to vést k elektrickému šoku

z blesku.

1) Řidič by při řízení neměl věnovat příliš

pozornosti zobrazení na displeji. Mohlo by mu

to bránit ve sledování směru jízdy a způsobit

nehodu.

2) Řidič by neměl provádět složité úkony

během řízení.

Provádění složitých úkonů při řízení by mohlo

bránit řidiči ve sledování cesty a způsobit

nehodu.

Proto nejprve zastavte vozidlo na bezpečném

místě, než začnete provádět takové úkony.

3) Nepoužívejte při poruchách, například

pokud není slyšitelný zvuk. To by mohlo mít za

následek nehodu, vznik požáru nebo elektrický

šok.

VAROVÁNÍ

9) Neblokujte otvory ventilace nebo zařízení

pro odvod tepla na tomto produktu. 

Zakrývání otvorů ventilace nebo chlazení může

bránit odvodu tepla ze zařízení a může to vést

k požáru nebo poruše.

10) Nezvyšujte hlasitost na úroveň, při které

neslyšíte zvuky z venku během řízení.

Řízení bez možnosti slyšet zvuky z okolí vozidla

může vést k nehodě.

11) Nevkládejte jiné předměty nebo prsty do

otvoru pro disky. Může to vést ke zranění.

UPOZORNĚNÍ
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OVLÁDACÍ

TLAČÍTKA

12) 13) 14) 

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ 

NAPÁJENÍ

❒   Stiskněte ovladač SEL•PWR•VOL.

Napájení bude zapnuto a bude obnoveno

přehrávání v posledním zvoleném režimu.

❒   Podržte stisknutý ovladač SEL•PWR•VOL.

Napájení bude vypnuto.

POZNÁMKA Funkci audio lze také

zapnout/vypnout stisknutím a podržením

tlačítka 

MODE (Type 1) na volantu / 

SOURCE button (Type 2).

NASTAVENÍ HLASITOSTI

❒   Pro nastavení hlasitosti otočte ovladač

SEL•PWR•VOL. 

❒   Pro zvýšení hlasitosti otočte ovladač

SEL•PWR•VOL směrem doprava, pro

snížení hlasitosti jej otočte směrem

doleva.

POZNÁMKA

❒   Maximální hodnota hlasitosti je 49,

minimální hodnota je 0.

❒   Počáteční nastavení hlasitosti je „17“.

VLOŽENÍ/VYJMUTÍ DISKU

❒   Vložte disk do otvoru pro disk potiskem

nahoru. 

Přiměřeně zatlačte na disk, zařízení

vtáhne disk dovnitř a bude zahájeno

jeho přehrávání.

❒   Stiskněte tlačítko ˚. 

Tím se vysune disk ze zařízení, takže

vyjměte disk.

Otvor pro disk

Disk

*Strana s potiskem

12) Při výměně disků se nejprve ujistěte, že

vozidlo stojí na místě, kde je zastavení

dovoleno.

13) Nevkládejte ruce, prsty nebo cizí předměty

do otvoru pro disky. 

To může způsobit poranění, kouř nebo požár.

14) 8cm CD disky nejsou podporovány.

UPOZORNĚNÍ
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POPIS TLAČÍTEK

Tento popis vysvětluje názvy a funkce jednotlivých součástí.

6)  Tlačítko RADIO (RÁDIO)

Přepíná režim rádia a vlnové pásmo.

7)  ÷Tlačítko/˜tlačítko

     U audio souborů stiskněte pro výběr 

     skladby/souboru a podržte, chcete-li 

     rychle přehrávat vzad/vpřed.

     U rádia slouží pro výběr stanice.

8)  Ovladač SEL•PWR•VOL

Nastavení hlasitosti a zapnutí nebo

vypnutí napájení. Případně také

nastavení kvality přehrávání a výběr

položek.

9)  N Tlačítko

     Návrat při vyhledávání audio skladby

10)   Otvor pro disky

11)   Tlačítko AUTO-P

       Automatické uložení předvoleb rádia.

1)  ˚Tlačítko

Použijte pro vysunutí disku.

2)  Tlačítko 1DISP Přepínání údajů

zobrazených na displeji. Pro rádio slouží

jako tlačítko předvolby 1.

3)  Tlačítko 2PAGE Zobrazení další strany

obsahu. 

Pro rádio slouží jako tlačítko předvolby

2.

4)  Tlačítko 3

     Pro rádio použijte tlačítko předvolby 3.

5)  Tlačítko MEDIA (MÉDIA) 

Po každém stisknutí dojde k přepnutí

zdroje audiosignálu v pořadí „CD“,

„USB/iPod“ a „AUX“.

12)   Tlačítko 4RPT

       U audio souborů stiskněte, chcete-li

zapnout/vypnout režim opakovaného

přehrávání. U rádia má funkci tlačítka

předvolby 4.

13)   Tlačítko 5RDM

U audio souborů stiskněte, chcete-li

zapnout/vypnout režim náhodného

přehrávání. U rádia má funkci tlačítka

předvolby 5.

14)   Tlačítko 6

       U rádia má funkci tlačítka předvolby 6.

15)   MENU tlačítko

       Přepnutí do režimu Menu.

16)   Audio konektor externího vstupu 

(mini jack) 

Lze připojit běžně dostupná audio

zařízení.
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OVLÁDACÍ TLAČÍTKA
DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
AUDIA NA VOLANTU 

(pokud jsou k dispozici)

1)   Spínač ovládání hlasitosti

Nastavení hlasitosti funkcí audia.

2)   Tlačítko ì, tlačítko $
     Volba CD a dalších zdrojů audio signálu

a rozhlasových stanic.

Podržte, chcete-li rychle přehrávat vpřed

a vzad.

3)   Tlačítko MODE (Type 1) /

Tlačítko SOURCE (Type 2)

Podržením zapnete/vypnete funkci

audia. Po každém stisknutí se přepne

zdroj audio. 

Pořadí přepínání je zobrazeno níže.

Type 1

POSLECH RÁDIA

15)

Následující popis vysvětluje, jak poslouchat

rozhlasové vysílání AM a FM.

AKTIVACE POSLECHU

RÁDIA

Stiskněte tlačítko RADIO pro přepnutí

pásma. Můžete přepínat mezi pásmy AM a

FM. Vybrané pásmo bude zobrazeno na

displeji.

POZNÁMKA Po každém stisknutí tlačítka

RADIO dojde k přepnutí pásma v pořadí

„FM1“, „FM2“ a „AM“.

RUČNÍ

VOLBA/VYHLEDÁNÍ

STANICE

Stiskněte tlačítko ” nebo tlačítko »
pro vyhledání požadované frekvence.

Tlačítko »

Tlačítko ”

Tlačítko »
(podržení)

Tlačítko ”
(podržení)

Zvýší frekvenci

přijímaného signálu.

Sníží frekvenci

přijímaného signálu.

Uvolněním tlačítka spustíte

vyhledávání stanice, po nalezení

stanice bude prohledávání

zastaveno.

Type 2
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PŘEDVOLBY PAMĚTÍ

Rozhlasovou stanici si můžete předem

uložit a později ji opět vyvolat.

❒   Nalaďte frekvenci, kterou chcete uložit.

❒   Podržte stisknuté některé z tlačítek od

1DISP až po tlačítko 6.

Zazní zvukový signál (pípnutí) a tlačítko

předvolby bude uloženo.

POZNÁMKA

❒   Do předvoleb pamětí lze uložit

maximálně 6 stanic pro každé pásmo.

❒   Pokud je vybráno tlačítko předvolby,

pod kterým je již uložena stanice, bude

tato stanice přepsána novou

předvolbou.

❒   Stisknutím tlačítka předvolby vyberete

dříve uloženou frekvenci.

AUTOMATICKÉ

UKLÁDÁNÍ DO PAMĚTI

V režimu AUTO-P je možné v daném pořadí

automaticky uložit 6 stanic s nejsilnějším

příjmem pod tlačítka předvoleb.

Podržte stisknuté tlačítko AUTO-P. 

Bude následovat přepnutí do režimu AUTO-

P a bude spuštěn automatický výběr

skladeb.

Po dokončení operací bude zařízení

přehrávat stanici uloženou pod tlačítkem

předvolby [1].

POZNÁMKA

❒   Stisknutím tlačítka předvolby vyberete

dříve uloženou frekvenci.

❒   Po každém stisknutí tlačítka AUTO-P

dojde k přepnutí mezi normálním

příjmem a režimem AUTO-P.

❒   V režimu AUTO-P je možná ruční

volba/vyhledání stanice, a také

prohledávání stanic.

POSLECH CD

Tento popis vysvětluje, jak poslouchat audio

CD (CD-DA/CD-TEXT).

PŘEHRÁVÁNÍ CD

Vložte disk.

Vložte disk pro automatické spuštění

přehrávání. 

→ „Vložení/vysunutí disků“ (Str. 7-25) 

Pokud je v zařízení již vložen disk, stiskněte

tlačítko MEDIA pro přepnutí na zdroj audio

signálu z CD.

VÝBĚR SKLADBY

Pro výběr skladby stiskněte tlačítko ”
nebo tlačítko ».

Tímto způsobem lze vybrat následující nebo

předchozí skladbu.

RYCHLÉ PŘEHRÁVÁNÍ

VPŘED NEBO VZAD

Podržte stisknuté tlačítko ” nebo tlačítko

». 

Je možné rychlé přehrávání vpřed/vzad.

PŘEPNUTÍ REŽIMU

PŘEHRÁVÁNÍ

Je možné opakované přehrávání a náhodné

přehrávání. 

15) Mějte prosím na paměti, že dojde k

přepsání dříve uložené frekvence v

paměti.

UPOZORNĚNÍ



16

S
O

U
N

D
 S

Y
S
T
É

M
Opakované přehrávání

(RPT)

Stiskněte tlačítko 4RPT. 

Opakuje přehrávání aktuálně přehrávané

skladby.

POZNÁMKA

❒   Opětovným stisknutím tuto funkci

zrušíte.

❒   Vysunutím média bude tato funkce

zrušena.

Náhodné přehrávání

(RDM)

Stiskněte tlačítko 5RDM.

Přehraje skladby na disku v náhodném

pořadí. 

POZNÁMKA

❒   Opětovným stisknutím tuto funkci

zrušíte.

❒   Vysunutím média bude tato funkce

zrušena.

Vyhledávání skladeb

Tato funkce umožňuje vyhledání skladby při

přehrávání hudby.

❒   Stiskněte ovladač SEL•PWR•VOL.

❒   Pro výběr skladby otočte ovladač

SEL•PWR•VOL.

❒   Stiskněte ovladač SEL•PWR•VOL.

Vybraná skladba bude přehrána.

POSLECH

SOUBORŮ 

MP3/WMA/AAC

Tento popis vysvětluje, jak poslouchat audio

soubory na disku.

POSLECH SOUBORŮ 

MP3/WMA/AAC

Vložte disk.

Vložte disk pro automatické spuštění

přehrávání.

→„Vložení/vysunutí disků“ 

Pokud je v zařízení již vložen disk, stiskněte

tlačítko MEDIA pro přepnutí na zdroj audio

signálu z CD.

POZNÁMKA V závislosti na struktuře

souborů může načtení obsahu disku v

některých případech trvat déle.

VÝBĚR SKLADBY

(souboru)

Pro výběr skladby stiskněte tlačítko ”
nebo ». To vám umožní výběr následující

nebo předchozí skladby

RYCHLÉ PŘEHRÁVÁNÍ

VPŘED NEBO VZAD

Podržte stisknuté tlačítko ” nebo tlačítko

».

Je možné aktivovat rychlé přehrávání vpřed

nebo vzad.

PŘEPNUTÍ REŽIMU

PŘEHRÁVÁNÍ

Je možné opakované přehrávání a náhodné

přehrávání.

Opakované přehrávání

(RPT)

Stiskněte tlačítko 4RPT.

Opakuje přehrávání aktuálně přehrávané

skladby.

POZNÁMKA

❒   Dvojitým stisknutím tlačítka 4RPT bude

tato funkce zrušena.

❒   Vysunutím média bude tato funkce

zrušena.

Opakované přehrávání

složky

Během opakovaného přehrávání skladby

stiskněte tlačítko 4RPT.

Opakuje přehrávání skladeb v aktuálně

přehrávané složce.

POZNÁMKA

❒  Opětovným stisknutím tuto funkci 

     zrušíte.

❒  Vysunutím média bude tato funkce 

     zrušena.

❒  Ke zrušení opakovaného přehrávání 

     složky nedojde ani v případě výběru 

     souboru.
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Náhodné přehrávání

(RDM)

Stiskněte tlačítko 5RDM. 

Přehraje skladby ve složce v náhodném

pořadí.

POZNÁMKA

❒   Dvojitým stisknutím tlačítka 5RDM bude

tato funkce zrušena.

❒   Vysunutím média bude tato funkce

zrušena.

Náhodné přehrávání

složky

Stiskněte tlačítko 5RDM během přehrávání

skladeb ve složce v náhodném pořadí. 

Přehraje všechny skladby ve složkách na

disku v náhodném pořadí.

POZNÁMKA Opětovným stisknutím tuto

funkci zrušíte.

Vyhledávání skladeb

Vyhledávání složek a souborů a výběr

skladby.

❒   Stiskněte ovladač SEL•PWR•VOL.

❒   Pro výběr složky otočte ovladač

SEL•PWR•VOL.

❒   Stiskněte ovladač SEL•PWR•VOL.

Budou zobrazeny soubory ve vybrané

složce.

❒   Pro výběr souboru otočte ovladač

SEL•PWR•VOL.

❒   Stiskněte ovladač SEL•PWR•VOL.

Vybraný soubor (skladba) bude přehrán.

POZNÁMKA

❒   Když je vybrána složka, stiskněte tlačítko

N, chcete-li zrušit režim vyhledávání

skladeb.

❒   Pokud nebude do 10 sekund po výběru

složky provedena žádná operace, bude

režim vyhledávání skladeb zrušen.

❒   Když je vybrán soubor, stiskněte tlačítko

N pro návrat do předchozího režimu.

❒   Když je vybrán soubor, podržte

stisknuté tlačítko N, chcete-li zrušit

režim vyhledávání skladeb.

❒   Provádění operací na disku, jako např.

výběr skladby, bude mít za následek

zrušení režimu vyhledávání skladeb.

POSLECH ZAŘÍZENÍ

IPOD

(je-li součástí výbavy)

16) 17) 18) 19)

Připojením komerčně dostupného zařízení

iPod/iPhone k tomuto zařízení můžete

přehrávat skladby v těchto zařízeních.

POZNÁMKA

❒   V závislosti na generaci, modelu nebo

verzi softwaru pro iPod/iPhon, nemusí

být možné přehrávání na tomto zařízení.

Navíc nemusí být možné přehrávání, jak

je popsané v tomto dokumentu.

❒   Je doporučeno používat zařízení

iPod/iPhone s nejnovější verzí softwaru.

❒   Pro informace o připojení iPodu/iPhonu

se obraťte na část „Připojení iPodu“.

❒   Pro připojení iPodu/iPhonu použijte

jakýkoli komerčně dostupný připojovací

kabel pro iPod.

❒   Nastavte zařízení tak, aby nemohly být

prováděny nebezpečné úkony, jako

například připojování kabelu, během

řízení.

❒   Při připojování a odpojování

iPodu/iPhonu z bezpečnostních důvodů

nejprve zastavte vozidlo.
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❒   V závislosti na stavu iPodu/iPhonu může

chvíli trvat, než bude zařízení

rozpoznáno, nebo než začne

přehrávání.

❒   V závislosti na zařízení iPod/iPhone

nemusí být funkce tlačítek na produktu

při připojení iPodu/iPhonu k dispozici.

❒   Specifikace a nastavení iPodu/iPhonu

mohou znamenat, že připojení není

možné, nebo mohou vyústit v rozdílnou

činnost nebo zobrazení.

❒   V závislosti na audio datech v

iPodu/iPhonu nemusí být informace o

skladbě zobrazeny správně.

❒   V závislosti na stavu vozidla a zařízení

nemusí iPod/iPhone přehrávat po

nastartování motoru.

❒   Data obsahující informace o autorských

právech nemusí být přehrána.

❒   Je doporučeno vynulovat nastavení

ekvalizéru iPodu/iPhonu.

❒   iPod/iPhone ovládejte, pokud je k

tomuto zařízení připojen.

❒   Pokud iPod/iPhone nefunguje správně,

odpojte iPod/iPhone od zařízení,

resetujte jej a znovu připojte.

PŘEHRÁVÁNÍ Z IPODU

Pro nastavení zdroje audio signálu ze
zařízení USB (iPod) stiskněte tlačítko
MEDIA.
Vybraný zdroj audio signálu bude zobrazen
na displeji.

VÝBĚR SKLADBY

(souboru)

Pro výběr skladby stiskněte tlačítko ”
nebo tlačítko ».
Tímto způsobem lze vybrat následující nebo
předchozí skladbu.

RYCHLÉ PŘEHRÁVÁNÍ

VPŘED NEBO VZAD

Podržte stisknuté tlačítko ” nebo tlačítko
».
Je možné aktivovat rychlé přehrávání vpřed
nebo vzad.

Přepnutí režimu

přehrávání

Je možné opakované přehrávání a náhodné
přehrávání.

Opakované přehrávání

(RPT)

Stiskněte tlačítko 4RPT.
Opakuje přehrávání aktuálně přehrávané
skladby.

POZNÁMKA Opětovným stisknutím tuto
funkci zrušíte.

Náhodné přehrávání

(RDM)

Stiskněte tlačítko 5RDM. 
Přehrávání skladeb v aktuálně přehrávané

kategorii v náhodném pořadí.
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POZNÁMKA Dvojitým stisknutím tlačítka

5RDM bude tato funkce zrušena.

Náhodné přehrávání

(RDM)

Stiskněte tlačítko 5RDM.

Přehraje skladby v aktuálně přehrávané

kategorii v náhodném pořadí.

POZNÁMKA Dvojitým stisknutím tlačítka

5RDM bude tato funkce zrušena.

Náhodné přehrávání

alba

Stiskněte tlačítko 5RDM během
přehrávání alba v náhodném pořadí.

Přehrávání alba v náhodném pořadí
(skladby alba v libovolném pořadí).

POZNÁMKA Opětovným stisknutím

❒   Stiskněte ovladač SEL•PWR•VOL.

Pro vyhledání skladeb opakujte kroky 1

až 4. Vyberte skladbu a pro přehrání

stiskněte ovladač SEL•PWR•VOL.

POZNÁMKA

❒   Když je vybrána kategorie (1. úroveň),

stiskněte tlačítko N, chcete-li zrušit

režim vyhledávání skladeb.

❒   Pokud nebude do 10 sekund po výběru

kategorie provedena žádná operace,

bude režim vyhledávání skladeb zrušen.

❒   Když je vybrána skladba, stiskněte

tlačítko N pro návrat do předchozího

režimu.

❒   Když je vybrána skladba, podržte

stisknuté tlačítko N, chcete-li zrušit

režim vyhledávání skladeb.

❒   Provádění operací na iPodu, jako např.

výběr skladby, bude mít za následek

zrušení režimu vyhledávání skladeb.

VYHLEDÁVÁNÍ SKLADEB

Výběr kategorií nebo názvů skladeb a výběr

skladby.

❒   Stiskněte ovladač SEL•PWR•VOL.

❒   Pro výběr kategorie otočte ovladač

SEL•PWR•VOL.

❒   Stiskněte ovladač SEL•PWR•VOL.

Budou zobrazeny kategorie nebo

skladby v rámci vybrané kategorie.

❒   Pro výběr kategorie nebo skladby

otočte ovladač SEL•PWR•VOL.

tuto funkci zrušíte.
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UPOZORNĚNÍ 16) Nenechávejte iPod/iPhone ve vozidle

bez dohledu.

17) Tato zařízení nikdy nedržte v ruce a

neovládejte je během jízdy, je to

nebezpečné.

18) Není možné žádat odškodnění za

ztrátu dat způsobenou připojením

iPodu/iPhonu k zařízení.

19) V závislosti na zacházení se

zařízeními mohou být audio soubory

poškozeny nebo ztraceny, proto je

doporučeno zálohovat data.

POSLECH AUDIO

SOUBORŮ NA USB

ZAŘÍZENÍ

(je-li součástí výbavy)

20) 21) 22) 23) 24) 25)

Připojením komerčně dostupného USB

zařízení, např. USB disku, k tomuto

zařízení můžete přehrávat audio

soubory v těchto zařízeních.

POZNÁMKA

❒   Je možné připojit digitální audio

přehrávače, které podporují specifikace

třídy hromadného úložiště.

❒   Informace o připojení USB zařízení

najdete v části „Připojení USB zařízení“.

❒   Pro připojení USB zařízení použijte

komerčně dostupný připojovací kabel.

Selhání připojení kabelu při připojování

může vyvolat přehnanou zátěž nebo

poškození USB konektoru.

❒   Nastavte zařízení tak, aby nemohly být

prováděny nebezpečné úkony, jako

například připojování kabelu, během

řízení.

❒   Při připojování a odpojování USB

zařízení z bezpečnostních důvodů

nejprve zastavte vozidlo.

❒   Do USB portu nevkládejte jiná než audio

zařízení. 

Mohlo by to mít za následek
poškození zařízení nebo příslušenství.
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chvíli trvat, než bude zařízení

rozpoznáno, nebo než začne

přehrávání.

❒   V závislosti na USB zařízení nemusí být

funkce tlačítek na produktu při připojení

USB zařízení k dispozici.

❒   Specifikace a nastavení USB zařízení

mohou znamenat, že připojení není

možné, nebo vyústit v rozdílnou činnost

nebo zobrazení.

❒   V závislosti na audio datech v USB

zařízení, nemusí být informace

zobrazeny správně.

❒   V závislosti na stavu vozidla a zařízení

❒   V závislosti na stavu USB zařízení může
nemusí iPod/iPhone přehrávat po

nastartování motoru.

❒   Data obsahující informace o autorských

právech nemusí být přehrána.

❒   Toto zařízení přehrává audio soubory ve

formátu MP3, WMA a AAC.

❒   V závislosti na typu USB zařízení nemusí

být použití možné, nebo mohou být

omezeny některé funkce.

❒   Doporučený systém souborů pro USB

disk je FAT32.

❒   Maximální podporovaná kapacita USB

disku je 32 GB.

nahrané audio soubory během připojení

k tomuto zařízení.

PŘEHRÁVÁNÍ AUDIO

SOUBORŮ NA USB

ZAŘÍZENÍ

❒   Ovládejte USB zařízení obsahující
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Pro zvolení zařízení USB jako zdroje audio

signálu stiskněte tlačítko MEDIA. Zvolený zdroj

audio signálu bude zobrazen na displeji.

VÝBĚR SKLADBY

(souboru)

Pro výběr skladby stiskněte tlačítko ” nebo

». 

Stiskněte tlačítko 4RPT.

Opakuje přehrávání aktuálně přehrávané

skladby.

POZNÁMKA Dvojitým stisknutím tlačítka

4RPT bude tato funkce zrušena.

Opakované přehrávání

složky

Během opakovaného přehrávání skladby

stiskněte tlačítko 4RPT.

Opakuje přehrávání skladeb v aktuálně

přehrávané složce.

POZNÁMKA

❒   Opětovným stisknutím tuto funkci

zrušíte.

❒   Ke zrušení opakovaného přehrávání

složky nedojde ani v případě výběru

souboru.

Náhodné přehrávání

složky (RDM)

Stiskněte tlačítko 5RDM.

Přehraje skladby v aktuálně přehrávané

složce v náhodném pořadí.

POZNÁMKA Dvojitým stisknutím tlačítka

5RDM bude tato funkce zrušena.To vám umožní výběr následující nebo

předchozí skladby.

RYCHLÉ PŘEHRÁVÁNÍ

VPŘED NEBO VZAD

Podržte stisknuté tlačítko ” nebo tlačítko

».

Je možné aktivovat rychlé přehrávání vpřed

nebo vzad. 

PŘEPNUTÍ REŽIMU

PŘEHRÁVÁNÍ

Je možné opakované přehrávání a náhodné

přehrávání.

Opakované přehrávání

(RPT)

Náhodné přehrávání

všech složek

Stiskněte tlačítko 5RDM během přehrávání
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skladeb ve složce v náhodném pořadí. 

Přehraje skladby ve všech složkách v

náhodném pořadí.

POZNÁMKA 

❒   Opětovným stisknutím tuto funkci

     zrušíte.

❒   Ke zrušení náhodného přehrávání všech

složek nedojde ani v případě výběru

souboru.

VYHLEDÁ

VÁNÍ

❒   Pro výběr složky otočte ovladač SEL•PWR•VOL.

❒   Stiskněte ovladač SEL•PWR•VOL.

Budou zobrazeny soubory ve vybrané složce.

❒   Pro výběr souboru otočte ovladač SEL•PWR•VOL.

❒   Stiskněte ovladač SEL•PWR•VOL.

Vybraný soubor (skladba) bude přehrán.

POZNÁMKA

❒   Když je vybrána složka, stiskněte tlačítko N, chcete-li zrušit režim vyhledávání skladeb.

❒   Pokud nebude do 10 sekund po výběru složky provedena žádná operace, bude režim

vyhledávání skladeb

zrušen.

❒   Když je vybrán soubor,

stiskněte tlačítko N pro

návrat do předchozího

režimu.

❒   Když je vybrán soubor,

podržte stisknuté tlačítko

N, chcete-li zrušit režim

vyhledávání skladeb.

❒   Provádění operací, jako např. výběr

skladby, bude mít za následek

zrušení režimu vyhledávání skladeb.

SKLADEB

Vyhledávání složek a

souborů a výběr skladby.

❒   Stiskněte ovladač SEL•PWR•VOL.
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UPOZORNĚNÍ 20) Nenechávejte USB zařízení ve vozidle bez

dohledu.

21) Tato zařízení nikdy nedržte v ruce a

neovládejte je během jízdy, je to nebezpečné.

22) Nepoužívejte pevné disky nebo čtečky

karet, jelikož mohou být poškozena tato

zařízení nebo na nich obsažená data. V

případě jejich nesprávného připojení, vypněte

zapalování do polohy „LOCK“ nebo VYPNĚTE

provozní režim, a potom je odpojte.

23) Z důvodu možné ztráty dat je doporučeno

zálohování souborů.

24) Na poškození USB zařízení se nevztahuje

žádná záruka, ani na ztrátu nebo poškození

obsažených dat.

25) V závislosti na zacházení se zařízeními

mohou být audio soubory poškozeny nebo

ztraceny, proto je doporučeno zálohovat data.
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POUŽITÍ AUX

(je-li součástí výbavy)

26) 27)

Připojením externích kabelů a AUX zařízení k tomuto zařízení můžete přehrávat skladby v těchto zařízeních. Stiskněte tlačítko MEDIA pro

přepnutí do režimu AUX.

Konektor Aux (mini-jack)

POZNÁMKA

Použití připojeného audio zařízení během nabíjení přes zásuvku zapalovače ve vozidle může vydávat zvuk z reproduktorů.

❒   Pokud nejsou připojena žádná audio zařízení, pak nevolte režim externího zvuku. Pokud je zvolen režim externího zvuku, když není

připojeno žádné audio zařízení, může být reproduktory vydáván zvuk.

❒   Pro napájení použijte bateriový zdroj

obsažený v připojovaném audio zařízení. 

❒   V závislosti na připojovaném audio

zařízení může být vydáván zvuk.

UPOZORNĚNÍDISC_ERROR

EJECT_E

UNSUPPORT

PROTECT

COM_ERROR

NO _ FILE

DEVICE _ ERR

BUS_POWER

UNSUPPORT

PROTECT

COM_ERROR

26) Připojte audio zařízení s deaktivovaným

externím zvukovým vstupem nebo se sníženou

hlasitostí.

27) I když není zařízení připojeno, produkt se

přepne do AUX. Proto dejte v případě, kdy je

zařízení odpojeno, pozor na úroveň hlasitosti.
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ÚDA JE NA

Tento popis vysvětluje údaje zobrazené na displeji.

DISPLEJI 28)

ZMĚNA REŽIMU

ZOBRAZENÍ

Můžete změnit údaje zobrazené na displeji.

Stiskněte tlačítko 1DISP, chcete-li přepnout

zobrazení na displeji.

Po každém stisknutí tlačítka 1DISP dojde ke

změně zobrazení na displeji.

POZNÁMKA Na displeji může být zobrazeno

najednou až 10 znaků. Pro zobrazení 11

nebo více znaků stiskněte tlačítko 2PAGE a

budou zobrazeny následující znaky.

NO _ SONG

DEVICE _ ERR

BUS_POWER

AUT-ERROR

COM_ERROR

VER_ERROR

Během přehrávání CD

Přepínáním můžete zobrazit „Č.

skladby/dobu přehrávání“, „Č. složky/č.

souboru“, „Text složky“, „Text souboru“,

„Text interpreta“, „Text alba“ a „Text

skladby“.

POZNÁMKA

❒   Pokud nejsou k dispozici žádné textové

informace o interpretovi, bude zobrazeno

„ARTIST“ (INTERPRET).

❒   Pokud nejsou k dispozici žádné textové

informace o albu, bude zobrazeno

„ALBUM“.

❒   Pokud nejsou k dispozici žádné textové

informace o skladbě, bude zobrazeno



skladby“.

Během přehrávání podcastu dojde k přepínání v pořadí „Č. skladby + doba přehrávání“, „Název podcastu“, „Název epizody“ a „Datum vydání“.

POZNÁMKA

❒   Pokud nejsou k dispozici žádné textové informace o interpretovi, bude zobrazeno „ARTIST“ (INTERPRET).

❒   Pokud nejsou k dispozici žádné textové informace o albu, bude zobrazeno „ALBUM“.

❒   Pokud nejsou k dispozici žádné textové informace o skladbě, bude zobrazeno „SONG“ (SKLADBA).

Během přehrávání z iPodu

Během přehrávání jiného obsahu než jsou podcasty dojde k přepínání v pořadí „Č. skladby + doba přehrávání“, „Text interpreta“, „Text alba“ a „Text

„SONG“ (SKLADBA).

Během přehrávání souborů MP3/WMA/AAC

Přepínáním můžete zobrazit „Č. skladby/dobu přehrávání“, „Č. složky/č. souboru“, „Text složky“, „Text souboru“, „Text interpreta“, „Text alba“ a „Text

skladby“.

POZNÁMKA

❒   Pokud nejsou k dispozici žádné textové informace o interpretovi, bude zobrazeno „ARTIST“ (INTERPRET).

❒   Pokud nejsou k dispozici žádné textové informace o albu, bude zobrazeno „ALBUM“.

❒   Pokud nejsou k dispozici žádné textové informace o skladbě, bude zobrazeno „SONG“ (SKLADBA).
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28) Provádění změny zobrazení na displeji

může ovlivňovat bezpečnost jízdy, proto

zařízení ovládejte pouze v bezpečných

situacích.

NASTAVENÍ KVALITY

REPRODUKCE A

VYVÁŽENÍ

HLASITOSTI

Změňte nastavení kvality zvuku.

NASTAVENÍ KVALITY

REPRODUKCE A

VYVÁŽENÍ HLASITOSTI

❒   Stiskněte tlačítko /MENU.

❒   Otočte ovladač SEL•PWR•VOL pro

výběr položek nastavení a stiskněte

ovladač SEL•PWR•VOL.

Otáčením ovladače SEL•PWR•VOL

doleva nebo doprava budou položky

nastavení přepínány v následujícím

pořadí. BASS (BASY) → TREBLE

(VÝŠKY) → FADER →
BALANCE (VYVÁŽENÍ) 

❒   Pro úpravu vybraných položek nastavení

otočte ovladač SEL•PWR•VOL.

Položky nastavení

UPOZORNĚNÍ
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Otočení doleva Otočení doprava
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BASS

TREBLE

FADER

BALANCE

-5 až 0 (Snížení hlasitosti nízkých frekvencí)

-5 až 0 (Snížení hlasitosti vysokých frekvencí)

R11 až 0 (zdůraznění REAR (ZADNÍ))

L11 až 0 (zdůraznění LEFT (LEVÝ))

0 až +5 (Zvýšení hlasitosti nízkých frekvencí)

0 až +5 (Snížení hlasitosti vysokých frekvencí)

0 AŽ F11 (zdůraznění FRONT (PŘEDNÍ))

0 až R11(zdůraznění RIGHT (PRAVÝ))

NASTAVENÍ ČASU

V této části je uveden postup nastavení

času.

❒   Podržte stisknuté tlačítko /MENU.

❒   Otočte ovladač SEL•PWR•VOL pro

volbu „CLOCK MODE“ (REŽIM

ZOBRAZENÍ HODIN) nebo „CLOCK

ADJUST MODE“ (REŽIM NASTAVENÍ

HODIN).

❒   Pro dokončení stiskněte ovladač

SEL•PWR•VOL. 

Zvolená položka bude zobrazena na

displeji.

REŽIM ZOBRAZENÍ

HODIN

Je možné zvolit 12hodinový nebo 24
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hodinový formát hodin.

❒   Otočte ovladač SEL•PWR•VOL pro

výběr 12hodinového nebo

24hodinového formátu hodin.

❒   Stiskněte ovladač SEL•PWR•VOL pro

dokončení. Zobrazení hodin je změněno.
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REŽIM NASTAVENÍ

HODIN

Ruční nastavení hodin.

❒   Pro nastavení hodin otočte ovladač

SEL•PWR•VOL.

❒   Stiskněte ovladač SEL•PWR•VOL pro

nastavení hodin, a potom přejděte na

nastavení minut.

❒   Pro nastavení minut otočte ovladač

SEL•PWR•VOL.

❒   Stiskněte tlačítko /MENU.

Tím bude úprava dokončena.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Zkontrolujte následující položky, pokud

se na displeji zobrazí zpráva, nebo

pokud usoudíte, že není něco v

pořádku.

POKUD SE ZOBRAZÍ

TATO ZPRÁVA...

Na displeji tohoto zařízení se zobrazí

zpráva podle situace.
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Režim

Zpráva Řešení Příčina CD

USB Disk je poškozený a/nebo znečištěný.

Disk nelze vysunout.

Byly přehrány nepodporované audio soubory.

Byly přehrány audio soubory chráněné technologií

DRM 

(Digital Rights Management).

Při načítání obsahu CD došlo z nějakého důvodu

k chybě.

Nejsou obsaženy žádné audio soubory, které lze

přehrát.

Je připojeno USB zařízení, které není

podporováno.

Byla zjištěna přítomnost vysokého elektrického

proudu.

Byly přehrány nepodporované audio soubory.

Byly přehrány audio soubory chráněné technologií

DRM (Digital Rights

Management).

Při načítání obsahu zařízení USB došlo z nějakého

důvodu k chybě.
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Vyčistěte čtecí stranu disku.

Před opětovným vysunutím chvíli počkejte. Pokud

problém přetrvá, poraďte se se svým prodejcem

vozů Fiat.

Potvrďte audio soubory, které lze přehrát. 

→„Audio soubory (MP3/WMA/AAC)“. 

Použijte audio soubory bez ochrany DRM (Digital

Rights Management).

Vypněte napájení a chvíli počkejte. Pokud problém

přetrvá, poraďte se se svým prodejcem vozů Fiat.

Potvrďte audio soubory, které lze přehrát.

→„Audio soubory (MP3/WMA/AAC)“ 

Potvrďte USB zařízení.

Potvrďte USB zařízení.

Vyberte audio soubory, které lze přehrát. 

→„Audio soubory (MP3/WMA/AAC)“ 

Vyberte audio soubory, které lze přehrát. 

→„Audio soubory (MP3/WMA/AAC)“

Vypněte napájení a chvíli počkejte. Pokud problém

přetrvá, poraďte se se svým prodejcem vozů Fiat.

Zpráva

Příčina Odpověď
iPod

Složka

Audio soubor

2. úroveň 3. úroveň 4. úroveň 5. úroveň

KOŘENOVÁ
SLOŽKA

1. úroveň

Režim

29) 30) 31)
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Nejsou obsaženy žádné

audio soubory, které lze
přehrát. Data audio souborů iPodu/iPhonu nelze načíst.

Byla zjištěna přítomnost vysokého elektrického proudu.

iPod/iPhone není správně rozpoznán.

Při načítání audio souborů iPodu/iPhonu došlo z nějakého důvodu k chybě.

Tato verze softwaru iPodu/iPhonu není podporována.

Potvrďte audio soubory, které lze přehrát. 

→„Audio soubory (MP3/WMA/AAC)“. 

Potvrďte zařízení iPod/iPhone, které lze použít.   →„Ochranné známky“.

Potvrďte USB zařízení.

Potvrďte zařízení iPod/iPhone.

Vypněte napájení a chvíli počkejte. Pokud problém přetrvá, poraďte se se

svým prodejcem vozů Fiat.

ºSOUN
D

SYSTÉ
M

LW/MW
/FM

RÁDIO/
CD

PŘEHR
ÁVAČ

Přejděte na podporovanou verzi softwaru.
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Děkujeme, že jste si

zakoupili produkt FCA.

Abyste plně využili funkcí tohoto zařízení a zajistili

bezpečný a správný provoz, přečtěte si prosím před

použitím pozorně „Uživatelskou příručku“.

Po přečtení „Uživatelské příručky“ zajistěte, aby byla dostupná v případě

problémů, nebo pokud nebudete rozumět některým bodům.

ÚVOD OBSAH



38

S
O

U
N

D
 S

Y
S
T
É

M

Čištění ................................

30
Ochranné známky ................................. 30

ZACHÁZENÍ S DISKY ............. 33

Typy disků, které mohou být přehrávány. 34

AUDIO SOUBORY (MP3/WMA/AAC) 35

Datové formáty, které mohou být 

přehrávány ............................................ 35

Struktura složek...................................... 35

Co je MP3? ........................................... 36

Co je WMA?........................................... 37

Co je AAC? ........................................... 38

Standardy pro AAC soubory, které 

LW/MW/FM RÁDIO/

CD PŘEHRÁVAČ ...................... 30

Důležité informace o použití ................... 30

mohou být přehrány ..............................

39

DŮLEŽITÉ INFORMACE O

BEZPEČNOSTI PRO

ZÁKAZNÍKA...................................

40

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA.............

41

Zapnutí/vypnutí napájení ........................

41

Nastavení hlasitosti .................................

41

Vložení/vyjmutí disku...............................

41

POPIS TLAČÍTEK ......................

42
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Aktivace poslechu rádia........

43

Ruční volba/vyhledání stanice ................. 43

Předvolby pamětí.................................... 44

Automatické předvolby (automatické uložení) 44

Vyhledávání typu programu (PTY) .......... 44

POSLECH DAB........................... 44

Poslech DAB ......................................... 44

Výběr služby .......................................... 44

Uložení služby ........................................ 45

Vyhledání služby .................................... 45

Vyhledávání typu programu (PTY) .......... 45

POSLECH DOPRAVNÍCH ZPRÁV 46

Poslech dopravních zpráv........................46

POSLECH CD .............................. 46

Přehrávání CD ....................................... 46

Výběr skladby......................................... 46

Rychlé přehrávání vpřed nebo vzad ....... 46

Přepnutí režimu přehrávání  ................... 46

Ovládací tlačítka dálkového 

ovládání audia na volantu........................ 43

POSLECH RÁDIA ...................... 43
47

Poslech souborů MP3 ...........................

47

Výběr skladby (souboru) ........................

47

Přepnutí režimu přehrávání  ...................

47

POSLECH ZAŘÍZENÍ iPod...

48

Přehrávání z iPodu .................................

49

Výběr skladby (souboru) ........................

49

Rychlé přehrávání vpřed nebo vzad .......

49

Přepnutí režimu přehrávání  ...................

49

Opakované přehrávání (RPT) .................

49

Náhodné přehrávání alba .......................

49

Vyhledávání skladeb ..............................

49

POSLECH AUDIO SOUBORŮ

POSLECH SOUBORŮ MP3
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NA USB ZAŘÍZENÍ....................

50

Přehrávání audio souborů na 

USB zařízení ..........................................

51

Výběr skladby (souboru) ........................

51

Rychlé přehrávání vpřed nebo vzad .......

51

Přepnutí režimu přehrávání  ...................

51

Vyhledávání skladeb ..............................

52

PŘEHRÁVÁNÍ SKLADEB NA

IPODU/USB DISKU POMOCÍ

HLASOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Bluetooth® 2.0) ........................

53

Příprava pro hlasové ovládání ................

53

Vyhledávání podle jména interpreta ........

53

Vyhledání podle názvu alba ....................

54

(vozidla s rozhraním

Vyhledání podle seznamu skladeb .........

54

Vyhledávání podle žánru ........................

55

POSLECH 

BLUETOOTH® AUDIO ............

55

Připojení audio zařízení s 

Bluetooth® ............................................

55

Přehrávání Bluetooth® Audio .................

56

Výběr skladby (souboru) ........................

56  Rychlé přehrávání vpřed nebo vzad ..

56

56

ÚDAJE NA DISPLEJI ..............

57

Změna režimu zobrazení ........................

57

NASTAVENÍ KVALITY

REPRODUKCE A VYVÁŽENÍ

HLASITOSTI .................................

Přepnutí režimu přehrávání  ...................
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58

Nastavení kvality reprodukce a vyvážení

hlasitosti ................................................

58

NASTAVENÍ SYSTÉMU ..........

59

Nastavení DAB ......................................

60

Nastavení RDS ......................................

60

Nastavení času.......................................

61

Nastavení telefonu .................................

61

Gracenote DB (vozidla s rozhraním

Bluetooth® 2.0) .....................................

63

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ...............

64

Pokud se zobrazí tato zpráva .................

64

Pokud si myslíte, že něco 

nepracuje správně .................................

65

ANTÉNA .........................................

66

Demontáž ..............................................

66

Montáž ..................................................

66

LINK SYSTEM ............................

66

Licenční smlouva koncového uživatele

systému Link .........................................

Disc slot

Disc 

*Label side

ROZHRANÍ BLUETOOTH®

2.0 ....................................................

67

Ovládací tlačítka na volantu a mikrofon ...

67

Funkce rozpoznávání hlasu ....................

66
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69

Užitečné hlasové příkazy ........................ 69

Typy zařízení, která lze připojit, a

specifikace podporovaných souborů .......

88

HDMI PORT .................................

90

Jak připojit..............................................

90

Funkce záznamu charakteristiky hlasu ...

71

Připojení rozhraní Bluetooth® 2.0 a zařízení

Bluetooth® ............................................

72

Ovládání hudebního přehrávače 

připojeného pomocí Bluetooth® ............

77

Vytáčení nebo přijímání 

hovorů s použitím handsfree ..................

77

VSTUP 

KONEKTOR USB ......................

87

Jak připojit paměťové zařízení 

s USB ....................................................

87

Jak připojit iPod.......................................

88

PŘEHRÁVAČ

LW/MW/FM

RÁDIO/CD

(je-li součástí výbavy)

Audio systém lze používat pouze když je

spínač zapalování nebo provozní režim ve

stavu ON nebo ACC.

POZNÁMKA

❒   Pokud je u vozidel s ovládáním bez

startovacího klíčku aktivní provozní

režim ACC, dojde po určité době k

automatickému odpojení napájení

příslušenství a vy nebudete mít možnost

audio systém používat.

K zapnutí napájení příslušenství dojde

opět po zapnutí spínače motoru do

polohy „ACC“. Viz „Funkce

automatického odpojení napájení v

režimu ACC“.
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❒   Pokud je ve vozidle používán mobilní

telefon, může docházet k výstupu

rušivého hluku z audio zařízení. 

To neznamená, že je chyba na vašem

audio zařízení. V takovém případě

umístěte mobilní telefon od audio

zařízení co možná nejdále.

nebo vody do audio zařízení, nebo

pokud ze zařízení bude vycházet kouř

nebo abnormální zápach, ihned audio

zařízení vypněte. Doporučujeme nechat

audio zařízení zkontrolovat. Nikdy se jej

nepokoušejte opravovat vlastními silami.

Vyvarujte se jeho dalšího používání bez

provedení kontroly kvalifikovanou

osobou.

DŮLEŽITÉ INFORMACE O

POUŽITÍ

Funkce přehrávání z

iPodu/iPhonu (pokud je k dispozici)

❒   Tento produkt podporuje přehrávání

audio souborů z iPodu/iPhonu;

nicméně, rozdílné verze znamenají, že

přehrávání není zaručené.

❒   Mějte na paměti, že se ovládání může

lišit v závislosti na modelu či verzi

iPodu/iPhonu.

POSTUP PŘI ČIŠTĚNÍ

❒   Pokud je zařízení znečištěné, otřete jej

měkkým hadříkem.

❒   Pokud je velmi znečištěné, použijte

měkký hadřík namočený ve vodě s

rozpuštěným neutrálním čisticím

prostředkem a vyždímejte jej.

Nepoužívejte benzín, ředidlo nebo jiné

chemické prostředky. Mohou způsobit

poškození displeje.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

❒   Názvy produktů a další vlastní jména

jsou obchodními značkami nebo

registrovanými ochrannými známkami

jejich příslušných vlastníků.

❒   Navíc, i pokud zde není žádné specifické

označení obchodních značek či

registrovaných ochranných známek,
musí být zachovány jako celek.

     Označení „Made

for iPod“, „Made

for iPhone“

znamená, že

elektronické

příslušenství bylo

navrženo pro

specifické připojení

k zařízením iPod

nebo iPhone, bylo

výrobcem

certifikováno a

splňuje výkonové

normy společnosti

Apple

❒   Pokud dojde k vniknutí cizích předmětů
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classic, iPod nano a iPod touch jsou

registrované ochranné známky Apple

Inc. v USA a dalších zemích.

Společnost Apple nenese odpovědnost

za používání tohoto zařízení ani za jeho

shodu s bezpečnostními a zákonnými

předpisy.

POZNÁMKA

❒   Licence pro iPod a iTunes umožňují

individuálním uživatelům reprodukci a

přehrávání materiálu pro soukromé

účely, který nepodléhá autorským

právům, a také materiálu, který lze

legálně kopírovat a reprodukovat.

Porušení autorských práv je zakázáno.

❒   V některých zemích se mohou u vozidel

s rozhraním Bluetooth® 2.0 typy

připojitelných zařízení lišit. 

Tento popis vysvětluje, jak zacházet s disky.

Důležité informace o zacházení s disky

❒   Otisky prstů a jiné skvrny na čtecím

povrchu disku mohou znamenat, že

obsah bude hůře čitelný. Když držíte

disk, uchopte jej po stranách nebo z

jedné strany a ve středovém otvoru, tak

abyste se nedotýkali zapisovací plochy.

❒   Nelepte papír nebo samolepky, ani jinak

nepoškozujte disk.

❒   Nevkládejte násilím disk, pokud se v

zařízení již nachází jiný disk. To může

způsobit poškození disku nebo poruchu. 

Čištění

❒   Pravidelně čistěte zapisovací plochu

disku. Při čištění jej neotírejte krouživým

pohybem. Místo toho jej otřete ven ze

středu disku směrem ke krajům.

❒   Nové disky mohou být roztřepeny na

vnějším okraji nebo u středového otvoru.

Zkontrolujte případné roztřepení.

Případné otřepy mohou způsobit

chybné přehrání: ujistěte se, že je disk

zbaven otřepů.

DISKY

ZACHÁZENÍ S
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TYPY DISKŮ, KTERÉ LZE

PŘEHRÁVAT

Následující značky jsou vytištěny na etiketě

disku, balení nebo obálce.

Maximální
čas přehrávání

Komentáře

Důležité pokyny pro skladování

❒   Pokud disky nepoužíváte, ujistěte se, že

jsou uloženy v obalech a mimo přímý

dopad slunečních paprsků.

❒   Jestliže disky nebudou delší dobu

používány, vyjměte je ze zařízení.

Prostředí přehrávání disků

❒   V chladnějším prostředích, například v

zimě, kdy je interiér vozu chladný,

zapnutí topení a okamžitá snaha o

používání zařízení může způsobit

kondenzaci (kapky

vody) na povrchu disku

a vnitřních optických

součástkách a to může

bránit správnému

provozu. 

V těchto podmínkách

vyjměte disk a před

použitím 

chvíli vyčkejte.

Autorská práva

Jednání, jako je

neoprávněná reprodukce,

vysílání, veřejná produkce nebo pronájem

disků, které zahrnují jiné než soukromé

využití, je zakázáno zákonem.

Typ Velikost
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CD-DA                                  12 cm            
74 minut –

CD-TEXT                              12 cm            
74 minut  –

CD-R/RW                              12 cm            
–   Disk obsahující 
                                                                   
     soubory MP3

Disky, které nelze přehrát

❒   Přehrání jiných disků, než těch, které

jsou uvedeny v „Typech disků, které lze

přehrát“, není zaručeno.

❒   8cm disky nelze použít.

❒   Nevkládejte nepravidelně tvarované

disky (např. ve tvaru srdce), protože by

to mohlo způsobit poruchu. Také disky,

které mají průhledné části, nelze přehrát.

❒   Disky, které nebyly dokončeny, nelze

přehrát.

disk nepřehratelným.

❒   V závislosti na disku nelze požít některé

funkce, nebo nelze disk přehrát.

❒   Nepoužívejte prasklé nebo pokroucené

disky.

❒   Pokud jsou na disku samolepky, zbytky

odstraněných samolepek nebo lepidlo,

nepoužívejte disk.

❒   Disky, které mají dekorativní štítky nebo

samolepky nesmí být použity.

Nestandardní CD

Toto zařízení přehraje audio CD, je však

třeba si uvědomit následující standardy

vztahující se k CD.

❒   Ujistěte se, že používáte disky s na

straně s potiskem.

❒   Přehrání jiných než standardních CD

není zaručeno. I pokud lze disk přehrát,

audio kvalita nemůže být zaručena.

❒   Při přehrávání jiných než standardních

CD se mohou vyskytnout následující

problémy.

     • Může se objevit hluk při přehrávání.

     • Zvuk může přeskakovat.

     • Disk nebyl detekován.

     • První skladba nemusí být přehrána.

     • Může trvat déle než obvykle, než

začne přehrávání skladeb.

     • Přehrávání může začít uprostřed

skladby.

     • Některé části disku nemusí být

přehrány.

formátu v nahrávači nebo počítači,

nastavení softwaru aplikace a prostředí;

zvláštnosti disku, poškození nebo

označení; nečistoty nebo kondenzace

na čočce uvnitř zařízení mohou učinit

❒   I pokud byly nahrány ve správném



47

S
O

U
N

D
 S

Y
S
T
É

M

     • Skladby mohou během přehrávání

zamrznout.

     • Stopy se nezobrazují správně.

AUDIO SOUBORY

(MP3/WMA/AAC)

29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37)

Toto zařízení může přehrát audio formáty

MP3/WMA/AAC nahrané na CD-ROM, CD-

R/RW a USB zařízení. U souborů a médií,

která lze použít, jsou určitá omezení;

přečtěte si proto následující informace před

nahráním audio formátů MP3/WMA/AAC na

disky nebo USB zařízení.

Přečtete si pozorně uživatelskou příručku k

vaší mechanice CD-R/RW a zapisovacímu

softwaru a ujistěte se, že je používáte

správně.

Pokud audio soubory formátu

MP3/WMA/AAC obsahují informaci o titulu

nebo jiná data, mohou být tato data

zobrazena.

POZNÁMKA

❒   V závislosti na stavu záznamových

zařízení disků nebo nahrávacího

softwaru nemusí být možné správné

přehrání. V takových případech

nahlédněte do uživatelské příručky

vašeho produktu nebo softwaru.

❒   V závislosti na operačním systému

vašeho počítače, verzi softwaru nebo

nastavení, soubory nemusí mít

zapsanou příponu. V takových

případech připojte příponu „.mp3“,

„.wma“, nebo „.m4a“ při kopírování

souborů.

❒   Soubory větší než 2GB nemohou být

přehrány.
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DATOVÉ FORMÁTY,

KTERÉ MOHOU BÝT

PŘEHRÁVÁNY

Datové formáty, které je možné přehrát z

disků (CD-ROM, CD-R/RW) a zařízení USB,

se liší.

MP3                          O                    O

WMA                         X                    O

AAC                           X                  O

Zařízení USB

DISK

Datový 
formát



49

S
O

U
N

D
 S

Y
S
T
É

M

STRUKTURA SLOŽEK

Lze rozpoznat až 8 úrovní složek. Můžete

vytvořit strukturu složek podle Žánru -

Interpreta - Alba - Skladby (audio soubory

MP3/WMA/AAC) pro správu skladeb.

Název Specifikace
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Specifikace 

formátu
Maximální počet souborů *1
                                          

Omezení názvu souboru 

a složky

Podporované formáty USB

*1  Neobsahuje jiné soubory než MP3/WMA/AAC.

Pokud ukládáte mnoho skladeb do stejné složky,

zařízení nemusí tyto skladby rozpoznat, i když je

zde uloženo méně skladeb než je maximální limit.

V těchto případech rozdělte skladby do více

složek.

POZNÁMKA Pořadí, ve kterém jsou
zobrazeny složky a audio soubory v zařízení
může být jiné, než jak jsou zobrazeny v
počítači.

Víceúrovňové                            Nepodporováno

(podporována pouze první úroveň)

Maximální počet                       8 úrovní (pokud

kořenová složka je 1. úrovně)

Maximální počet složek             700 složek (včetně

kořenové složky)

Popis
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        ISO9660                  Úroveň 1                      

Maximálně 8 znaků v názvu souboru a 3 znaky

jako přípona souboru. (mohou být použita single-

bytová alfanumerická velká písmena, čísla, „_“)

   ISO9660 přípona              Joliet                         

Mohou být použity názvy souborů s maximálně

64 znaky

65 535 souborů (celkový počet na médiu. Jiné

soubory než ve formátu MP3, WMA a AAC

nejsou zahrnuty)
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Doporučený systém souborů je FAT32. Pouze 1

oddíl
CO JE MP3?

MP3 je zkratka „MPEG-1 Audio Layer 3“.

MPEG je zkratka „Motion Picture Experts

Group“, což je standard video komprese

používaný u video CD disků, atd.

obsažená v MPEG audio standardu a

snižuje kvalitu zvuků, které jsou za

slyšitelným rozlišením lidského ucha a jsou

skryty hlasitějšími zvuky, proto vytváří data

s vyšší kvalitou a menším objemem dat.

Jelikož tímto lze komprimovat CD audio

přibližně na 1/10 původní velikosti bez

vnímatelné ztráty, na jeden CD-R/RW disk

lze zapsat přibližně 10 CD.

32)

MP3 je jednou z metod komprese audio

Maximálně 64 bytů (pro Unicode 32 znaků),

soubory/složky

s názvy delšími než je výše uvedená hodnota

nebudou zobrazeny ani přehrány.
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Standardy pro MP3

soubory, které mohou

být přehrány

Specifikace pro MP3 soubory, které mohou

být přehrány, jsou uvedeny níže.

Podrobnosti

Specifikace                                                            

MPEG-1 AUDIO LAYER3

                                                                             

MPEG-2 AUDIO LAYER3

Vzorkovací frekvence [kHz]                                    

MPEG-1: 32/44,1/48

                                                                             

MPEG-2: 16/22,05/24

Přenosová rychlost [kbps]                                      

MPEG-1: 32 - 320

                                                                             

MPEG-2: 8 - 160

VBR (variabilní přenosová rychlost)                        

Podpora

Typ kanálu                                                            

Stereo/Joint stereo/Dual channel/Mono

Přípona souboru                                                   

mp3

Podporované tagy                                                 

ID3 tagy: Ver. 1.0, Ver. 1.1, Ver. 2.2, Ver. 2.3,

Ver.2.4

                                                                             

(ISO-8859-1, UTF-16 (Unicode)),

                                                                             

Skladby, Jméno interpreta, Název alba 

Maximální počet znaků                                          

64 znaků

které mohou být zobrazeny na zdrojovém panelu

Položka
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Standardy pro WMA

soubory, které mohou

být přehrány 

Specifikace pro WMA soubory, které

mohou být přehrány, jsou uvedeny níže.

PoložkaCO JE WMA?

WMA je zkratka Windows Media Audio, což

je kompresní audio formát od společnosti

Microsoft. Tento kompresní formát má větší

kompresní poměr než MP3.

POZNÁMKA Microsoft, Windows Media a

Windows jsou registrované ochranné

známky Microsoft Corporation v USA

a dalších zemích.

33) 34) 35)
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Podrobnosti Specifikace                                                            

Windows Media Audio Version 7.0/8.0/9.0

Vzorkovací frekvence [kHz]                                    

32/44,1/48

Přenosová rychlost [kbps]                                      

48 až 320

VBR (variabilní přenosová rychlost)                        

Podpora

Typ kanálu                                                            

Stereo/Mono

Přípona souboru                                                   

wma

Podporované tagy                                                 

WMA tagy, Název skladby, Jméno interpreta, 

                                                                             

Název alba 

Maximální počet znaků,                                         

64 znaků

které mohou být zobrazeny na zdrojovém panelu

CO JE AAC?

AAC je zkratka Advanced Audio Coding,

což je standard audio komprese používaný

u „MPEG-2“ a „MPEG-4“. 

Představuje 1.4násobnou kompresi oproti

MP3, se srovnatelnou audio kvalitou.

36) 37)
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Položka Podrobnosti

Specifikace                                             

Advanced Audio Coding

                                                              

MPEG4/AAC-LC

                                                              

MPEG2/AAC-LC

STANDARDY PRO AAC

SOUBORY, KTERÉ

MOHOU BÝT PŘEHRÁNY

Specifikace pro AAC soubory, které mohou

být přehrány, jsou uvedeny níže.
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                                                              MPEG4         8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48
Vzorkovací frekvence [kHz]

                     MPEG2         8/11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48

Přenosová rychlost [kbps]                       MPEG4         8 až 320

UPOZORNĚNÍ                                                              MPEG2   

8 až 320

VBR (variabilní přenosová rychlost)                        

Podpora

Typ kanálu                                                            

Stereo/Mono

Přípona souboru                                                   

m4a

Podporované tagy                                                 

AAC tagy nebo ID3 tagy, Skladba, Jméno

interpreta,

                                                                             

Název alba

Maximální počet znaků,                                         

64 znaků

které mohou být zobrazeny na zdrojovém panelu

29) Z disků CD-ROM a CD-R/RW lze

přehrávat pouze soubory ve formátu MP3.

30) Kroky jako například kopírování audio CD

nebo souborů a jejich distribuce dále zdarma

nebo za poplatek, nahrání souborů přes

internet nebo jiným způsobem na servery je

porušením zákona.

31) Nepřidávejte přípony k souborům „.mp3“,

„.wma“, nebo „.m4a“ k jiným souborům než

MP3/WMA/AAC. Přehrání disků s těmito

nahranými typy souborů může způsobit, že

soubory budou nesprávně rozpoznané pro

přehrávání, což může vést k hlasitému zvuku,

který může mít za následek poškození

reproduktoru nebo nehodu.

32) Soubory MP3 odlišné od standardů

nemusí být správně přehrány, nebo se nemusí

správně zobrazit název souboru/složky.

33) WMA podporuje digital rights

management (DRM) (správa digitálních práv).

Tento produkt nemůže přehrát soubory WMA

chráněné tímto systémem.

34) Soubory WMA odlišné od standardů

nemusí být správně přehrány, nebo se nemusí

správně zobrazit název souboru/složky.

35) „Pro“, „Lossless“ a „Voice“ nejsou

podporovány



58

S
O

U
N

D
 S

Y
S
T
É

M
37) Soubory AAC odlišné od standardů

nemusí být správně přehrány, nebo se nemusí

správně zobrazit název souboru/složky.

DŮLEŽITÉ

INFORMACE O

BEZPEČNOSTI PRO

ZÁKAZNÍKA

9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16)

39) 39) 40)

Tento produkt uvádí množství obrazových

údajů a poznámky týkající se ovládání,

abyste mohli používat produkt správným

a bezpečným způsobem a zároveň zabránili

zraněním nebo poškození sebe sama,

jiných uživatelů či majetku.

10) Řidič by neměl provádět složité úkony

během řízení. Provádění složitých úkonů při

řízení by mohlo bránit řidiči ve sledování cesty

a způsobit nehodu. Proto nejprve zastavte

vozidlo na bezpečném místě, než začnete

provádět takové úkony.

11) Nepoužívejte při poruchách, například

pokud není slyšitelný zvuk.

To by mohlo mít za následek nehodu, vznik

požáru nebo elektrický šok.

9) Řidič by při řízení neměl věnovat příliš

pozornosti obrázkům na displeji.

To by mohlo odpoutat jeho pozornost od jízdy

a způsobit nehodu.

VAROVÁNÍ
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12) Zajistěte,

aby nedošlo k

šoku nebo poruše.

13) Nevkládejte jiné předměty do otvoru pro disky. Mohlo by to vést k požáru, elektrickému šoku nebo

poruše.

14) V případě objevujících se abnormalit při vniknutí vody či jiných předmětů do zařízení, které mohou

mít za následek kouř nebo abnormální zápach, okamžitě přestaňte používat produkt a kontaktujte

autorizovaného prodejce vozů Fiat.

15) Nedemontujte ani neupravujte zařízení. Mohlo by to vést k poruše, požáru nebo elektrickému

šoku.

16) Při bouřce se nedotýkejte antény nebo předního panelu. 

Může to vést k elektrickému šoku z blesku.

UPOZORNĚNÍ 38) Neblokujte otvory ventilace nebo

zařízení pro odvod tepla na tomto

produktu. 

Zakrývání otvorů ventilace nebo chlazení

může bránit odvodu tepla ze zařízení a

může to vést k požáru nebo poruše.

39) Nezvyšujte hlasitost na takovou

úroveň, kdy neslyšíte zvuky z okolí během

řízení vozidla. Řízení bez schopnosti slyšet

zvuky z okolí může vyústit v nehodu.

40) Nevkládejte jiné předměty nebo prsty

do otvoru pro disky. Může to vést ke

zranění.

vniknutí vody ani cizích

předmětů do zařízení. 
Mohlo by to vést ke tvorbě kouře, požáru,

elektrickému

OVLÁDACÍ

TLAČÍTKA

41) 42) 43)

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ 

NAPÁJENÍ

❒   Stiskněte ovladač PWR/VOL.

Napájení bude zapnuto a bude

obnoveno přehrávání v posledním

zvoleném režimu.

❒   Stiskněte ovladač PWR/VOL. 

Napájení bude vypnuto.

Funkci audio lze také zapnout/vypnout

stisknutím a podržením tlačítka MODE

(Type 1) na volantu / SOURCE button (Type

2).
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POZNÁMKA

❒   Maximální

VLOŽENÍ/VYJMUTÍ DISKU

❒   Vložte disk do otvoru pro disk potiskem nahoru.

Přiměřeně zatlačte na disk, zařízení vtáhne disk dovnitř a bude zahájeno jeho přehrávání.

❒   Stiskněte tlačítko ˚.

Tím se vysune disk ze zařízení, takže vyjměte disk.

UPOZORNĚNÍ 41) Při výměně disků se nejprve ujistěte, že vozidlo stojí na místě, kde je zastavení dovoleno.

42) Nevkládejte ruce, prsty nebo cizí předměty do otvoru pro disky. 

To může způsobit poranění, kouř nebo požár.

43) 8cm CD disky nejsou podporovány.

hodnota hlasitosti je 45,

minimální hodnota je 0.
❒   Počáteční nastavení hlasitosti je „17“.

NASTAVENÍ HLASITOSTI

❒   Pro nastavení hlasitosti otočte ovladač PWR/VOL.

❒   Pro zvýšení hlasitosti otočte ovladač PWR/VOL směrem doprava, pro snížení hlasitosti jej otočte směrem doleva.

POPIS TLAČÍTEK

Tento popis vysvětluje názvy a funkce jednotlivých součástí.

1)  Tlačítko ˚
Použijte pro

U rádia slouží jako tlačítka předvolby 
3 a 4.

3)  Tlačítko 2RDM 
U audio souborů stiskněte pro zapnutí/vypnutí režimu náhodného přehrávání. U rádia má funkci tlačítka předvolby 2.

4)  Tlačítko 1RPT
     U audio souborů stiskněte pro zapnutí/vypnutí režimu opakovaného přehrávání. 

U rádia má funkci tlačítka předvolby 1.

5)  Tlačítko RADIO
Přepínání rádia a pásma.

6)  Tlačítko PWR/VOL

Nastavit hlasitost a

zapnout/vypnout

napájení ON/OFF.

7)  Tlačítka MEDIA Přepínání

mezi CD a ostatními

zdroji.

8)  Tlačítko DISP 

Přepínání údajů

zobrazených na displeji.

9)  Tlačítko PTY/SCAN

U audio souborů zběžné

přehrávání. 

U rádia vyhledávání PTY.

10)   Tlačítko TP

       Příjem dopravních zpráv.

11)   Otvor pro disky

12)   Tlačítko PAGE (STRANA)

       Posun údajů na displeji na další stranu.

13)   Tlačítko5 �II

       Play/Pause Bluetooth Audio* a jako tlačítko předvolby pro rádio.

vysunutí disku.

2)  3÷ tlačítko/˜
tlačítko
U audio souborů rychlé přehrávání vzad/vpřed.
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14)   6 TlačítkoN
       Hledání

U audio souborů výběr skladby/souboru. U rádia provedení automatického výběru stanice.

16)   Tlačítko MENU Přepnutí do režimu Menu.

17)   Tlačítko SEL

       Nastavení kvality audia a volba položek. U rádia umožňuje ruční volbu stanic. 

*: Vyžaduje zvlášť zakoupené audio zařízení s Bluetooth ve výbavě dle typu (vozidla s rozhraním Bluetooth® 2.0).

OVLÁDACÍ

TLAČÍTKA

DÁLKOVÉHO

OVLÁDÁNÍ

AUDIA NA

VOLANTU (pokud

jsou k dispozici)

1)   Spínač ovládání hlasitosti

Nastavení hlasitosti

funkcí audia.

2)   Tlačítko ì, tlačítko $
     Volba CD a dalších

zdrojů audio signálu a rozhlasových stanic.

3)   Tlačítko MODE (Type 1) /

Tlačítko SOURCE (Type 2)

Podržením se zapne/vypne audio funkce.

A navíc každým stiskem se přepne zdroj audia. 

Pořadí přepínání je zobrazeno níže.

Pokud nejsou připojena zařízení, budou tyto položky přeskočeny a bude zvolen

následující zdroj.

Type 1

stopy zpět a zastavení

audia přes Bluetooth*. 

Pro rádio slouží jako tlačítko předvolby 6.

15)   Tlačítko ”/tlačítko»

Type 2

POZNÁMKA Pro dokončení nastavení času

podržte stisknutý ovladač /SEL, až dojde

k vynulování sekund na hodnotu „00“.

Nastavení PHONE

(TELEFON)

Změna nastavení zahájení reprodukce

mobilního telefonu a jazyka rozhraní

Bluetooth® 2.0. 

V závislosti na typu vozidla nemusí být

nastavení PHONE k dispozici.

POZNÁMKA 

❒  Ukončete funkce, jako například „zámek

klávesnice“ a připojte se z pohotovostní

obrazovky.

NASTAVENÍ ČASU

Vypnutí nastavení funkce CT systému RDS 

„CT OFF“ umožňuje ruční nastavení času.

❒  Zvolte „YES“ (ANO) na displeji

„Nastavení času“ a stiskněte ovladač 

/SEL.

Bude možné nastavit hodiny. Znovu

stiskněte ovladač /SEL a nastavte

minuty.

❒  Pro nastavení času otočte 

ovladač

/SEL.

❒  Stiskněte ovladač /SEL.

     Tím dokončíte nastavení.

❒  Při připojování nemusí funkce mobilního

telefonu (přijímání hovorů, atd.) fungovat

správně.

❒  V závislosti na vzdálenosti mezi

zařízením a mobilním telefonem,

podmínkách ve vozidle a typu zobrazení

nemusí být možné připojení. 

V těchto případech umístěte mobilní

telefon co nejblíže zařízení.

❒  I když se jedná o mobilní telefon s

technologií Bluetooth, mohou být

charakteristiky a specifikace příčinou, že

nemusí být zajištěna správná funkce.
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❒  Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte

mobilní telefon za jízdy. Pokud chcete

obsluhovat mobilní telefon, nejprve

zastavte vozidlo na bezpečném místě.

❒  I přesto se může stát, že specifikace a

nastavení mobilního telefonu s Bluetooth

mohou vyústit v rozdílném zobrazení

nebo brání správnému fungování.

❒  Některé modely nemusí být potvrzeny

     při připojení nebo nemusí být připojeny.

Podporované profily

Hands-free

Přenos 

telefonního

seznamu

HFP(v1.5)

OPP(v1.1), PBAP(v1.0)

Vozidla bez rozhraní Bluetooth® 2.0

Je nutné použití sady hands-free (dostupná

samostatně). („Nastavená hodnota“ v

tučném fontu znamená výchozí tovární

nastavení.)

Hodnota nastavení

PHONE OFF

PHONE MUTE

PHONE ATT

PHONE IN-L

PHONE IN-R

PHONE IN-LR

Nepoužívat hlasový vstup mobilního telefonu.

Ztišení audia během hlasového vstupu mobilního telefonu.

Výstup hlasového vstupu mobilního telefonu ze všech reproduktorů.

Výstup hlasového vstupu mobilního telefonu z levého předního

reproduktoru.

Výstup hlasového vstupu mobilního telefonu z pravého předního

reproduktoru.

Výstup hlasového vstupu mobilního telefonu z levého a pravého předního

reproduktoru.

Obsah nastavení
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POZNÁMKA V závislosti na typu vozidla

nemusí být tato zpráva zobrazena.

GRACENOTE DB (vozidla

s rozhraním Bluetooth® 

2.0)

Je možné zkontrolovat číslo verze. 

❒  Zvolte „Gracenote DB“ a stiskněte

ovladač /SEL.

❒  Otočte ovladač /SEL a zvolte 

„DB Version“ (Verze DB).

❒  Stiskněte ovladač /SEL. 

Bude zobrazena verze DB.

Položka

nastavení

Nastavení PHONE 

IN

HFM

jazyk hlasu

nastavení

PHONE IN-R

PHONE IN-L

ENGLISH (ANGLIČTINA)

FRENCH (FRANCOUZŠTINA)

GERMAN (NĚMČINA)

SPANISH (ŠPANĚLŠTINA)

ITALIAN (ITALŠTINA)

DUTCH (NIZOZEMŠTINA)

PORTUGALŠTINA

RUSSIAN (RUŠTINA)

Výstup hlasového vstupu mobilního telefonu z

pravého předního reproduktoru.

Výstup hlasového vstupu mobilního telefonu z

levého předního reproduktoru.

Změna jazyka hlasového modulu

systému hands-free.

Hodnota nastavení Obsah nastavení

Vozidla s rozhraním Bluetooth® 2.0 

(„Nastavená hodnota“ v tučném fontu znamená výchozí tovární nastavení.)
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Zkontrolujte následující položky, pokud se na displeji zobrazí zpráva, nebo pokud usoudíte, že není něco v pořádku.

POKUD SE ZOBRAZÍ TATO ZPRÁVA...

Na displeji tohoto zařízení se zobrazí zpráva podle situace.

Režim Zpráva

CD

USB

Příčina Odpověď

Disk je vložen obráceně.

Na disku je kondenzát.

Disk je poškozený.

Disk je špinavý.

Disk selhal z nějakého důvodu.

Teplota uvnitř produktu je vysoká.

Byly vybrány soubory, které nelze přehrát.

Byl zjištěn vysoký nebo nízký elektrický proud nebo

napětí.

Z nějakého důvodu došlo k interní chybě.

Byly přehrány nepodporované audio soubory.

Je připojeno USB zařízení, které není podporováno.

CHECK DISC

DISC ERROR

INTERNAL E

HEAT ERROR

FILE ERROR

USB BUS PWR

LSI ERROR

UNSUPPORTED FORMAT

UNSUPPORTED DEVICE

Vložte jej potiskem nahoru.

Před opětovným vložením chvíli počkejte.

Vyčistěte čtecí stranu disku.

Zkontrolujte, zda není problém s diskem a vložte

disk znovu. Pokud problém přetrvá, poraďte se se

svým prodejcem vozů Fiat.

Vyjměte disk a počkejte, než teplota klesne.

Vyberte audio soubory, které lze přehrát.

 → „Audio soubory (MP3/WMA/AAC)“

Vypněte napájení a chvíli počkejte. Pokud problém

přetrvá, poraďte se se svým prodejcem vozů Fiat

Potvrďte audio soubory, které lze přehrát.

→ „Audio soubory (MP3/WMA/AAC)“

Připojte USB disk.
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Režim Zpráva

iPod

Jiné

Příčina Odpověď

Je připojen iPod/iPhone, který neobsahuje žádné

skladby.

Tato verze softwaru iPodu/iPhonu není

podporována.

Do reproduktorů bylo přivedeno abnormální přímé

napětí.

NO SONG

VER ERROR

ERROR DC 

Připojte iPod/iPhone, který obsahuje skladby.

Přejděte na podporovanou verzi softwaru.

Vypněte napájení a chvíli počkejte. Pokud problém

přetrvá, poraďte se se svým prodejcem vozů Fiat.

POKUD SI MYSLÍTE, ŽE NĚCO NEPRACUJE SPRÁVNĚ...

Zde je seznam příznaků, příčin a odpovědí, pokud si myslíte, že něco nepracuje správně.

Příznaky

Hlasitost je nastavena na minimum.

Balance nebo fader je nastaven na jednu

stranu.

Disk je již vložen v zařízení.

V zařízení není vložen žádný disk, ale je

zobrazeno hlášení, že probíhá jeho vkládání.

Disk je vložen obráceně.

Na disku je kondenzát.

Disk je špinavý.

Disk je poškozený nebo znečištěný.

Poškození nebo znečištění disku znemožňuje

jeho načtení.

Nastavte hlasitost. → „Nastavení hlasitosti“.

Nastavte balance nebo fader.→„Nastavení kvality reprodukce 

a vyvážení hlasitosti“.

Vyjměte disk.→„Vložení/vyjmutí disku“.

Stiskněte jednou tlačítko vysunutí.→„Vložení/vyjmutí disku“.

Vložte jej potiskem nahoru.

Před vložením chvíli počkejte.

Vyčistěte čtecí stranu disku.

Zkontrolujte disk.

Zkontrolujte disk. Případně pokud používáte disky CD-R/RW, může být jejich

charakteristika příčinou, proč je nelze přehrát.

Příčina Odpověď

Zvuk je zcela ztišený nebo

je hlasitost velmi nízká.

Disk nelze vložit.

Disk nelze přehrát.

Zvuk přeskakuje v jednom

místě.

Ani po vložení disku není

reprodukován žádný zvuk.
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ANTÉNA

ANTÉNA V PŘEDNÍM
SLOUPKU
(je-li ve výbavě)

Při poslechu rádia vytáhněte anténu.

POZNÁMKA

❒  Nezapomeňte anténu demontovat v

následujících případech:

     • Při jízdě do automatické myčky

vozidel.

     • Při natahování krycí plachty na vozidlo.

     • Při jízdě do prostor s nízkým stropem.

LINK SYSTEM

(je-li součástí výbavy)

Aplikace Link System přebírá kompletní

ovládání zařízení připojených

prostřednictvím vstupu USB nebo rozhraní

Bluetooth® 2.0 a umožňuje ovládání

připojených zařízení pomocí tlačítek ve

vozidle nebo pomocí hlasových příkazů. 

V následující části je uveden popis obsluhy.

Viz „Rozhraní Bluetooth® 2.0“. Viz „Vstup

USB“. Viz „Poslech zařízení iPod“.

Viz „Poslech audio souborů na zařízení

USB“. Viz „Přehrávání skladeb na

iPodu/USB disku pomocí hlasového

ovládání“. Viz „Poslech Bluetooth Audio“.

Bluetooth® je registrovanou ochrannou

známkou BLUETOOTH SIG, INC.

DEMONTÁŽ

Otočte prut (A) doleva.

MONTÁŽ

Našroubujte prut (A) doprava na základnu

(B), až bude zcela upevněn.

POZNÁMKA

❒  Nezapomeňte anténu stáhnout v

následujících případech:

     • Při vjezdu do úzkého prostoru.

     • Při jízdě do automatické myčky

vozidel.

     • Při natahování krycí plachty na vozidlo.

ROOF ANTENNA

(where provided)

When listening to the radio, raise the

antenna up until you hear it click.
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ROZHRANÍ

BLUETOOTH® 2.0

(je-li součástí výbavy)

12) 13)

Rozhraní Bluetooth® 2.0 umožňuje ve

vozidle vytáčení/přijímání hovorů se

systémem hands-free pomocí mobilního

telefonu kompatibilního s Bluetooth®

prostřednictvím technologie bezdrátové

komunikace, běžně známé jako

Bluetooth®. Také umožňuje prostřednictvím

reproduktorů vozidla přehrávat hudební

soubory uložené na hudebním přehrávači

Bluetooth®. 

Systém je vybaven funkcí hlasové detekce,

která vám umožňuje telefonovat bez použití

rukou jednoduchým přepínáním a hlasovými

ovládáním za pomoci předepsaných

pokynů.

Rozhraní Bluetooth® 2.0 lze používat jen se

spínačem zapalování nebo provozním

režimem na ON či ACC.

Než budete moci rozhraní Bluetooth® 2.0

používat, je nutné zařízení Bluetooth® a

rozhraní Bluetooth® 2.0 spárovat. Viz

„Připojení rozhraní Bluetooth® 2.0 a zařízení

Bluetooth®“.

Bluetooth® je registrovaná ochranná

známka BLUETOOTH SIG, INC.

POZNÁMKA

❒  Pokud je u vozidel s ovládáním bez

startovacího klícku aktivní provozní režim

ACC, dojde po určité době k

automatickému odpojení napájení

příslušenství a vy nebudete mít možnost

audio systém používat. K zapnutí

napájení příslušenství dojde opět po

zapnutí spínače motoru do polohy

„ACC“. Viz „Funkce automatického

odpojení napájení v režimu ACC“.

❒  Rozhraní Bluetooth® 2.0 nelze používat,

pokud je baterie zařízení Bluetooth®

vybitá nebo je zařízení vypnuté.

❒  Hovory s použitím systému hands-free

nebude možné provádět, pokud není

tato funkce na vašem telefonu k

dispozici.

❒  Některá zařízení Bluetooth® nejsou s

rozhraním Bluetooth® 2.0 kompatibilní.

❒  Verzi softwaru Link System potvrdíte

trojím tlačítka HANG-UP (dvakrát

stiskněte tlačítko dlouze a jednou krátce)

do 10 sekund.

❒  Aktualizacemi softwaru výrobcem

mobilního telefonu/digitálního audia

zařízení se může změnit/narušit jeho

konektivita.

❒  U vozidel s 

ERA-GLONASS nelze používat rozhraní

Bluetooth® 2.0, jestliže je aktivní

nouzové volání.

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA NA

VOLANTU A MIKROFON

Type 1
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Tlačítko/spínač zvýšení

hlasitosti

Slouží pro zvýšení hlasitosti.

Tlačítko/spínač snížení

hlasitosti

Slouží pro snížení hlasitosti.

Tlačítko SPEECH

❒   Stiskněte toto tlačítko pro přepnutí do

režimu rozpoznávání hlasu. 

Když je systém v režimu rozpoznávání

hlasu, bude na displeji audio zařízení

zobrazeno hlášení „Listening“

(Naslouchání).

❒   Pokud toto tlačítko v režimu

rozpoznávání hlasu krátce stisknete,

dojde k přerušení výzvy a bude možné

zadat hlasový příkaz.

Delším stisknutím tlačítka režim

rozpoznávání hlasu deaktivujete.

❒   Krátkým stisknutím tohoto tlačítka

během telefonického hovoru dojde k

aktivaci rozpoznávání hlasu a bude

možné zadat hlasový příkaz.

Tlačítko PICK-UP

❒   Stisknutím tohoto tlačítka můžete

přijmout příchozí telefonický hovor.

❒   Pokud během telefonického hovoru

přijmete jiný hovor, stisknutím tohoto

tlačítka přidržíte prvního volajícího a

můžete hovořit s novým volajícím.

     • V takovém případě můžete krátkými

stisky tlačítka mezi volajícími přepínat.

Přepnete na prvního volajícího a hovor

s druhým volajícím bude přidržen.

     • Pro vytvoření konferenčního hovoru v

takových případech stiskněte tlačítko

SPEECH pro přepnutí do režimu

rozpoznávání hlasu, a potom vyslovte

„Join calls“ (Sloučit hovory).

Tlačítko HANG-UP

(ZAVĚSIT)

❒  Stisknutím tohoto tlačítka můžete

odmítnout příchozí telefonický hovor.

❒  Stisknutím tohoto tlačítka během hovoru

aktuální hovor ukončíte.

Pokud je přidržen jiný telefonický hovor,

dojde k přepnutí na tento hovor.

❒  Pokud stisknete toto tlačítko v režimu

rozpoznávání hlasu, bude režim

rozpoznávání hlasu deaktivován.

1- Tlačítko spínač zvýšení hlasitosti

2- Tlačítko spínač snížení hlasitosti

3- Tlačítko SPEECH (HLASOVÉ OVLÁDÁNÍ)

4- Tlačítko PICK-UP (PŘIJMOUT)

5- Tlačítko HANG-UP (ZAVĚSIT)

6- Mikrofon

Type 2
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POZNÁMKA

❒  Když stisknete tlačítko SPEECH pro

přepnutí do režimu rozpoznávání hlasu,

když je v systému spárován mobilní

telefon, budou na displeji audio zařízení

zobrazeny aktuální informace o

mobilním telefonu, jako např. „zbývající

kapacita akumulátoru“, „síla signálu“

nebo „roaming“.*

*: Některé mobilní telefony tyto

informace do rozhraní Bluetooth® 2.0

neodesílají.

❒  Funkce čekajícího a konferenčního

hovoru lze používat u rozhraní

Bluetooth® 2.0 pouze v případě, že váš

mobilní telefon tyto služby podporuje.

Mikrofon

Váš hlas bude rozpoznáván pomocí

mikrofonu ve stropní konzoli, což vám

umožní během telefonování prostřednictvím

systému hands-free zadávat hlasové

příkazy. 

POZNÁMKA Pokud je mobilní telefon

umístěn v těsné blízkosti mikrofonu, může

být během hovoru patrný rušivý hluk. V

takovém případě umístěte mobilní telefon

od mikrofonu co možná nejdále.

FUNKCE ROZPOZNÁVÁNÍ

HLASU

Rozhraní Bluetooth® 2.0 je vybaveno funkcí

rozpoznávání hlasu. Můžete používat

hlasové příkazy, a tak provádět různé

operace a vytáčet nebo přijímat hovory

prostřednictvím systému hands-free. U

rozhraní Bluetooth® 2.0 je rozpoznávání

hlasu k dispozici pro angličtinu,

francouzštinu, španělštinu, italštinu,

němčinu, nizozemštinu a ruštinu. Výrobní

nastavení je „Angličtina“ nebo „Ruština“.

POZNÁMKA

❒  Pokud se vámi vyslovený hlasový příkaz

od předdefinovaného příkazu liší nebo jej

nebylo možné díky okolnímu hluku

rozpoznat, může vás rozhraní

Bluetooth® 2.0 až třikrát vyzvat k

opětovnému zadání hlasového příkazu.

❒  Pro zajištění ideální funkce a další snížení

hladiny okolního hluku je nutné zavřít

boční okna vozidla, snížit otáčky

ventilátoru a při aktivaci funkce

rozpoznávání hlasu se vyvarovat

konverzace s cestujícími.

❒  U některých hlasových příkazů jsou k

dispozici jejich alternativy.

❒  V závislosti na vybraném jazyce nemusí

být některé funkce k dispozici.

Volba jazyka

1.  Stiskněte tlačítko SPEECH.

2.  Vyslovte „Setup“ (Nastavení).

3.  Vyslovte „Language“ (Jazyk).

4.  Hlasový průvodce oznámí „Select a

language: English, French, Spanish,

Italian, German, Dutch, Portuguese or

Russian“ (Zvolte jazyk: angličtina,

francouzština, španělština, italština,

němčina, nizozemština, portugalština

nebo ruština). Vyslovte požadovaný

jazyk. (Příklad: „English“ (Angličtina))

5   Hlasový průvodce oznámí „English

(French, Spanish, Italian, German,

Dutch, Portuguese or Russian) selected.

Is this correct?“ (Je to správně?)

Vyslovte „Yes.“ (Ano) Pokud vyslovíte

„No“ (Ne), vrátí se systém ke kroku 4. 

POZNÁMKA

❒   Hlasový průvodce bude stejné hlášení

dvakrát opakovat. První hlášení bude v

aktuálním jazyce a druhé hlášení bude

ve vybraném jazyce.

❒   Pokud je v telefonním seznamu vozidla

uloženo mnoho položek, bude změna

jazyka trvat delší dobu.

❒   Při změně jazyka dojde k vymazání

telefonního seznamu importovaného z

mobilního telefonu přes rozhraní

Bluetooth® 2.0. Pokud jej budete chtít

používat, bude nutné jej znovu

naimportovat.
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6.   Když hlasový průvodce oznámí „English

(French, Spanish, Italian, German,

Dutch, Portuguese or Russian)

selected“, bude proces změny jazyka

dokončen a systém se vrátí do hlavního

menu.

UŽITEČNÉ HLASOVÉ

PŘÍKAZY

Funkce nápovědy

Rozhraní Bluetooth® 2.0 je vybaveno funkcí

nápovědy. 

Pokud vyslovíte „Help“ (Nápověda), když

systém očekává zadání hlasového příkazu,

oznámí vám systém seznam příkazů, které

lze v dané situaci použít.

Zrušení

Pro zrušení jsou k dispozici 2 funkce. 

V hlavním menu můžete rozhraní

Bluetooth® 2.0 opustit vyslovením příkazu

„Cancel“ (Zrušit). Pokud se nacházíte v

systému kdekoliv jinde, vrátíte se

vyslovením příkazu „Cancel“ (Zrušit) do

hlavního menu.

POZNÁMKA Můžete se vrátit do

předchozího menu vyslovením “Go Back”

(zpět).

Nastavení funkce

potvrzení

Rozhraní Bluetooth® 2.0 je vybaveno funkcí

potvrzení. Když je aktivní funkce potvrzení,

máte při provádění různých nastavení

rozhraní Bluetooth® 2.0 více možností pro

potvrzení příkazu než v běžné situaci. To

vám umožňuje minimalizovat možnost

nežádoucí změny nastavení. Funkci

potvrzení lze pomocí níže uvedených kroků

zapnout nebo vypnout.

❒   Stiskněte tlačítko SPEECH.

❒   Vyslovte „Setup“ (Nastavení).

❒   Vyslovte „Confirmation prompts“ (Výzvy

k potvrzení).

❒   Hlasový průvodce oznámí „Confirmation

prompts are <on/off>. Would you like to

turn confirmation prompts <off/on>“

(Výzvy k potvrzení jsou

<zapnuté/vypnuté>. Chcete výzvy k

potvrzení <vypnout/zapnout>?).

Odpovězte „Yes“ pro změnu nastavení

nebo „No“ pro zachování aktuálního

nastavení.

❒   Hlasový průvodce oznámí „Confirmation

prompts are <off/on>“ (Výzvy k

potvrzení jsou <vypnuté/zapnuté>) a

systém se následně vrátí do hlavního

menu.

Funkce zabezpečení

Pro funkci zabezpečení lze použít heslo,

které je možné libovolně nastavit v rozhraní

Bluetooth® 2.0. Pokud je funkce

zabezpečení aktivní, je nutné pro použití

veškerých funkcí rozhraní Bluetooth® 2.0 s

výjimkou přijetí hovoru vyslovit 4místné

heslo.

Nastavení hesla

Funkci zabezpečení zapnete nastavením

hesla pomocí následujícího postupu.

1.   Stiskněte tlačítko SPEECH.

2.   Vyslovte „Setup“ (Nastavení).

3.   Vyslovte „Password“ (Heslo).

4.   Hlasový průvodce oznámí „Password is

disabled. Would you like to enable it?“

(Přejete si jej aktivovat?) Odpovězte

„Yes“. 

Odpovězte „No“ pro zrušení nastavení

hesla a návrat do hlavního menu.

5.   Hlasový průvodce oznámí „Please say a

4-digit password. Remember this

password. It will be required to use this

system“ (Vyslovte 4místné heslo. Toto

heslo si zapamatujte. Bude požadováno

pro používání tohoto systému). Vyslovte

čtyřmístné číslo, které chcete nastavit

jako heslo.
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6.   Pro potvrzení oznámí hlasový průvodce

„Password <4-digit password> (Heslo

<4místné číslo>). Is this correct?“ (Je to

správně?) Odpovězte „Yes“. Pro návrat

k zadání hesla v

kroku 5 odpovězte „No“.

7.   Když je uložení hesla dokončeno,

hlasový průvodce oznámí „Password is

enabled“ (heslo je aktivní) a systém se

vrátí do hlavního menu.

POZNÁMKA

❒   Heslo bude požadováno pro přístup do

systému při dalším zapnutí zapalování.

❒   Po vypnutí motoru je nutné chvíli vyčkat,

až bude zadané heslo uloženo do

systému. Po zapnutí zapalování nebo

uvedení spínače motoru do polohy ACC

nebo ON nebo po nastartování ihned po

vypnutí motoru nemusí dojít k uložení

zadaného hesla do systému. V takovém

případě zkuste zadat heslo znovu.

Zadání hesla

Po nastavení hesla a aktivaci funkce

zabezpečení hlasový průvodce oznámí

„Hands-free system is locked. State the

password to continue“ (Systém hands-free

je blokován. Pro pokračování zadejte heslo),

když bude stisknuto tlačítko SPEECH pro

vstup do režimu rozpoznávání hlasu. Pro

zadání hesla vyslovte 4místné číslo hesla.

Po zadání nesprávného hesla hlasový

průvodce oznámí „<4-digit password>,

Incorrect password. Please try again.“

(<4místné číslo>, nesprávné heslo. Zkuste

znovu.) Zadejte správné heslo.

POZNÁMKA 

❒   Heslo můžete znovu zadat, kolikrát

chcete.

❒   Jestliže jste heslo zapomněl, řekněte

“Cancel” pro výstup z hlasového režimu

a kontaktujte autorizovaný servis Fiat.

Deaktivace hesla

Funkci zabezpečení vypnete deaktivací

hesla následujícím postupem.

POZNÁMKA Systém musí být pro

deaktivaci hesla odblokovaný.

❒   Stiskněte tlačítko SPEECH.

❒   Vyslovte „Setup“ (Nastavení).

❒   Vyslovte “Password” (heslo)

❒   Hlasový průvodce oznámí “Password is

enabled. Would you like to disable it?“

(Přejete si jej deaktivovat?) Odpovězte

„Yes“. Odpovězte „No“ pro zrušení

deaktivace hesla a návrat do hlavního

menu.

❒   Když je deaktivace hesla dokončena,

hlasový průvodce oznámí „Password is

disabled“ (Heslo je deaktivováno) a

systém se vrátí do hlavního menu.

FUNKCE ZÁZNAMU

CHARAKTERISTIKY

HLASU

V rozhraní Bluetooth® 2.0 lze využít funkci

záznamu charakteristiky hlasu pro vytvoření

hlasového modelu jedné osoby pro každý

jazyk. 

Tak je možné rozhraní Bluetooth® 2.0

usnadnit rozpoznání vámi vyslovovaných

hlasových příkazů. Hlasový model uložený

pomocí funkce záznamu charakteristiky

hlasu můžete kdykoliv aktivovat nebo

deaktivovat.
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Záznam charakteristiky

hlasu

Dokončení procesu záznamu

charakteristiky hlasu může trvat přibližně 2

až 3 minuty. Pro dosažení nejlepších

výsledků provádějte proces ze sedadla

řidiče, v co možná nejtišších podmínkách

(nikoliv za deště nebo silného větru a se

zavřenými bočními okny vozidla). Před

záznamem charakteristiky hlasu si vypněte

svůj telefon, abyste předešli přerušení

procesu. Pro záznam charakteristiky hlasu

použijte následující postup.

1.  Zastavte své vozidlo na bezpečném

místě, posuňte řadicí páku (mechanická

převodovka) do polohy „N“ (Neutrál)

nebo páku voliče (automatická

převodovka) do polohy „P“ (PARK) a

zatáhněte páku parkovací brzdy.

POZNÁMKA Záznam charakteristiky hlasu

není k dispozici, dokud nebude vozidlo

zaparkováno. Než se pokusíte o záznam

charakteristiky hlasu, ujistěte se, že se

vozidlo nachází na bezpečném místě.

2.  Stiskněte tlačítko SPEECH.

3.  Vyslovte „Voice training“ (naučení hlasu)

4.  Hlasový průvodce oznámí 

„This operation must be performed in a

quiet environment while the vehicle is

stopped. See the owner’s manual for

the list of required training phrases.

Press and release the SPEECH button

when you are ready to begin. Press the

HANG-UP button to cancel at any time.“

(Tato operace musí být prováděna v

tichém prostředí ve stojícím vozidle.

Seznam požadovaných frází pro

zaškolení najdete v návodu k obsluze.

Až budete připraveni ke spuštění,

stiskněte a uvolněte tlačítko SPEECH.

Pro zrušení stiskněte kdykoliv tlačítko

HANG-UP.). Pro spuštění procesu

záznamu charakteristiky hlasu stiskněte

tlačítko SPEECH.

POZNÁMKA Pokud nespustíte proces

záznamu charakteristiky hlasu do 3 minut

po stisknutí tlačítka SPEECH, dojde k

vypršení funkce záznamu charakteristiky

hlasu. Hlasový průvodce oznámí „Speaker

enrolment has timed out“ (Funkce záznamu

charakteristiky hlasu vypršela). Systém

následně vydá zvukový signál (pípnutí) a

režim rozpoznávání hlasu bude deaktivován.

5.  Hlasový průvodce vás vyzve k vyslovení

fráze 1. Opakujte odpovídající fráze,

uvedené v tabulce „Příkazy záznamu

charakteristiky hlasu“. 

Systém zaznamená váš hlas, a potom

přejde k záznamu dalšího příkazu.

Pokračujte. dokud nebudou

zaznamenány všechny fráze.

POZNÁMKA

❒   Po zopakování posledního příkazu pro

naučení hlasu, stiskněte a uvolněte

tlačítko SPEECH.

❒   Jestliže stisknete tlačítko HANG-UP

během tohoto procesu, systém pípne a

zastaví učení charakteristik hlasu.

6.  Po přečtení všech příkazů pro záznam

charakteristiky hlasový průvodce oznámí

„Speaker enrolment is complete“

(Záznam charakteristiky hlasu je

dokončen). Systém následně ukončí

proces záznamu charakteristiky hlasu a

vrátí se do hlavního menu.

POZNÁMKA

❒   Po dokončení procesu záznamu

charakteristiky hlasu se automaticky

aktivuje hlasový model.

❒   V tomto režimu nejsou funkční příkazy

„Help“ (Nápověda) a „Cancel“ (Zrušit).

Aktivace a deaktivace

hlasového modelu a

opětovné zaškolení

Hlasový model uložený pomocí funkce

záznamu charakteristiky hlasu můžete

kdykoliv aktivovat nebo deaktivovat. Systém

lze také znovu zaškolit. Pro provedení

těchto akcí použijte následující postup.

1.  Stiskněte tlačítko SPEECH.

2.  Vyslovte „Voice training“ (naučení hlasu)
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3.  Po dokončení procesu záznamu

charakteristiky hlasu vám hlasový

průvodce oznámí, že „Enrolment is

enabled.

Would you like to disable or retrain?“

(Záznam charakteristiky je aktivován.

Chcete jej deaktivovat nebo znovu

zaškolit?) nebo „Enrolment is disabled.

Would you like to enable or retrain?“

(Záznam charakteristiky je deaktivován.

Chcete jej aktivovat nebo znovu

zaškolit?).

4.  Pokud je záznam charakteristiky

„aktivován“, je hlasový model zapnutý.

Pokud je záznam charakteristiky

„deaktivován“, je hlasový model vypnutý.

Vyslovte požadovaný příkaz. Pro

spuštění procesu záznamu

charakteristiky hlasu a opětovné

vytvoření nového hlasového modelu

vyslovte „Retrain“ (Znovu zaškolit). 

Viz “učení charakteristik hlasu”.

PŘIPOJENÍ ROZHRANÍ

BLUETOOTH® 2.0 A

ZAŘÍZENÍ BLUETOOTH®

Předtím, než budete mít možnost vytáčet

nebo přijímat hovory pomocí systému

hands-free nebo přehrávat hudební soubory

pomocí funkce rozhraní Bluetooth® 2.0, je

nutné spárovat zařízení Bluetooth ® a

rozhraní Bluetooth® 2.0.

POZNÁMKA Párování je požadováno pouze

při prvním použití zařízení. Po spárování

zařízení s rozhraním Bluetooth® 2.0 stačí

dále již jen aby se zařízení nacházelo ve

vozidle a zařízení bude k rozhraní

Bluetooth® 2.0 připojeno automaticky

(pokud je tato funkce zařízením

podporována). 

Aby bylo připojení možné, musí být na

zařízení ZAPNUTÉ připojení Bluetooth®.

S rozhraním Bluetooth® 2.0 je možné

spárovat až 7 zařízení Bluetooth®. Pokud

se ve vozidle nachází více spárovaných

zařízení Bluetooth®, bude k rozhraní

Bluetooth® 2.0 automaticky připojen

naposledy připojený mobilní telefon nebo

hudební přehrávač. Zařízení Bluetooth®,

které má být připojeno, lze také změnit.

Párování

Pro spárování zařízení Bluetooth® s

rozhraním Bluetooth ® 2.0 postupujte podle

následujících kroků.

1.   Zastavte své vozidlo na bezpečném

místě, posuňte řadicí páku (mechanická

převodovka) do polohy „N“ (Neutrál)

nebo páku voliče (automatická

převodovka) do polohy „P“ (PARK) a

zatáhněte páku parkovací brzdy.

POZNÁMKA Spárování veškerých zařízení

Bluetooth® s rozhraním Bluetooth® 2.0 lze

provádět pouze v zaparkovaném vozidle.

Před párováním zařízení Bluetooth® s

rozhraním Bluetooth® 2.0 se ujistěte, že je

vozidlo zaparkováno na bezpečném místě.

2.   Stiskněte tlačítko SPEECH.

3.   Vyslovte “Pair Device” (spárovat zařízení)

POZNÁMKY 

❒   Namísto vyslovení “Pair Device”

(spárovat zařízení) můžete použít

následující postup (1 až 3). Tento krok 3

lze tedy nahrdit následujícím postupem.

     1) Vyslovte „Setup“ (Nastavení).

     2) Vyslovte „Pairing Options“ (Možnosti 

     párování).

     3) Hlasový průvodce oznámí „Select one

of the following: pair, edit, delete, list

or set code.” (Vyberte si z

následujících možností: párovat,

editovat, vymazat, zobrazit seznam

nebo nastavit kód).

     Vyslovte „Pair“ (Spárovat).

❒   Pokud bylo již spárováno sedm zařízení,

hlasový průvodce oznámí „Maximum

devices paired“ (Je spárován maximální

počet zařízení), a potom systém proces

párování ukončí. Pro uložení nového

zařízení vymažte jedno ze stávajících

zařízení, a potom opakujte proces

párování. (Viz “Selecting a device:

Deleting a device”).

4. Hlasový průvodce oznámí 

„Start pairing procedure on the device.

See the device manual for instructions.”

(Spusťe spárování v zařízení. Viz příslušné

pokyny v manuálu k zařízení. A pak řekne 

“The pairing code is <pairing code>.
(Kód pro spárování je).
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POZNÁMKA

❒   Některá zařízení Bluetooth® vyžadují

použití specifického párovacího kódu.

Seznamte se s pokyny ohledně

požadavků na párovací kód v manuálu

k zařízení. Pročtěte si rovněž pokyny

ohledně párovacího kódu v následující

části “Jestliže vaše zařízení vyžaduje

specifický párovací kód”.

❒   Zde zadávaný párovací kód slouží pouze

k ověření připojení Bluetooth®. 

V závislosti na nastavení připojení

zařízení Bluetooth® může být tento kód

nutné zadávat při každém připojení

zařízení Bluetooth® k rozhraní

Bluetooth® 2.0. Výchozí nastavení

připojení najdete v návodu k obsluze

zařízení.

5.   Na zařízení Bluetooth® zadejte

čtyřmístné číslo, které jste uložili v kroku

4.

POZNÁMKA

❒   V závislosti na reakci zařízení s

připojením Bluetooth® může proces

párování zařízení Bluetooth® s

rozhraním Bluetooth® 2.0 trvat několik

minut.

❒   Pokud rozhraní Bluetooth® 2.0

nedokáže rozpoznat zařízení

Bluetooth®, hlasový průvodce oznámí

„Pairing has timed out“ (interval pro

spárování vypršel) a párování bude

zrušeno. Potvrďte, že zařízení, které

chcete spárovat, podporuje Bluetooth®

a pokuste se ho spárovat znovu.

❒   Jestliže zadáte chybné číslo, hlasový

průvodce oznámí “Pairing failed”

(párování se nezdařilo) a párovací

proces bude zrušen. Ujistěte se, že je

číslo správné a zkuste zařízení spárovat

znovu. 

Pokud vaše zařízení vyžaduje specifický

párovací kód, musíte je zadat. Seznamte

se s pokyny ohledně požadavků na

párovací kód v manuálu k zařízení.

Pročtěte si rovněž pokyny v následující

části “Jestliže vaše zařízení vyžaduje

specifický párovací kód”.

6.   Hlasový průvodce oznámí „Please say

the name of the device after the beep“

(Po zvukovém signálu (pípnutí) vyslovte

název zařízení). Zařízení Bluetooth®

můžete přiřadit požadovaný název a

můžete jej uložit jako název zařízení. 

Po zvukovém signálu (pípnutí) vyslovte

název, který chcete uložit.

POZNÁMKA Pokud je aktivní funkce

potvrzení, systém se po zopakování vámi

uvedeného názvu zařízení zeptá „Is this

correct?“ (Je to správně?) Odpovězte “Yes.”

Pro změnu názvu zařízení odpovězte „No“ a

následně vyslovte název zařízení znovu.

7.   Hlasový průvodce oznámí “Pairing

Complete. (párování dokončeno) Would

you like to import the contacts from your

mobile device now?” (Chcete nyní

importovat kontakty z vašeho mobilního

telefonu?” Odpovězte “Yes”. Hlasový

průvodce řekne: “Please wait while the

contacts are  imported. This may take

several minutes.” (Čekejte, kontakty se

importují. Může to trvat několik minut)

Odpovíte-li “No”, párování se zruší.

Některá zařízení vyžadují zadat

specifický párovací kód.

Pokud vaše zařízení vyžaduje specifický

párovací kód, musíte je zadat. Postupujte

takto.

1.   Stiskněte tlačítko SPEECH.

2.   Vyslovte „Setup“ (Nastavení).

3.   Vyslovte „Pairing Options“ (Možnosti

párování).

4.   Vyslovte “Set Code” (zadat kód).

5.   Hlasový průvodce se zeptá: “Do you

want the pairing code to be random or

fixed?” (chcete proměnlivý či pevný

párovací kód?) Řekněte: “Fixed” (pevný).

6.   Hlasový průvodce řekne: “Please say a

4-digit pairing code” (Vyslovte čtyřmístný

párovací kód). Vyslovte 4místné číslo.

7.   Hlasový průvodce řekne: “Pairing code

set to <pairing code>” (zadejte párovací

kód <párovací kód>).

Pokud je aktivní funkce potvrzení, systém se

zeptá, zda je vyslovené číslo správné.

Odpovězte „Yes“. Odpovězte „No“, systém

se vrátí ke kroku 6.

8.   Hlasový průvodce řekne: “Do you want

to pair a device now?” (Chcete zařízení

nyní spárovat?) Odpovězte “Yes”:

systém bude pokračovat krokem Step 3

párovacího procesu. 

Viz “Párování”.
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Výběr zařízení

Pokud se ve vozidle nachází více

spárovaných zařízení Bluetooth®, bude k

rozhraní Bluetooth® 2.0 automaticky

připojen naposledy připojený mobilní telefon

nebo hudební přehrávač. 

Pomocí následujícího postupu pro změnu

nastavení můžete připojit jiný spárovaný

mobilní telefon nebo hudební přehrávač.

Výběr mobilního telefonu

1.   Stiskněte tlačítko SPEECH.

2.   Vyslovte „Setup“ (Nastavení).

3.   Vyslovte „Select phone“ (Vybrat telefon).

4.   Když hlasový průvodce oznámí „Please

say“ (Vyslovte prosím), budou postupně

přečtena čísla a názvy příslušných

mobilních telefonů, první bude uveden

naposledy připojený telefon.

Vyslovte číslo mobilního telefonu, ke

kterému se chcete připojit. Pokud je

aktivní funkce potvrzení, systém se vás

znovu zeptá, zda je telefon, který chcete

připojit, správný. Odpovězte „Yes“ pro

pokračování a připojení mobilního

telefonu. Když odpovíte „No“, hlasový

průvodce oznámí „Please say“ (Vyslovte

prosím). Řekněte číslo movilu, k němut

se chcete připojit.

POZNÁMKA K telefonu se můžete kdykoliv

připojit stisknutím tlačítka SPEECH a

vyslovením čísla ještě dříve, než systém

vyjmenuje všechna čísla a jména

spárovaných telefonů.

5.   Vybraný telefon bude připojen k rozhraní

Bluetooth® 2.0. Hlasový průvodce

oznámí „<device tag> selected“ (<název

zařízení> vybrán) a systém se následně

vrátí do hlavního menu.

Výběr hudebního přehrávače

1.   Stiskněte tlačítko SPEECH.

2.   Vyslovte „Setup“ (Nastavení).

3.   Vyslovte „Select music player“ (Vybrat

hudební přehrávač).

4.   Když hlasový průvodce oznámí „Please

say“ (Vyslovte prosím), budou postupně

přečtena čísla a názvy příslušných

hudebních přehrávačů, první bude

uveden naposledy připojený hudební

přehrávač. Vyslovte číslo hudebního

přehrávače, který chcete připojit. Pokud

je aktivní funkce potvrzení, systém se

vás znovu zeptá, zda je hudební

přehrávač, který chcete připojit, správný.

Odpovězte „Yes“ pro pokračování a

připojení hudebního přehrávače. Když

odpovíte „No“, hlasový průvodce oznámí

„Please say“ (Vyslovte prosím). Vyslovte

číslo hudebního přehrávače, který

chcete připojit.

POZNÁMKA K hudebnímu přehrávači se

můžete kdykoliv připojit stisknutím tlačítka

SPEECH a vyslovením čísla, a to ještě dříve,

než systém vyjmenuje všechna čísla a názvy

spárovaných hudebních přehrávačů.

5.   Vybraný hudební přehrávač bude

připojen k rozhraní Bluetooth® 2.0.

Hlasový průvodce oznámí „<device tag>

selected“ (<název zařízení> vybrán) a

systém se následně vrátí do hlavního

menu.

Odstranění zařízení

Následující postup použijte pro vymazání

spárovaného telefonu z rozhraní 

Bluetooth ® 2.0.

1.   Stiskněte tlačítko SPEECH.

2.   Vyslovte „Setup“ (Nastavení).

3.   Vyslovte „Pairing Options“ (Možnosti

párování).

4.   Hlasový průvodce oznámí „Select one of

the following: pair, edit, delete, or list“

(Vyberte si z následujících možností:

párovat, upravit, vymazat nebo zobrazit

seznam). Vyslovte „Delete“ (Vymazat).

5.   Když hlasový průvodce oznámí „Please

say“ (Vyslovte prosím), budou postupně

přečtena čísla a názvy příslušných

zařízení, první bude uvedeno naposledy

připojené zařízení. Po přečtení všech

spárovaných zařízení hlasový průvodce

oznámí „or all“ (nebo vše).
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     Vyslovte číslo zařízení, které chcete se

systému vymazat.

Pokud chcete ze systému vymazat

všechny spárované telefony, vyslovte

„All“ (vše).

6.   Pro účely potvrzení hlasový průvodce

oznámí „Deleting <device tag>

<number>. Is this correct?“ (Vymazání

<název zařízení> <číslo>. Je to

správně?) nebo „Deleting all devices. Is

this correct?“ (Je to správně?)

Odpovězte „Yes“ pro vymazání

telefonu(ů). Odpovězte „No“, systém se

vrátí ke kroku 4.

7.   Hlasový průvodce oznámí „Deleted“

(Vymazáno) a systém následně ukončí

proces vymazání zařízení.

POZNÁMKA Pokud dojde během procesu

vymazání zařízení k chybě, hlasový

průvodce oznámí „Delete failed“ (Chyba

vymazání), a potom systém zruší vymazání

zařízení.

Kontrola spárovaného

zařízení Bluetooth®

Spárované zařízení Bluetooth® můžete

zkontrolovat následujícím způsobem.

1.   Stiskněte tlačítko SPEECH.

2.   Vyslovte „Setup“ (Nastavení).

3.   Vyslovte „Pairing Options“ (Možnosti

párování).

4.   Hlasový průvodce oznámí „Select one of

the following: pair, edit, delete, or list“

(Vyberte si z následujících možností:

párovat, upravit, vymazat nebo zobrazit

seznam). Vyslovte „List“ (Seznam)

5.   Hlasový průvodce postupně přečte

názvy příslušných zařízení, první bude

uvedeno naposledy připojené zařízení

Bluetooth®.

6.   Po přečtení názvů všech spárovaných

zařízení Bluetooth® systém oznámí

„End of list, would you like to start from

the beginning?“ (Konec seznamu,

chcete začít znovu od začátku?) Pro

přečtení seznamu znovu od začátku,

odpovězte „Yes“. Po dokončení

odpovězte „No“ pro návrat do hlavního

menu.

POZNÁMKA

❒   Pokud při čtení seznamu stisknete a

uvolníte tlačítko SPEECH a vyslovíte

„Continue“ (Pokračovat) nebo „Previous“

(Předchozí), bude systém pokračovat

nebo se vrátí v seznamu zpět. Pro

pokračování na zařízení s vyšším číslem

vyslovte „Continue“ (Pokračovat) nebo

vyslovte „Previous“ (Předchozí) pro

návrat k telefonu s předchozím číslem.

❒   Název zařízení můžete při čtení seznamu

změnit stisknutím a uvolněním tlačítka

SPEECH a vyslovením „Edit“ (Upravit).

❒   Mobil, který chcete připojit, můžete

změnit taki, že stiskněte a uvolněte

tlačítko SPEECH a během čtení

seznamu řekněte “Select phone” (zvolit

telefon).

❒   Přehrávač, který chcete připojit, můžete

změnit tak, že stisknete a uvolníte

tlačítko SPEECH a během čtení

seznamu řeknete “Select music player”

(zvolit přehrávač).

Změna názvu zařízení

Můžete změnit název spárovaného

mobilního telefonu nebo hudebního

přehrávače. Změnu názvu zařízení proveďte

následujícím způsobem.

1.   Stiskněte tlačítko SPEECH.

2.   Vyslovte „Setup“ (Nastavení).

3.   Vyslovte „Pairing Options“ (Možnosti

párování).

4.   Hlasový průvodce oznámí „Select one of

the following: pair, edit, delete, or list“

(Vyberte si z následujících možností:

párovat, upravit, vymazat nebo zobrazit

seznam). Vyslovte „Edit“ (Upravit).

5.   Hlasový průvodce oznámí „Please say“

(Vyslovte prosím) a postupně přečte

čísla a názvy příslušných zařízení

Bluetooth®. První bude uvedeno

naposledy připojené zařízení

Bluetooth®. Po přečtení názvů všech

spárovaných zařízení hlasový průvodce

oznámí „Which device, please?“ (Které

zařízení, prosím?) Vyslovte číslo názvu

zařízení, který chcete změnit.

POZNÁMKA Při čtení seznamu můžete

stisknout a uvolnit tlačítko SPEECH a

okamžitě vyslovit číslo názvu zařízení, který

chcete změnit.
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6.   Hlasový průvodce oznámí „New name,

please“ (Nový název prosím). Vyslovte

název, který chcete uložit jako nový

název zařízení. Pokud je aktivní funkce

potvrzení, hlasový průvodce oznámí

„<New device tag>. Is this correct?“ (Je

to správně?) Odpovězte „Yes“. Pokud

odpovíte „No“, můžete znovu vyslovit

nový název zařízení, který chcete uložit.

7.   Název zařízení bude změněn. Když je

změna dokončena, hlasový průvodce

oznámí „New name saved“ (Nový název

uložen) a systém se vrátí do hlavního

menu.

OVLÁDÁNÍ HUDEBNÍHO

PŘEHRÁVAČE

PŘIPOJENÉHO

PROSTŘEDNICTVÍM

BLUETOOTH®

Informace o ovládání hudebního přehrávače

připojeného prostřednictvím Bluetooth®

najdete v části “Listen audia přes

Bluetooth”. 

Vozidla, která mají ve výbavě 

Navigation System, Smartphone Link

Display Audio nebo DISPLAY AUDIO.

VYTÁČENÍ NEBO

PŘIJÍMÁNÍ HOVORŮ S

POUŽITÍM HANDSFREE

Hovory můžete se systémem hands-free

vytáčet nebo přijímat pomocí telefonu

kompatibilního s Bluetooth®, připojeného k

rozhraní Bluetooth® 2.0. V rozhraní

Bluetooth® 2.0 můžete pro vytáčení hovorů

bez zadávání telefonních čísel používat

telefonní seznamy.

Vytočení hovoru 

Funkce Vytočit 

Přijímání hovorů 

Funkce ztišení 

Přepínání mezi režimem hands-free a

soukromým režimem.

POZNÁMKA Hovory prostřednictvím hands-

free nemusí správně probíhat, pokud je

vytočení nebo přijetí hovoru vytočeného

přímo na mobilním telefonu.

Vytočení hovoru

Hovor můžete vytočit 3 různými způsoby

pomocí rozhraní Bluetooth® 2.0: Vytočení

hovoru vyslovením telefonního čísla,

vytočení hovoru pomocí telefonního

seznamu rozhraní Bluetooth® 2.0 a

vytočení hovoru opakovanou volbou.

Vytočení hovoru použitím

telefonního čísla

Hovor můžete vytočit vyslovením

telefonního čísla.

1.   Stiskněte tlačítko SPEECH.

2.   Vyslovte „Dial“ (Vytočit).

3.   Když hlasový průvodce oznámí „Number

please“ (Číslo prosím), vyslovte telefonní

číslo.

4.   Hlasový průvodce oznámí „Dialing

<number recognized>“ (Vytáčení

<rozpoznané číslo>.) 

Rozhraní Bluetooth® 2.0 následně

hovor vytočí. Pokud je aktivní funkce

potvrzení, systém se zeptá, zda je

vyslovené číslo správné. Pro použití

tohoto čísla vyslovte „Yes“. Pro změnu

telefonního čísla odpovězte „No“.

Systém oznámí „Number please“ (Číslo

prosím), a potom znovu vyslovte

telefonní číslo.

POZNÁMKA

❒   Pokud je jako jazyk nastavena angličtina,

systém rozpoznává obě varianty „zero“

(nula) a „oh“ (písmeno „o“) pro číslo „0“.

❒   Rozhraní Bluetooth® 2.0 podporuje

čísla (0 - 9) a znaky (+, # and *).
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❒   Podporovaná telefonní čísla mohou být

dlouhá nanejvýš:

     • Mezinárodní telefonní čísla: + a

telefonní čísla (až 18 číslic).

     • Jiná než mezinárodní telefonní čísla:

telefonní čísla (až 19 číslic).

Volání z telefonního seznamu

Hovor můžete vytočit s použitím telefonního

seznamu vozidla nebo mobilního telefonního

seznamu rozhraní Bluetooth® 2.0. 

Podrobné informace o telefonních

seznamech najdete v části „Funkce

telefonního seznamu“.

1. Stiskněte tlačítko SPEECH.

2. Vyslovte „Call“ (Volat). 

POZNÁMKA Pokud vyslovíte „Call“ (Volat) a

telefonní seznam vozidla a mobilní telefonní

seznam jsou prázdné, hlasový průvodce

oznámí „The vehicle phonebook is empty.

Would you like to add a new entry now?“

(Telefonní seznam vozidla je prázdný.

Chcete nyní přidat novou položku?).

Odpovězte „Yes“ a hlasový průvodce

oznámí „Entering the phonebook - new

entry menu.“ (Otvírání telefonního seznamu

- nová položka menu) 

Nyní můžete zadat údaje do telefonního

seznamu vozidla. Když odpovíte „No“, vrátí

se systém do hlavního menu.

3.   Když hlasový průvodce oznámí „Name

please“ (Jméno prosím), vyslovte jméno

osoby, které chcete volat, uložené v

telefonním seznamu.

4.   Pokud se bude vyskytovat pouze 1

shoda, bude systém pokračovat krokem

5. Pokud se budou vyskytovat 2 nebo

více shod, hlasový průvodce oznámí

„More than one match was found,

would you like to call <returned name>“

(Bylo nalezeno více shod, chcete zavolat

<nalezené jméno>?). Pokud se jedná o

osobu, které chcete volat, odpovězte

„Yes“. Pokud vyslovíte „No“, vysloví

systém jméno další nalezené osoby.

POZNÁMKA Pokud vyslovíte „No“ pro

všechna jména oznámená systémem,

hlasový průvodce oznámí „Name not found,

returning to main menu“ (Jméno nebylo

nalezeno, návrat do hlavního menu) a

systém se vrátí do hlavního menu.

5.   Pokud je pro vámi vyslovené jméno

uloženo pouze 1 telefonní číslo, bude

hlasový průvodce pokračovat krokem 6.

Pokud jsou pro vámi vyslovené jméno

uložena 2 nebo více telefonních čísel,

hlasový průvodce oznámí „Would you

like to call <name> at [home], [work],

[mobile], or [other]?“ (Chcete volat

<jméno> [domů], [do práce], [mobilní

telefon] nebo [jiné]?). Vyberte položku

pro vytočení.

POZNÁMKA

❒   Pokud se vámi vybrané jméno nachází v

telefonním seznamu vozidla, ale nemá

pro dané umístění uloženo žádné

telefonní číslo, hlasový průvodce oznámí

„{home/work/mobile/other} not found for

<name>. Would you like to add location

or try again?“ (Pro <jméno> nebyla

nalezena položka {domů/do

práce/mobilní telefon/jiné}. Chcete přidat

nové umístění nebo opakovat hledání?).

Vyslovte „Try again“ (Opakovat) a

systém se vrátí ke kroku 3. Vyslovte

„Add location“ (Přidat umístění) a budete

pro vybrané umístění moci uložit další

telefonní číslo.

❒   Pokud se vámi vybrané jméno nachází v

mobilním telefonním seznamu, ale nemá

pro dané umístění uloženo žádné

telefonní číslo, hlasový průvodce oznámí

„{home/work/mobile/other} not found for

<name>. Would you like to try again?“

(Pro <jméno> nebyla nalezena položka

{domů/do práce/mobilní telefon/jiné}.

Chcete přidat nové umístění nebo

opakovat hledání?). Odpovězte „Yes“,

systém se vrátí ke kroku 3. Odpovězte

„No“ a hovor bude zrušen. Začněte

znovu od kroku 1.

6.   Hlasový průvodce oznámí „Calling

<name> <location>“ (Volání <jméno>

<umístění>), a potom systém vytočí

telefonní číslo.
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POZNÁMKA Pokud je aktivní funkce

potvrzení, systém se zeptá, zda jsou jméno

a umístění správné. Pokud je jméno

správné, odpovězte „Yes“. Pro změnu

jména nebo umístění pro volání odpovězte

„No“. Systém se vrátí ke kroku 3.

Vytočení posledního volaného čísla

Můžete vytočit poslední volané číslo z

historie odchozích hovorů spárovaného

mobilního telefonu.

Pro vytočení posledního volaného čísla

použijte následující postup.

1.   Stiskněte tlačítko SPEECH.

2.   Vyslovte „Redial“ (Poslední volané číslo). 

Funkce Vytočit

Během hovoru stiskněte tlačítko SPEECH

pro přepnutí do režimu rozpoznávání hlasu

a potom vyslovte „<numbers> SEND“

(<čísla> ODESLAT) pro vygenerování tónů

DTMF. Pokud například během hovoru

potřebujete simulovat stisknutí tlačítka

telefonu jako reakci na automatický systém,

stiskněte tlačítko SPEECH a vyslovte „1 2 3

4 pound send“ (1 2 3 4 křížek odeslat) a z

vašeho mobilního telefonu bude odeslán

kód 1234#.

Přijímání hovorů

Pokud přijmete příchozí hovor se zapnutým

zapalováním nebo v provozní režimu ve

stavu ON nebo ACC, dojde k

automatickému zapnutí audio systému a

přepnutí na příchozí hovor, a to i když byl

audio systém původně vypnutý. Oznámení

hlasového průvodce o příchozím hovoru

bude vycházet z reproduktoru sedadla

spolujezdce vpředu. Pokud bude při přijetí

příchozího hovoru přehráváno CD nebo

rádio, dojde ke ztišení zvuku CD přehrávače

nebo rádia audio systému a bude

reprodukován pouze příchozí hovor. Pro

přijetí hovoru stiskněte tlačítko PICK-UP na

volantu. Po ukončení hovoru se audio

systém vrátí do původního režimu. 

Funkce ztišení

Kdykoliv během hovoru můžete ztišit

mikrofon vozidla. Stisknutím tlačítka

SPEECH a následným vyslovením „Mute“

(Ztišení) během hovoru ZAPNETE funkci

ztišení a dojde ke ztišení mikrofonu. Stejně

tak vyslovením „Mute off“ (Vypnout ztišení)

vypnete funkci ztišení a zrušíte ztišení

mikrofonu.

Přepínání mezi režimem

hands-free 

a soukromým režimem

Rozhraní Bluetooth® 2.0 se může přepínat

mezi režimem hands-free (volání přes

hands-free) a privátním režimem (hovor

vedený přes mobil).

Volání přes hands free můžete přepnout na

privátní hovor přes mobil, tak že stisknete

tlačítko SPEECH a řeknete “Transfer call”

(přesměrovat hovor). Pro návrat do režimu

hands-free stiskněte znovu tlačítko

SPEECH a vyslovte „Transfer call“ (Přenést

hovor).

Funkce telefonního

seznamu

V rozhraní Bluetooth® 2.0 jsou k dispozici 2

typy samostatných telefonních seznamů,

které se liší od telefonního seznamu

uloženého v mobilním telefonu. Jedná se o

telefonní seznam vozidla a mobilní telefonní

seznam. Tyto telefonní seznamy jsou

používány pro ukládání telefonních čísel a

volání na požadovaná čísla s použitím

funkce rozpoznávání hlasu.

POZNÁMKA V případě odpojení kabelu

akumulátoru nedojde k vymazání informací

uložených v telefonním seznamu.
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Telefonní seznam

vozidla

Tento telefonní seznam je používán při

vytáčení hovorů s použitím funkce

rozpoznávání hlasu. Pro každý jazyk lze do

telefonního seznamu vozidla uložit až 32

jmen. Každá položka zahrnuje také 4

umístění: domů, do práce, mobilní telefon a

jiné. Pro každé umístění můžete uložit jedno

telefonní číslo. Požadované jméno můžete

uložit jako jméno libovolné položky uložené

v telefonním seznamu vozidla.

Jména a telefonní čísla je později možné

změnit. Telefonní seznam vozidla lze

používat pro všechny spárované mobilní

telefony.

❒   Uložení telefonního čísla do

telefonního seznamu vozidla

Do telefonního seznamu vozidla můžete

uložit telefonní číslo 2 následujícími

způsoby: Přečtením telefonního čísla a

výběrem a přenesením 1 položky

telefonního seznamu mobilního telefonu.

❒   Uložení vysloveného telefonního

čísla

1.   Stiskněte tlačítko SPEECH.

2.   Vyslovte „Phonebook“ (Telefonní

seznam).

3.   Hlasový průvodce oznámí „Select one of

the following: new entry, edit number,

edit name, list names, delete, erase all,

or import contact“ (Vyberte si z

následujících možností: nová položka,

upravit číslo, upravit jméno, seznam

jmen, vymazat, vymazat vše nebo

importovat kontakt). Vyslovte „New

entry“ (Nová položka).

4.   Hlasový průvodce oznámí „Name,

please“ (Jméno prosím). Vyslovte

požadované jméno, které chcete uložit.

POZNÁMKA Pokud je již uložen maximální

počet položek, hlasový průvodce oznámí

„The phonebook is full. Would you like to

delete a name?“ (Telefonní seznam je plný.

Chcete nějaké jméno vymazat?) Odpovězte

„Yes“, pokud chcete uložené jméno

vymazat. Pokud vyslovíte „No“, vrátí se

systém do hlavního menu.

5.   Po uložení jména hlasový průvodce

oznámí „Home, work, mobile, or other?“

(Domů, do práce, mobilní telefon nebo

jiné?) Vyberte umístění, pro které chcete

telefonní číslo uložit.

POZNÁMKA Pokud je aktivní funkce

potvrzení, hlasový průvodce oznámí

„<Location>. Is this correct?“ (Je to správně?)

Odpovězte „Yes“. Pokud bylo pro vybrané

umístění uloženo telefonní číslo hlasový

průvodce oznámí „The current number is

<telephone number>, number please“

(Aktuální číslo je <telefonní číslo>, číslo

prosím). Pokud nechcete telefonní číslo

změnit, vyslovte „cancel“ (Zrušit) nebo

původní číslo, které chcete ponechat

uložené.

6.   Hlasový průvodce oznámí „Number

please“ (Číslo prosím). Vyslovte telefonní

číslo, které chcete uložit.

POZNÁMKA Pokud je jako jazyk nastavena

angličtina, systém rozpoznává obě varianty

„zero“ (nula) a „oh“ (písmeno „o“) pro číslo

„0“.

7.   Hlasový průvodce zopakuje telefonní

číslo, které jste právě přečetli, a potom

číslo uloží. Po uložení telefonního čísla

hlasový průvodce oznámí „Number

saved. Would you like to add another

number for this entry?“ (Chcete pro tuto

položku přidat další číslo?) Pro přidání

dalšího telefonního čísla pro nové

umístění aktuální položky odpovězte

„Yes“. Systém se vrátí k výběru umístění

v kroku 5. Odpovězte „No“ pro ukončení

párování a návrat do hlavního menu.

POZNÁMKA Pokud je aktivní funkce

potvrzení, systém se po zopakování čísla,

které jste přečetl, zeptá „Is this correct?“ (Je

to správně?) Odpovězte „Yes“. Odpovězte

„No“ pro návrat k uložení telefonního čísla v

kroku 6.

❒   Výběr a přenesení jedné položky
z telefonního seznamu
mobilního telefonu
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Můžete vybrat 1 položku telefonního

seznamu mobilního telefonu a uložit ji do

telefonního seznamu vozidla.

POZNÁMKA

❒   Přenos není možný, dokud nebude

vozidlo zaparkováno. Před spuštěním

přenosu se ujistěte, že je vozidlo

zaparkováno na bezpečném místě.

❒   Nemusí dojít k přenosu všech dat nebo

jejich části, a to i když mobilní telefon

podporuje připojení Bluetooth®. Vše

závisí na kompatibilitě zařízení.

❒   Maximální podporovaná délka

telefonního čísla je 19 číslic. Všechna

telefonní čísla s 20 a více číslicemi

budou zkrácena na prvních 19 číslic.

❒   Pokud bude telefonní číslo obsahovat

jiné znaky než 0 až 9, *, # nebo +,

budou tyto znaky před přenosem

vymazány.

❒   Nastavení připojení na straně mobilního

telefonu najdete v návodu k obsluze

mobilního telefonu.

1.   Stiskněte tlačítko SPEECH.

2.   Vyslovte „Phonebook“ (Telefonní

seznam).

3.   Hlasový průvodce oznámí „Select one of

the following: new entry, edit number,

edit name, list names, delete, erase all,

or import contact“ (Vyberte si z

následujících možností: nová položka,

upravit číslo, upravit jméno, seznam

jmen, vymazat, vymazat vše nebo

importovat kontakt). Vyslovte „Import

contact“ (Importovat kontakt).

4.   Hlasový průvodce vysloví „Would you

like to import a single entry or all

contacts?“ (Chcete naimportovat jednu

položku nebo všechny kontakty?)

Vyslovte „Single entry“ (Jedna položka). 

Rozhraní Bluetooth® 2.0 bude

připraveno pro příjem přenášených dat

telefonního seznamu.

POZNÁMKA Pokud je již uložen maximální

počet položek, hlasový průvodce oznámí

„The phonebook is full. Would you like to

delete a name?“ (Telefonní seznam je plný.

Chcete nějaké jméno vymazat?) Odpovězte

„Yes“, pokud chcete uložené jméno

vymazat. Pokud vyslovíte „No“, vrátí se

systém do hlavního menu.

5.   Když hlasový průvodce oznámí „Ready

to receive a contact from the phone.

Only a home, a work, and a mobile

number can be imported“ (Připraveno

pro příjem kontaktu z telefonu.

Importovat je možné pouze telefonní

číslo domů, do práce a číslo mobilního

telefonu.), bude rozhraní Bluetooth® 2.0

přijímat data telefonního seznamu z

mobilního telefonu kompatibilního s

Bluetooth®.

6.   Najděte v telefonu kompatibilním s

Bluetooth® položku telefonního

seznamu, kterou chcete uložit do

telefonního seznamu vozidla, aby bylo

možné ji přenést pomocí rozhraní

Bluetooth® 2.0 .

POZNÁMKA

❒   Pokud nemůže rozhraní Bluetooth® 2.0

rozpoznat mobilní telefon kompatibilní s

Bluetooth® nebo pokud připojení trvá

příliš dlouho, hlasový průvodce oznámí

„Import contact has timed out“ (Import

kontaktu vypršel) a systém zruší

ukládání. V takovém případě začněte

znovu od kroku 1.

❒   Po stisknutí tlačítka HANG-UP nebo po

stisknutí a podržení tlačítka SPEECH

dojde ke zrušení ukládání.

7.   Po dokončení přenosu hlasový

průvodce oznámí „<Number of

telephone numbers that had been

registered in the import source>

numbers have been imported. What

name would you like to use for these

numbers?“ (Jaké jméno chcete pro tato

čísla použít?) Vyslovte jméno, které

chcete uložit pro tuto položku

telefonního seznamu.

POZNÁMKA Pokud je zadané jméno již

používáno pro jinou položku telefonního

seznamu nebo je podobné jméno

používané pro jinou položku telefonního

seznamu, nelze jej uložit.

8.   Hlasový průvodce oznámí „Adding

<name>“ (Přidávání <jména>). Pokud je

aktivní funkce potvrzení, systém se

zeptá, zda je jméno správné. Odpovězte

„Yes“. Když odpovíte „No“, hlasový

průvodce oznámí „Name please“

(Jméno prosím). Uložte jiné jméno.

9.   Hlasový průvodce oznámí „Numbers

saved“ (Čísla uložena).
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10.  Hlasový průvodce vysloví „Would you

like to import another contact?“

(Chcete naimportovat další kontakt?)

Odpovězte „Yes“, pokud chcete

pokračovat v ukládání. Můžete

pokračovat v ukládání nové položky

telefonního seznamu od kroku 5. Když

odpovíte „No“, vrátí se systém do

hlavního menu.

❒   Změna uloženého obsahu v

telefonním seznamu vozidla

Jméno nebo telefonní číslo uložené v

telefonním seznamu vozidla můžete změnit

nebo vymazat. Také si můžete poslechnout

seznam jmen uložených v telefonním

seznamu vozidla.

POZNÁMKA V systému musí být uložena

alespoň jedna položka.

Úprava telefonního čísla

1.   Stiskněte tlačítko SPEECH.

2.   Vyslovte „Phonebook“ (Telefonní

seznam).

3.   Hlasový průvodce oznámí „Select one of

the following: new entry, edit number,

edit name, list names, delete, erase all,

or import contact“ (Vyberte si z

následujících možností: nová položka,

upravit číslo, upravit jméno, seznam

jmen, vymazat, vymazat vše nebo

importovat kontakt). Vyslovte „Edit

number“ (Upravit číslo).”

4.   Hlasový průvodce oznámí „Please say

the name of the entry you would like to

edit, or say list names“ (Vyslovte jméno

položky, kterou chcete upravit nebo

vyslovte seznam jmen). Vyslovte jméno

položky telefonního seznamu, které

chcete upravit.

POZNÁMKA Vyslovte „List names“ (Seznam

jmen) a postupně budou přečtena jména

uložená v telefonním seznamu. Viz

„Telefonní seznam vozidla: Poslechnutí

seznamu uložených jmen“.

5.   Hlasový průvodce vysloví „Home, work,

mobile or other?“ (Domů, do práce,

mobilní telefon nebo jiné?). Vyberte a

vyslovte umístění, kde je uloženo

telefonní číslo, které chcete upravit nebo

přidat. 

Pokud je aktivní funkce potvrzení,

systém se zeptá, zda je cílové jméno a

umístění správné. Odpovězte „Yes“,

pokud chcete pokračovat v upravování.

Odpovězte „No“, systém se vrátí ke

kroku 3.

6.   Hlasový průvodce oznámí „Number

please“ (Číslo prosím). Vyslovte telefonní

číslo, které chcete uložit.

POZNÁMKA Pokud je ve vybraném

umístění již uloženo telefonní číslo, hlasový

průvodce oznámí „The current number is

<current number>. New number, please.“

(Nové číslo prosím.) Pro změnu aktuálního

čísla vyslovte nové telefonní číslo.”

7.   Hlasový průvodce zopakuje telefonní

číslo. Pokud je aktivní funkce potvrzení,

systém se zeptá, zda je číslo správné.

Odpovězte „Yes“. Odpovězte „No“,

systém se vrátí ke kroku 3. 

8.   Po uložení telefonního čísla hlasový

průvodce oznámí „Number saved“ (Číslo

uloženo a systém se vrátí do hlavního

menu.

POZNÁMKA Pokud bylo umístění, pro které

bylo telefonní číslo již uloženo, přepsáno,

hlasový průvodce oznámí „Number

changed“ (Číslo změněno) a systém se vrátí

do hlavního menu.

Úprava jména

1.   Stiskněte tlačítko SPEECH.

2.   Vyslovte „Phonebook“ (Telefonní

seznam).

3.   Hlasový průvodce oznámí „Select one of

the following: new entry, edit number,

edit name, list names, delete, erase all,

or import contact“ (Vyberte si z

následujících možností: nová položka,

upravit číslo, upravit jméno, seznam

jmen, vymazat, vymazat vše nebo

importovat kontakt). Vyslovte „Edit

name“ (Upravit jméno).

4.   Hlasový průvodce oznámí „Please say

the name of the entry you would like to

edit, or say list names“ (Vyslovte jméno

položky, kterou chcete upravit nebo

vyslovte seznam jmen). Vyslovte jméno,

které chcete upravit.
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POZNÁMKA Vyslovte „List names“ (Seznam

jmen) a postupně budou přečtena jména

uložená v telefonním seznamu. Viz

„Telefonní seznam vozidla: Poslechnutí

seznamu uložených jmen“.

5.   Hlasový průvodce oznámí „Changing

<name>“ (Změna <jméno>). Pokud je

aktivní funkce potvrzení, systém se

zeptá, zda je jméno správné. Odpovězte

„Yes“, pokud chcete na základě této

informace pokračovat v upravování.

Odpovězte „No“, systém se vrátí ke

kroku 4.

6.   Hlasový průvodce oznámí „Name,

please“ (Jméno prosím). Vyslovte nové

jméno, které chcete uložit.

7.   Uložené jméno bude změněno. Po

dokončení změny se systém vrátí do

hlavního menu.

Poslechnutí seznamu uložených jmen

1.   Stiskněte tlačítko SPEECH.

2.   Vyslovte „Phonebook“ (Telefonní

seznam).

3.   Hlasový průvodce oznámí „Select one of

the following: new entry, edit number,

edit name, list names, delete, erase all,

or import contact“ (Vyberte si z

následujících možností: nová položka,

upravit číslo, upravit jméno, seznam

jmen, vymazat, vymazat vše nebo

importovat kontakt). Vyslovte „List

names“ (Seznam jmen).

4.   V rozhraní Bluetooth® 2.0 budou

postupně přečteny položky telefonního

seznamu.

5.   Když hlasový průvodce dokončí čtení

seznamu, oznámí „End of list, would you

like to start from the beginning?“ (Konec

seznamu, chcete začít znovu od začátku?).

Pokud chcete zkontrolovat seznam znovu

od začátku, odpovězte „Yes“. Po

dokončení odpovězte „No“ pro návrat do

předchozího nebo hlavního menu.

POZNÁMKA 

❒   Přečtené jméno můžete zavolat, upravit

nebo vymazat. Pro volání jména stiskněte

tlačítko SPEECH a vyslovte „Call“ (Volat),

pro jeho úpravu vyslovte „Edit name“

(Upravit jméno) a pro jeho vymazání

vyslovte „Delete“ (Vymazat). Systém vydá

zvukový signál (pípnutí), a potom provede

váš příkaz.

❒   Pokud při čtení seznamu stisknete tlačítko

SPEECH a vyslovíte „Continue“

(Pokračovat) nebo „Previous“ (Předchozí),

bude systém pokračovat nebo se vrátí v

seznamu zpět. Pro pokračování na

následující položku vyslovte „Continue“

(Pokračovat), pro návrat na předchozí

položku vyslovte „Previous“ (Předchozí).

Vymazání telefonního čísla

1.   Stiskněte tlačítko SPEECH.

2.   Vyslovte „Phonebook“ (Telefonní seznam).

3.   Hlasový průvodce oznámí „Select one of

the following: new entry, edit number, edit

name, list names, delete, erase all, or

import contact“ (Vyberte si z následujících

možností: nová položka, upravit číslo,

upravit jméno, seznam jmen, vymazat,

vymazat vše nebo importovat kontakt).

Vyslovte „Delete“ (Vymazat).

4.   Hlasový průvodce oznámí „Please say

the name of the entry you would like to

delete, or say list names“ (Vyslovte

jméno položky, kterou chcete vymazat

nebo vyslovte seznam jmen). Vyslovte

název položky telefonního seznamu, ve

kterém je uloženo telefonní číslo, které

chcete vymazat.

POZNÁMKA Vyslovte „List names“ (Seznam

jmen) a postupně budou přečtena jména

uložená v telefonním seznamu. Viz

„Telefonní seznam vozidla: Poslechnutí

seznamu uložených jmen“.

5.   Pokud je ve vybrané položce telefonního

seznamu uloženo pouze jedno telefonní

číslo, hlasový průvodce oznámí <name>

<location>“ (Mazání <jméno>

<umístění>). Pokud je ve vybrané

položce telefonního seznamu uloženo

více telefonních čísel, hlasový průvodce

oznámí „Would you like to delete

[home], [work], [mobile], [other], or all?“

(Chcete vymazat [domů], [do práce],

[mobilní telefon], [jiné] nebo vše?)

Vyberte umístění, které chcete vymazat

a hlasový průvodce oznámí „Deleting

<name> <location>“ (Mazání <jméno>

<umístění>).

POZNÁMKA Pro vymazání telefonních čísel

ze všech umístění vyslovte „All“ (Vše).

6.   Systém ze vás zeptá, zda chcete

skutečně vymazat vybrané telefonní

číslo(a), pro pokračování ve vymazání

odpovězte „Yes“. Pokud odpovíte „No“,

systém zruší vymazání telefonního

čísla(el), a potom se vrátí ke kroku 4.
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7.   Po dokončení vymazání telefonního čísla

hlasový průvodce oznámí „<name>

<location> deleted“ (<jméno>

<umístění> vymazáno), a potom se

systém vrátí do hlavního menu. Když

budou vymazána všechna umístění,

systém oznámí „<name> and all

locations deleted“ (<jméno> a všechna

umístění vymazána) a jméno bude z

telefonního seznamu odstraněno. Pokud

se v položce stále nacházejí čísla, bude

jméno pro další přidružená čísla

zachováno.

❒   Vymazání telefonního seznamu

Můžete vymazat všechny informace uložené

v telefonním seznamu vozidla.

1.   Stiskněte tlačítko SPEECH.

2.   Vyslovte „Phonebook“ (Telefonní

seznam).

3.   Hlasový průvodce oznámí „Select one of

the following: new entry, edit number,

edit name, list names, delete, erase all,

or import contact“ (Vyberte si z

následujících možností: nová položka,

upravit číslo, upravit jméno, seznam

jmen, vymazat, vymazat vše nebo

importovat kontakt). Vyslovte „Erase all“

(Vymazat vše).

4.   Pro potvrzení se hlasový průvodce zeptá

„Are you sure you want to erase

everything from your hands-free system

phonebook?“ (Skutečně chcete vymazat

vše z telefonního seznamu vašeho

systému hands-free?). Odpovězte „Yes“.

Odpovězte „No“ pro zrušení vymazání

všech informací uložených v telefonním

seznamu a návrat do hlavního menu.

5.   Hlasový průvodce oznámí „You are

about to delete everything from your

hands-free system phonebook. Do you

want to continue?“ (Chystáte se

vymazat vše z telefonního seznamu

vašeho systému hands-free. Chcete

pokračovat?). Pro pokračování

odpovězte „Yes“. Odpovězte „No“ pro

zrušení vymazání všech informací

uložených v telefonním seznamu a

návrat do hlavního menu.

6.   Hlasový průvodce oznámí „Please wait,

erasing the hands-free system

phonebook“ (Čekejte prosím, probíhá

mazání telefonního seznamu systému

hands-free) a potom systém vymaže

všechna data z telefonního seznamu. Po

dokončení vymazání hlasový průvodce

oznámí „Hands-free system phonebook

erased“ (Telefonní seznam systému

hands-free vymazán) a potom se systém

vrátí do hlavního menu.

Mobilní telefonní seznam

Všechny položky telefonního seznamu

uloženém v mobilním telefonu budou

přeneseny najednou a budou uloženy v

mobilním telefonním seznamu. Lze uložit až

7 mobilních telefonních seznamů, každý

může obsahovat až 1000 jmen. 

Rozhraní Bluetooth® 2.0 automaticky

převede jména uložená v přenesených

položkách telefonního seznamu z textu na

hlasový výstup a vytvoří jména.

POZNÁMKA

❒   S daným mobilním telefonem je možné

používat pouze mobilní telefonní seznam

přenesený z tohoto připojeného

mobilního telefonu.

❒   Nelze měnit jména a telefonní čísla

položek uložených v mobilním

telefonním seznamu. Také není možné

vybrat a vymazat určité položky

telefonního seznamu. 

Pro změnu nebo vymazání výše

uvedených položek změňte příslušné

informace ve zdrojovém telefonním

seznamu mobilního telefonu a potom je

přeneste znovu do tohoto telefonního

seznamu.

Import telefonního seznamu zařízení

Pro přenos telefonního seznamu mobilního

telefonu do mobilního telefonního seznamu

postupujte podle níže uvedených pokynů.

POZNÁMKA

❒   Přenos musí být proveden, když je

vozidlo zaparkováno. Před spuštěním

přenosu se ujistěte, že je vozidlo

zaparkováno na bezpečném místě.

❒   Již uložený mobilní telefonní seznam

bude přepsán telefonním seznamem

mobilního telefonu.

❒   Nemusí dojít k přenosu všech dat nebo

jejich části, a to i když mobilní telefon

podporuje připojení Bluetooth®. Vše

závisí na kompatibilitě zařízení.

❒   Lze importovat pouze umístění domů,

do práce a mobilní telefon.
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umožňuje provádět hovory s použitím hands-

free, nesmíte odvádět pozornost od

bezpečného provozu vašeho vozidla, když se

za jízdy rozhodnete použít mobilní telefon.

Vše, co odvádí vaši pozornost od bezpečného

provozu vašeho vozidla, včetně používání

mobilního telefonu, zvyšuje riziko nehody.

13) Seznamte se se všemi zákonnými a

místními předpisy ve vaší oblasti, které se

týkají používání mobilního telefonu za jízdy, a

dodržujte je.

VAROVÁNÍ

❒   Maximální podporovaná délka

telefonního čísla je 19 číslic. Všechna

telefonní čísla s 20 a více číslicemi

budou zkrácena na prvních 19 číslic.

❒   Pokud bude telefonní číslo obsahovat

jiné znaky než 0 až 9, *, # nebo +,

budou tyto znaky před přenosem

vymazány.

❒   Nastavení připojení na straně mobilního

telefonu najdete v návodu k obsluze

mobilního telefonu.

1.   Stiskněte tlačítko SPEECH.

2.   Vyslovte „Phonebook“ (Telefonní

seznam).

3.   Hlasový průvodce oznámí „Select one of

the following: new entry, edit number,

edit name, list names, delete, erase all,

or import contact“ (Vyberte si z

následujících možností: nová položka,

upravit číslo, upravit jméno, seznam

jmen, vymazat, vymazat vše nebo

importovat kontakt). Vyslovte „Import

contact“ (Importovat kontakt).

4.   Hlasový průvodce vysloví „Would you

like to import a single entry or all

contacts?“ (Chcete naimportovat jednu

položku nebo všechny kontakty?)

Vyslovte „All contacts“ (Všechny

kontakty).

5.   Hlasový průvodce oznámí „Importing the

contact list from the mobile phonebook.

This may take several minutes to

complete. 

    Would you like to continue?“ (Import

seznamu kontaktů z mobilního

telefonního seznamu. Dokončení může

trvat několik minut, Chcete

pokračovat?). Odpovězte „Yes“, přenos

telefonního seznamu mobilního telefonu

do mobilního telefonního seznamu bude

spuštěn. Když odpovíte „No“, vrátí se

systém do hlavního menu.

POZNÁMKA

❒   Dokončení přenosu může v závislosti na

počtu kontaktů trvat déle.

❒   Pokud není možné připojit rozhraní

Bluetooth® 2.0 k mobilnímu telefonu

kompatibilnímu s Bluetooth®, hlasový

průvodce oznámí „Unable to transfer

contact list from phone“ (Seznam

kontaktů z telefonu nelze přenést), a

potom se systém vrátí do hlavního

menu.

❒   Pokud během přenosu dat stisknete

tlačítko HANG-UP nebo stisknete a

podržíte tlačítko SPEECH, dojde ke

zrušení přenosu a systém se vrátí do

hlavního menu.

❒   Jestliže se během přenosu dat vyskytne

chyba, přenos bude přerušen a hlasový

průvodce řekne “Unable to complete the

phonebook import” (import seznamu

kontaktů nelze dokončit) a systém se

vrátí na hlavní menu.

❒   Jestliže v seznamu kontaktů není žádný

kontakt, hlasový průvodce řekne: “There

are no contacts on the connected

phone” (v připojeném telefonu nejsou

uloženy žádné kontakty).

6.   Když je přenos dokončen, hlasový

průvodce oznámí „Import complete“

(Import dokončen) a systém se vrátí do

hlavního menu.



86

S
O

U
N

D
 S

Y
S
T
É

M
PŘÍKAZY ZÁZNAMU CHARAKTERISTIKY HLASU



87

S
O

U
N

D
 S

Y
S
T
É

M

USB PORT 

(je-li součástí výbavy)

62) 63) 

Můžete připojit své paměťové zařízení s

USB nebo iPod* pro přehrání hudebních

souborů v nich uložených.

*:  “iPod” je ochranná známka společnosti

Apple Inc., registrovaná v USA a dalších

zemích.

USB port (A) se nachází ve vyznačené

poloze.

V této části jsou uvedeny pokyny pro

připojení paměťového zařízení USB nebo

iPodu. Podrobné pokyny pro přehrávání

hudebních souborů jsou uvedeny v

následující části.

Viz “Poslech zařízení iPod”.

Viz “Poslech audio souborů s přehrávače s

USB”. Viz „Přehrávání skladeb na

iPodu/USB disku pomocí hlasového

ovládání“.

JAK PŘIPOJIT

PAMĚŤOVÉ ZAŘÍZENÍ S

USB

1.  Zaparkujte vozidlo v bezpečném

místě, přepněte spínač zapalování

na polohu “LOCK” nebo přepněte

provozní režim na OFF.

2.  Otevřete kryt (A) na středové

konzole. 

3.  Zasuňte USB spojovací kabel (běžně

k dostání) (C) do paměťového

zařízení s USB (B).

1    Vvozidlo bez Smartphone Link Display Audio

2    Vozidla se Smartphone

      Link Display Audio

1    Vozidla bez Smartphone

Link Display Audio

2    Vozidla se Smartphone

     Link Display Audio

4.   Zasuňte spojovací kabel USB do portu.

POZN.: Nezasunujte paměťové zařízení s

USB přímo do USB portu. Paměťové

zařízení s USB by se mohlo poškodit.

5.   Pro vyjmutí USB kabelu přepněte

nejdříve spínač zapalování na polohu

“LOCK” nebo přepněte provozní režim

na OFF, a pak proveďte instalační

postup v opačném pořadí.
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iPod

❒   Zaparkujte vozidlo v bezpečném místě,

přepněte spínač zapalování na polohu

“LOCK” nebo přepněte provozní režim

na OFF.

❒   Otevřete kryt USB portu (A) na

prostřední konzole.

❒   Pro vyjmutí USB kabelu přepněte

nejdříve spínač zapalování na polohu

“LOCK” nebo přepněte provozní režim

na OFF, a pak proveďte instalační

postup v opačném pořadí.

TYPY ZAŘÍZENÍ, KTERÁ

LZE PŘIPOJIT, A

SPECIFIKACE

PODPOROVANÝCH

SOUBORŮ

Neplatí pro vozidla s

rozhraním Bluetooth®

2.0.

Podrobnosti o typech zařízení, zařízení,

která lze připojit, a specifikace

podporovaných souborů jsou uvedeny na

následujících stránkách a v příslušných

manuálech.

Vozidla s rádiem AM/FM a

přehrávačem s AUX

Viz “Poslech zařízení iPod”, “Poslech audio

souborů na zařízení USB” a “Audio soubory

(MP3/WMA/AAC)”.

Vozidla s rádiem LW/MW/FM a

přehrávačem CD

Viz rádio LW/MW/FM/přehrávačem CD.

Vozidla s DISPLAY AUDIO

Viz příslušný návod k použití.

Vozidla s navigačním systémem

Viz Navigační systém

Vozidla s rozhraním Bluetooth® 2.0.

Podrobnosti o typech zařízení, zařízení,

která lze připojit, a specifikace

podporovaných souborů jsou uvedeny v

následujících částech tohoto návodu.

Typy zařízení

Lze připojit zařízení následujících typů

1    Vozidlo bez Smartphone

Link Display Audio

2    Vozidla se Smartphone

      Link Display Audio

❒   Zasuňte spojovací kabel do iPodu.

POZN.: Použijte originální spojovací kabel

od firmy Apple Inc.

❒   Zasuňte spojovací kabel do USB portu.

Model

USB                                              Velikost

zařízení                                       256 Mbytes 

                                                      či více

Jiné modely než                        Digitální audio

zařízení s USB a iPody        přehrávač podporující

                                            třídu velkokapacitní

                                                      paměti

Podmínka
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POZNÁMKA

❒   V závislosti na typu připojeného

paměťového zařízení s USB či jiných

zařízení, nemusí připojené zařízení

fungovat správně nebo by dostupné

funkce mohly být omezeny.

❒   Doporučuje se používat iPod s

firmwarem aktualizovaným na nejnovější

verzi.

❒   Pokud je spínač nebo provozní režim na

ON či ACC, můžete nabíjet iPod po

připojení do USB portu.

❒   Po opuštění vozidla v něm nenechávejte

paměťové zařízení s USB či iPod.

❒   Doporučujeme si soubory zálohovat na

ochranu před poškozením dat.

❒   Nepřipojujte do USB portu žádné jiné

zařízení (hard disk, čtečku karet, čtečku

z paměti, atd.) než ta, která jsou

uvedená v předchozí části. Mohla by se

poškodit data či zařízení. Jestliže jste

připojili zařízení omylem, vypněte spínač

zapalování na polohu “LOCK” nebo

přepněte provozní režim na OFF.

Specifikace souborů

Můžete přehrávat audio soubory, které jsou

uložené na paměťovém zařízení s USB

nebo jiném zařízení podporujícím třídu

velkokapacitní paměti. Po připojení iPodu se

specifikace o souborech, které lze přehrát,

zobrazí na připojeném iPodu. 

Položka

Formát souboru                  MP3, WMA, 

                                           AAC, WAV

Max. počet                            Úroveň8

úrovní

(včetně kořene)

Počet složek                              700

Počet souborů                        65 535

Podmínka

62) Po vyjmutí USB kabelu nezapomeňte

zavřít kryt portu. Vniknutím cizích částic by se

mohl port poškodit. 

63) Po vyjmutí spojovacího kabelu

nezapomeňte zavřít kryt portu. Vniknutím

cizích částic by se mohl port poškodit.

HDMI PORT 
(je-li součástí výbavy)

64) 

Běžné HDMI zařízení, jako je video kamera

a chytrý telefon, můžete připojit do HDMI

portu (A).

UPOZORNĚNÍ
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❒   Zaparkujte vozidlo v bezpečném místě,

přepněte spínač zapalování na polohu

“LOCK” nebo přepněte provozní režim

na OFF.

❒   Otevřete kryt (A) na středové konzole.

❒   Zasuňte spojovací kabel do iPodu.

❒   Zasuňte HDMI kabel do HDMI portu.

❒   Pro vyjmutí HDMI kabelu postupujte v

opačném pořadí úkonů než při jeho

zasunutí.

64) Po vyjmutí kabelu HDMI nezapomeňte

zavřít kryt portu. 

Vniknutím cizích částic by se mohl port

poškodit.

UPOZORNĚNÍ



Děkujeme, že jste si zakoupili produkt FCA.

Abyste plně využili funkcí tohoto zařízení a zajistili bezpečný a správný provoz, přečtěte si prosím před použitím pozorně “Uživatelskou příručku”.

Po přečtení “Uživatelské příručky” zajistěte, aby byla dostupná v případě problémů, nebo pokud nebudete rozumět některým bodům.

ZVUKOVÝ SYSTÉM

ÚVOD
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PROHLÁŠENÍ

❒   FCA Italy S.p.A. nebude v žádném

případě odpovědná za ztráty způsobené

požárem, zemětřesením, tsunami,

záplavami, nebo jinými přírodními

pohromami; jednáním třetích stran;

dalšími nehodami; nevhodnými nebo

nestandardními podmínkami použití

zákazníkem, ať už jsou tyto podmínky

úmyslné či náhodné

❒   Nebude uplatněno žádné odškodnění za

změnu nebo ztrátu jakýchkoli uložených

informací v tomto produktu zákazníkem

nebo třetí stranou plynoucího z

nesprávného použití, vlivem statické

elektřiny nebo elektrického hluku, nebo v

případě poruchy nebo opravy nebo

podobných okolností. 

Doporučujeme, abyste si vytvořili zálohy

důležitých informací, jako preventivní

opatření.

❒   Některé osobní informace (telefonní

čísla, atd.) vložená do tohoto produktu

mohou zůstat v paměti, i pokud je tento

produkt odstraněn. Zákazník je

odpovědný za řádné zacházení a

manipulaci (včetně vymazání) s osobními

informacemi pro ochranu soukromí,

pokud předává tento produkt někomu

jinému nebo při jeho 

odstranění. FCA Italy S.p.A. nenese v

žádném případě odpovědnost.

❒   FCA Italy S.p.A. nenese v žádném

případě odpovědnost za souběžné

ztráty (ztráta obchodního zisku, změna

nebo ztráta nahraných dat), vyplývající z

použití nebo neschopnosti použít tento

produkt.

❒   Pro účely zlepšování produktu,

specifikace a vnější vzhled mohou být

podrobeny změnám bez předchozího

oznámení. Jelikož se obsah Uživatelské

příručky může lišit, vězte, že vrácení

zařízení, vrácení peněz, výměna nebo

přestavba není možná.

❒   Tato Uživatelská příručka vysvětluje

detaily pro více modelů zároveň. Mohou

zde být popsány funkce, které v

závislosti na modelu nemusí být

dostupné. Pro některé funkce mohou

být také vyžadována samostatně

zakoupená zařízení. Děkujeme za

pochopení.

❒   Obrázky a ilustrace použité v této

uživatelské příručce jsou použity pro

názorné vysvětlení. Buďte si prosím

vědomi, že se mohou lišit od aktuálních

obrázků použitých v produktu.

❒   Buďte si prosím vědomi, že FCA Italy

S.p.A., včetně poprodejních servisních

oddělení nejsou v žádném případě

odpovědné za ztráty nebo škodu,

vyplývající ze změny nebo ztráty

informací uložených v tomto produktu.

ÚVOD

Před použitím produktu byste měli vědět následující informace
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DŮLEŽITÉ BODY O

POUŽITÍ

Obecné

❒   Během provozu zajistěte, aby vozidlo

nestálo v garáži nebo v jiném stísněném

prostoru se špatnou ventilací, zatímco

běží motor. V opačném případě může

dojít k otravě.

❒   Z bezpečnostních důvodů by řidič neměl

používat zařízení během jízdy. Řidič by

měl také minimalizovat čas strávený

pohledem na displej. Rozptýlení

displejem může vyústit v nehodu.

❒   Nezvyšujte hlasitost na takovou úroveň,

kdy neslyšíte zvuky z okolí během řízení

vozidla. Řízení bez možnosti slyšet zvuky

z okolí může vyústit v nehodu.

❒   Nedemontujte ani neupravujte zařízení.

To může vést k poruše, kouři nebo

požáru.

❒   Při provozu se ujistěte, že vozidlo stojí

na bezpečném místě, kde je dovoleno

zastavení.

❒   Používání zařízení bez běžícího motoru

může vyčerpat baterii vozidla. Ujistěte

se, že produkt je používán, když motor

běží.

❒   Následující jevy jsou charakteristické pro

LCD displeje. 

Neukazují poruchu.

     – Malé černé tečky nebo světlé tečky

(červené, modré, zelené) na displeji.

     – Pohyb displeje je pomalý při chladném

počasí.

     – Displej je občas tmavý při horkém

počasí.

     – Barevné tóny a jas se mění s úhlem

pohledu.

❒   Pro LCD displeje je charakteristické, že

kvalita obrazu se mění s úhlem pohledu.

Při prvním použití produktu nastavte

kvalitu obrazu.

❒   Pokud aplikujete komerčně dostupnou

ochrannou fólii na displej, může

narušovat funkčnost dotykového

panelu.

❒   Pokud ovládáte dotykový panel ostrým

předmětem (hrot pera, nehet, atd.),

můžete poškrábat displej a poškodit

jednotku, což povede k chybnému

provozu.

❒   Ovládání dotykového panelu v

rukavicích může způsobit chybný

provoz.

❒   Při čištění displeje jej otřete měkkým

hadříkem. Nepoužívejte benzín, ředidlo,

antistatické prostředky nebo chemické

utěrky. Mohly by poškrábat displej.

Funkce přehrávání z

iPodu/iPhonu (volitelné)

❒   Toto zařízení podporuje přehrávání

audio a video z iPodu/iPhonu; nicméně

nelze zaručit přehrávání na rozdílných

verzích iPodu/iPhonu.

❒   Buďte si prosím vědomi, že v závislosti

na modelu či verzi iPodu/iPhonu se

může lišit ovládání.
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OMEZENÍ PROVOZU

PŘI ŘÍZENÍ VOZIDLA

Některé funkce jsou omezeny při řízení

vozidla. Řidič by se měl vyvarovat používání

tohoto zařízení během jízdy. Nejprve

zastavte vozidlo na bezpečném místě, pak

můžete ovládat zařízení.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

❒   Názvy produktu a další vlastní jména

jsou obchodními značkami nebo

registrovanými ochrannými známkami

jejich příslušných vlastníků.

❒   Navíc, i pokud zde není žádné

specifické označení obchodních značek

či registrovaných ochranných známek,

musí být zachovány jako celek.

ČIŠTĚNÍ

❒   Pokud je zařízení znečištěné, setřete jej

měkkým hadříkem.

❒   Pokud je velmi znečištěné, použijte

měkký hadřík namočený ve vodě s

rozpuštěným neutrálním čisticím

prostředkem a vyždímejte jej. 

Nepoužívejte benzín, ředidlo nebo jiné

chemické utěrky. Mohou způsobit

poškození displeje.
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DŮLEŽITÉ BODY

BEZPEČNOSTI PRO

ZÁKAZNÍKa

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11)

Toto zařízení uvádí množství obrazových

údajů, stejně jako poznámky týkající se

ovládání, tak abyste mohli používat produkt

správným a bezpečným způsobem a

zároveň zabránili zraněním nebo poškození

sebe sama, jiných uživatelů či majetku.

1) Řidič by při řízení neměl věnovat příliš

pozornosti obrázkům na displeji. Mohlo by to

bránit řidiči ve sledování cesty a způsobit tak

nehodu.

2) Nevkládejte jiné předměty do otvoru pro

disky. Mohlo by to vést k požáru, elektrickému

šoku nebo poruše.

3) Řidič by při řízení neměl vykonávat složité

úkony. Vykonávání složitých úkonů při řízení by

mohlo bránit řidiči ve sledování cesty a

způsobit tak nehodu. 

Proto nejprve zastavte vozidlo na bezpečném

místě, než začnete provádět takové úkony.

4) Nepoužívejte při poruchách, například

pokud se displej nerozsvítí nebo není slyšitelný

zvuk.

Mohlo by to vést k nehodě, požáru nebo

elektrickému šoku.

5) Zajistěte, aby se do zařízení nedostala voda

nebo jiné cizí předměty. Mohlo by to vést k

požáru, elektrickému šoku nebo poruše.

6) Nerozebírejte nebo neupravujte zařízení.

Mohlo by to vést k poruše, požáru nebo

elektrickému šoku.

7) Při bouřce se nedotýkejte antény nebo

předního panelu. Může to vést k elektrickému

šoku z blesku. 

8) V případě objevujících se abnormalit při

vniknutí vody či jiných objektů do produktu,

které mohou mít za následek kouř nebo

zvláštní zápach, okamžitě přestaňte používat

produkt a kontaktujte svého prodejce.

Pokračování v užívání zařízení může mít za

následek nehodu, požár nebo elektrický šok.

9) Neblokujte ventilační otvory nebo zařízení

pro odvod tepla na přístroji.

Blokace ventilačních otvorů nebo zařízení pro

odvod tepla může bránit odvodu tepla ze

zařízení, což může vést k požáru nebo poruše.

10) Nezvyšujte hlasitost na úroveň, při které

neslyšíte zvuky z venku během řízení.

Řízení bez možnosti slyšet zvuky z okolí vozidla

může vést k nehodě.

11) Nevkládejte jiné předměty nebo prsty do

otvoru pro disky. 

Může to vést ke zranění.

VAROVÁNÍ



98

Zaměrně ponechaná prázdná stránka
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HLAVNÍ PANEL

Uvádí názvy každé sekce hlavního panelu a vysvětluje jejich funkce.

1)  ˚ tlačítko

     pro vyjmutí disku.

2)  Displej

     Téměř všechny úkony mohou být

provedeny pomocí dotykových tlačítek

na tomto displeji.

→ “Jak provádět dotyky”.

3)  Otvor pro disk

     Pokud je vložen disk, který lze přehrát

tímto zařízením, začne přehrávání.

→ “Vložení disku”.

4)  Tlačítko MENU

     Zobrazí hlavní menu.

     Používá se pro zvolení audio zdroje.

→ “Přepínání zdrojů”.

ZÁKLADNÍ PROVOZ

5)  Tlačítko PWR/VOL

     Umožňuje nastavit hlasitost pro audio

funkce a telefonní funkce. 

Také umožňuje přepnout funkci audio

ON/OFF.

→ “Nastavení hlasitosti”.

START

Start systému.

Zapněte klíč zapalování vozidla do

polohy “ACC” nebo “ON”.
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JAK PROVÁDĚT

DOTYKY

Tento systém využívá dotykový panel, který

je obsluhován přímým dotykem displeje.

PŘI DOTÝKÁNÍ

Tato příručka ukazuje obsluhu dotykem na

displej pro “Vložení” “Stiskněte ___”.

HLEDÁNÍ POLOŽEK V

SEZNAMU 1) 2)

Můžete posunout stránku displeje

stisknutím 2nebo 3.

Když se zobrazí položka, kterou hledáte,

stiskněte ji přímo.

1) Povrch displeje se snadno poškrábe. Příliš

na něj netlačte ani jej neotírejte tvrdým

hadříkem.

2) Pokud je obrazovka špinavá, jemně ji otřete

ubrouskem na brýle nebo měkkým hadříkem.

DŮLEŽITÉ
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HLAVNÍ MENU

Stiskněte tlačítko [MENU] pro zobrazení

hlavního menu, pak zvolte z tohoto menu

zdroj a můžete používat různé funkce.

OBSAH DISPLEJE

4)  Hodiny

     Zobrazí aktuální čas ve 

24-hodinovém nebo 12-hodinovém

formátu.

5)  DAB (*) 

Umožňuje vám využívat funkci DAB

rádia.

(*)   Výbava dle typu Vyžaduje připojení DAB

tuneru.

6)   CD

     Přehrává média vložená do tohoto

produktu.

Audio CD ).

Audio soubory (MP3/WMA/AAC). 

7)   USB/iPod (*)

     Když je k tomuto produktu připojen

iPod, zobrazí se iPod a když jej

stisknete, zobrazí se obrazovka iPodu. 

Když je k tomuto produktu připojeno

USB zařízení, zobrazí se USB a když jej

stisknete, zobrazí se obrazovka USB.

Když není k produktu nic připojeno,

zobrazí se USB/iPod.

(*)   Je vyžadován iPod a externí vstup kabelu

(obojí dostupné samostatně).

8)   Next (Další)

     Zobrazí hlavní menu (2. hlavní).

1)  FM

     Umožňuje vám využívat funkci FM rádia.

2)  MW

     Umožňuje vám využívat funkci MW

rádia.

3)  LW LW 

     Umožňuje vám využívat funkci LW rádia.

9)  Voice (Hlas) (*)

     Umožňuje vám využít funkci ovládání

hlasem.

(*)   Lze využít u výbavy podle typu (vozidla s

rozhraním Bluetooth® 2.0).

10)   BT Audio (*) 

Pokud je k tomuto produktu připojeno

audio zařízení s Bluetooth, lze využít

funkci Bluetooth audio.

(*)   Vyžaduje zvlášť zakoupené 

audio zařízení s Bluetooth ve výbavě dle typu

(vozidla s rozhraním Bluetooth® 2.0).

11)   Setting (Nastavení)

        Zobrazí obrazovku nastavení, kde

můžete provádět různá nastavení

tohoto zařízení.
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PŘEPNUTÍ HLAVNÍHO

MENU

Hlavní menu obsahuje 2 stránky. 

Následující popis vysvětluje, jak zobrazit

druhou stranu.

Stiskněte Next (Další)

Zobrazí se hlavní menu (2. hlavní).

Stiskněte Back (Zpět) 

Vrátí displej do hlavního menu (nahoře).

RADA V závislosti na typu výbavy a stavu

připojení zařízení má v některých případech

hlavní menu pouze jednu stranu.

12)   AUX (*) (**) (***)

        Když je k produktu připojeno externí

zařízení, je přehráváno audio z tohoto

zařízení.

(*)   Je vyžadován iPod a externí vstup kabelu

(obojí dostupné samostatně).

(**)  Výbava dle typu. I když není připojen externí

kabel nebo AUX zařízení (obojí dostupné

samostatně) k tomuto zařízení, zobrazí se

[AUX], avšak jeho stisknutím nezačne

přehrávání.

(***) Výbava dle typu. Vždy se zobrazí u vozidel,

která nepodporují zařízení AUX.

13)   Phone (Telefon) (*)

Umožňuje vám vytáčet a přijímat

telefonní hovory.

(*)   Vyžaduje zvlášť zakoupený mobilní telefon s

Bluetooth ve výbavě dle typu (vozidla s

rozhraním Bluetooth® 2.0).

14)   Back (Zpět) 

        Zobrazí hlavní menu (nahoře).

HLAVNÍ

2. HLAVNÍ
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Stiskněte jakýkoli “source”

(“zdroj”)

Zobrazí se obrazovka pro zvolený zdroj.

RADA

❒   Pokud není vloženo audio CD nebo disk

s audio soubory (MP3/WMA/AAC), [CD]

se zobrazí šedě a nelze jej zvolit.

❒   Nelze zvolit příslušenství, které není

připojené.

❒   Obsah menu závisí na modelu a na

připojeném volitelném příslušenství.

PŘEPÍNÁNÍ ZDROJŮ

Zdroj lze zvolit v hlavním menu.

POZNÁMKA Tato příručka používá

“zdroj” jako obecný název pro všechny

audio funkce, včetně rádia, CD, atd.

Stiskněte tlačítko MENU

Zobrazí se hlavní menu.
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AUDIO FUNKCE

Následující popis vysvětluje obsluhu audio funkcí.

ZÁKLADNÍ PROVOZ

POZNÁMKA Názvy alb, titulů, atd. v

informacích o titulu použitých na obrázcích

u audio funkcí a dalších funkcí v této

příručce byly připraveny pro tato vysvětlení.

Nijak se nevztahují k aktuálním informacím o

titulu.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ AUDIA

Můžete zapnout/vypnout funkci audio.

RADA Podržte tlačítko [MODE] (REŽIM) na

volantu pro zapnutí/vypnutí funkce audio.

Stiskněte tlačítko PWR/VOL

Tím vypnete funkci audio.

Při přehrávání audio otočte

tlačítkem PWR/VOL proti směru

hodinových ručiček

Hlasitost je snížena.

Stiskněte tlačítko PWR/VOL

Funkce audio je zapnuta a zobrazí se

obrazovka naposledy použitého zdroje

audio.

NASTAVENÍ HLASITOSTI

Nastaví hlasitost funkce audio. 

Otočte tlačítkem PWR/VOL po

směru hodinových ručiček

Hlasitost je zvýšena.
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VLOŽENÍ/VYJMUTÍ 

DISKŮ 12) 13)

Následující popis vysvětluje, jak vložit disk

do tohoto zařízení.

Vložení disku

Vložte disk do otvoru pro disk

potiskem nahoru.

Přiměřeně zatlačte na disk a zařízení vtáhne

disk dovnitř.

Začne přehrávání.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NA VOLANTU

Strana s
potiskem

Disk

Vyjmutí disku

Stiskněte tlačítko ˚
Tím se vysune disk ze zařízení, vyjměte

disk.

1)   Tlačítko “SPEECH” (“ŘEČ”) (*)

     Zahájí hlasové ovládání.

2)   Tlačítko “OFF HOOK” (“ZVEDNUTÉ SLUCHÁTKO”) (*)

     Používá se pro přijetí telefonního hovoru.

3)   Tlačítko “ON HOOK” (“POLOŽENÉ SLUCHÁTKO”) (*)

     Používá se pro ukončení telefonního hovoru.

4)  Vol + tlačítko, – tlačítko

     Nastaví hlasitost funkcí audio a telefonu.

5)   CH 2tlačítko, 3 tlačítko 

     Zvolte stopu CD a dalších zdrojů audio a rádiové stanice.

Podržte pro rychlé posouvání vpřed a vzad.

Typ A Typ B Typ C Typ D 

Typ E 
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6)   Tlačítko MODE/SOURCE

(REŽIM/ZDROJ)

     Podržte pro zapnutí/vypnutí funkce

audio. Při každém stisku se přepne zdroj

audio. Pořadí přepínání je zobrazeno

níže.

Pokud nejsou připojena zařízení, budou

tyto položky přeskočeny a bude zvolen

následující zdroj.

[CD]→[iPod(**)]nebo[USB device] (USB zařízení)→
[Bluetooth Audio(***)]→[AUX(****)]→
[FM]→[MW]→[LW]→[DAB(*****)]→[CD]→
(*) Může být využito u výbavy podle typu (vozidla

s rozhraním Bluetooth® 2.0).

(**) Je vyžadován kabel pro iPod (dostupný

samostatně).

(***) Vyžaduje samostatně zakoupené

audio zařízení s Bluetooth ve výbavě dle typu

(vozidla s rozhraním Bluetooth® 2.0).

(****) Výbava dle typu Pouze pro vozidla, která

podporují zařízení AUX

(*****) Výbava dle typu Vyžaduje připojení DAB

tuneru.

1)   Tlačítko MODE (REŽIM)

     Podržte pro zapnutí/vypnutí funkce

audio. Při každém stisku se přepne zdroj

audio. Pořadí přepínání je zobrazeno

níže. 

Pokud nejsou připojena zařízení, budou

tyto položky přeskočeny a bude zvolen

následující zdroj.

(**) Je vyžadován kabel pro iPod (dostupný

samostatně).

(***) Vyžaduje zvlášť zakoupené audio zařízení s

Bluetooth ve výbavě dle typu (vozidla s

rozhraním Bluetooth® 2.0).

(****) Výbava dle typu. Pouze pro vozidla, která

podporují zařízení AUX

(*****) Výbava dle typu. Vyžaduje připojení DAB

tuneru.

Zařízení dle typu (vozidla s rozhraním Bluetooth®

2.0).

HLASOVÉ

OVLÁDÁNÍ

Můžete ovládat funkce telefonu a audio

pomocí hlasových povelů.

Stiskněte tlačítko “SPEECH”

(“ŘEČ”) na volantu. Poté, co se

ozve “pípnutí”, vyslovte “Voice

commands” (“hlasové povely”).

→ “Dálkové ovládání na volantu

RADA

❒   Můžete také zapnout hlasové ovládání

stisknutím [Voice] (Hlas) v horním menu.

❒   Ohledně funkce hlasového ovládání

nahlédněte prosím do uživatelské

příručky vašeho vozidla (rozhraní

Bluetooth® 2.0).

POZNÁMKA

Funkce hlasového ovládání může mít

problémy v některých prostředích a s

výslovností některých osob.

Následující tipy vám pomohou co nejlépe

využít funkci hlasového ovládání.

❒   Mluvte nahlas a zřetelně. To usnadní

rozpoznání hlasu.

❒   Při vytáčení hovoru se vyvarujte

vyslovování “eh”, “hm, uh”, “ehm”, atd.

Mohou být zaměněna za jiná slova.

12) Při výměně disků se nejprve ujistěte, že

vozidlo stojí na místě, kde je dovoleno

zastavení.

13) Nevkládejte ruce, prsty nebo cizí předměty

do otvoru pro disky. 

To může způsobit poranění, kouř nebo požár.

VAROVÁNÍ
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❒   Zavřete okénka. Hluk zvenčí může

způsobit chyby v rozpoznávání.

❒   Požádejte ostatní ve vozidle, aby se

ztišili během hlasového vytáčení hovoru.

Hlasy ostatních ve vozidle mohou

způsobit chyby v rozpoznávání.

❒   Slova jsou někdy zaměněna za jiná s

podobnou výslovností.

❒   V případě okolního hluku se mohou

objevit chyby v rozpoznávání. Příklad:

Jízda v tunelu, jízda s řetězy na kolech

❒   Silný proud vzduchu z klimatizace nebo

topení může ztížit rozpoznávání.

❒   V následujících případech nejsou

hlasové povely akceptovány.

     – Příliš pomalé mluvení (příliš rychlé)

     – Příliš hlasité mluvení (příliš tiché)

     – Neúplná nebo nejasná výslovnost

     – Mluvení před “pípnutím”

ZACHÁZENÍ S

DISKY

Tento popis vysvětluje, jak zacházet s disky.

Důležité body o

manipulaci

❒   Otisky prstů a jiné značky na čtecím

povrchu disku mohou znamenat, že

obsah bude hůře čitelný. Když držíte

disk, uchopte jej po stranách nebo z

jedné strany a ve středovém otvoru, tak

abyste se nedotýkali zapisovací plochy.

❒   Nelepte papír nebo samolepky, ani jinak

nepoškozujte disk.

❒   Nevkládejte násilím disk, pokud je již

disk v zařízení. To může způsobit

poškození disku nebo poruchu.

Čištění

❒   Pravidelně čistěte zapisovací plochu

disku. Při čištění jej neotírejte krouživým

pohybem. Místo toho jej otřete ven ze

středu disku směrem ke krajům.

❒   Nové disky mohu být roztřepeny na

vnějším okraji nebo u středového otvoru.

Zkontrolujte případné roztřepení. Pokud

je zde roztřepení, může to vést k

chybnému přehrání, proto se ujistěte, že

je roztřepení odstraněno.

Důležité body o

skladování

❒   Pokud disky nepoužíváte, ujistěte se, že

jsou uloženy v obalech a mimo přímý

dopad slunečních paprsků.

❒   Jestliže disky nebudou delší dobu

používány, vyjměte je ze zařízení.
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Prostředí přehrávání

disků 

V chladnějších prostředích, například v

zimě, kdy je interiér vozu chladný, zapnutí

topení a okamžitý pokus o používání

zařízení může způsobit kondenzaci (kapky

vody) na povrchu disku a vnitřních

optických komponentech a to může bránit

správnému provozu.

V těchto podmínkách vyjměte disk a před

použitím chvíli vyčkejte.

Autorská práva

Jednání, jako je neoprávněná reprodukce,

vysílání, veřejná produkce nebo pronájem

disků, které zahrnují jiné než soukromé

využití, je zakázáno zákonem.

TYPY DISKŮ, KTERÉ MOHOU BÝT PŘEHRÁVÁNY

Následující značky jsou vytištěny na etiketě disku, balení nebo obálce.

Typ Velikost
Maximální

čas přehrávání
Komentáře

CD-DA                                         12 cm                      74 minut                                   –

CD-TEXT                                     12 cm                      74 minut                                   –

CD-R/RW                                     12 cm                            –                               Disk obsahující 

                                                                                                   soubory MP3/WMA/AAC
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Disky, které nelze přehrát

❒   Přehrání jiných disků, než těch, které

jsou uvedeny v “Typech disků, které lze

přehrát”, není zaručeno.

❒   8 cm disky nesmí být použity.

❒   Nevkládejte nepravidelně tvarované

disky (např. ve tvaru srdce), to by mohlo

způsobit poruchu. 

Také disky, které mají průhledné části,

nelze přehrát.

❒   Disky, které nebyly ukončeny, nelze

přehrát.

❒   I pokud byly nahrány ve správném

formátu v záznamovém zařízení nebo

počítači, nastavení softwaru aplikace a

prostředí; zvláštnosti disku, poškození

nebo označení; nečistoty nebo

kondenzace na čočce uvnitř zařízení

mohou učinit disk nepřehratelným. 

❒   V závislosti na disku nelze požít některé

funkce, nebo nelze disk přehrát.

❒   Nepoužívejte prasklé nebo pokroucené

disky.

❒   Pokud jsou na disku samolepky, zbytky

odstraněných samolepek nebo lepidlo,

nepoužívejte disk.

❒   Disky, které mají dekorativní štítky nebo

samolepky nesmí být použity.

Nestandardní CD

Toto zařízení přehraje audio CD, je však

třeba si uvědomit následující standardy

vztahující se k CD.

❒   Ujistěte se, že používáte CD s .

❒   Přehrání jiných než standardních CD

není zaručeno. I pokud lze disk přehrát,

audio kvalita nemůže být zaručena.

❒   Při přehrávání jiných než standardních

CD se mohou vyskytnout následující

problémy.

     – Může se objevit hluk při přehrávání.

     – Zvuk může přeskakovat.

     – Disk nemusí být načten.

     – První stopa nemusí být přehrána.

     – Může trvat déle než obvykle, než

začne přehrávání stop.

     – Přehrání může začít uprostřed stopy.

     – Některé části disku nemusí být

přehrány.

     – Stopy mohou během přehrávání

zamrznout.

     – Stopy mohou být zobrazeny

nesprávně.
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Audio soubory

(MP3/WMA/AAC) 

14)

Toto zařízení může přehrát audio formáty

MP3/WMA/AAC nahrané na CD-ROM, CD-

R/RW a USB zařízení.

Jsou určitá omezení u souborů a médií,

která lze použít; proto si přečtěte následující

informace před nahráním audio formátů

MP3/WMA/AAC na disky nebo USB

zařízení.

Přečtete si pozorně uživatelskou příručku k

vaší mechanice CD-R/RW a zapisovacímu

softwaru a ujistěte se, že je používáte

správně.

Pokud audio formáty MP3/WMA/AAC

obsahují informace o titulu nebo jiné údaje,

pak ty mohou být zobrazeny.

POZNÁMKA Kroky, jako například

kopírování audio CD nebo souborů a jejich

distribuce dále zdarma nebo za poplatek,

nahrání souborů přes internet nebo jiným

způsobem na servery je porušením zákona.

RADA

❒   V závislosti na stavu záznamových

zařízení disků nebo nahrávacího

softwaru nemusí být možné správné

přehrání. V takových případech

nahlédněte do Uživatelské příručky

vašeho produktu nebo softwaru.

❒   V závislosti na operačním systému

vašeho počítače, verzi, softwaru nebo

nastavení, soubory nemusí mít

zapsanou příponu. V takových

případech připojte příponu “.mp3”,

“.wma”, nebo “.m4a” při kopírování

souborů.

❒   Soubory větší než 2GB nemohou být

přehrány.

❒   Toto zařízení může také přehrávat disky

s různými audio formáty, MP3, WMA, a

AAC.

14) Nepřidávejte přípony k souborům “.mp3”,

“.wma”, nebo “.m4a”, k jiným souborům než

MP3/WMA/AAC. Přehrání disků s těmito

nahranými typy souborů může způsobit, že

soubory budou nesprávně rozpoznané pro

přehrávání, což může vést k hlasitému zvuku,

který může mít za následek poškození

reproduktoru nebo nehodu.

VAROVÁNÍ
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Složka

Audio
soubor

úroveň 1 úroveň 2 úroveň 3 úroveň 4 úroveň 5

STRUKTURA SLOŽEK

Lze rozpoznat až 8 úrovní složek.

Můžete vytvořit strukturu složek podle Žánru

- Umělce - Alba - Stopy (audio soubory

MP3/WMA/AAC) pro správu stop.

Název Specifikace Popis

Specifikace 

formátu

Multiformát

Maximální počet 

úrovní

Maximální počet 

složek

Maximální počet souborů (*)

Omezení názvu souboru 

a složky

Podporované formáty 

USB

(*) Neobsahuje jiné soubory než MP3/WMA/AAC. Pokud ukládáte mnoho stop do stejné složky, zařízení

nemusí tyto stopy rozpoznat, i když je zde uloženo méně stop než je maximální limit. V těchto

případech rozdělte stopy do více složek.

POZNÁMKA Pořadí, ve kterém jsou zobrazeny složky a audio soubory v zařízení může být

jiné, než jak jsou zobrazeny v počítači.

         ISO9660                  Úroveň 1       Maximálně 8 znaků v názvu

souboru a 3 znaky jako přípona

souboru. (mohou být použita

single-bytová alfanumerická

velká písmena, čísla, “_”)

   ISO9660 přípona              Joliet         Mohou být použity názvy

souborů s maximálně 64 znaky

KOŘENOVÁ
SLOŽKA

Nepodporováno (podporována pouze první úroveň)

8 úrovní (pokud kořenová složka je 1. úrovně)

Disk: 100 složek; USB zařízení: 300 složek (včetně kořenové)

Disk: 255 souborů; USB zařízení: 3000 souborů (celkový počet na médiu. 

Neobsahuje jiné soubory než MP3, WMA, AAC)                                         

Maximum 64 bytů (64 znaků), soubory/složky s názvy souborů/složek       

delších než tyto nebudou zobrazeny nebo přehrány.

Doporučený systém souborů je FAT32. Pouze 1 dělení
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CO JE MP3? 

MP3 je zkratka “MPEG-1 Audio Layer 3”.

MPEG je zkratka “Motion Picture Experts

Group”, což je standard video komprese

používaný u video CD disků, atd.

MP3 je jednou z metod komprese audio

obsažená v MPEG audio standardu a

snižuje kvalitu zvuků, které jsou za

slyšitelným rozlišením lidského ucha a jsou

skryty hlasitějšími zvuky, proto vytváří data s

vyšší kvalitou a menším objemem dat.

Jelikož tímto lze komprimovat CD audio

přibližně na 1/10 původní velikosti bez

vnímatelné ztráty, na jeden CD-R/RW disk

lze zapsat přibližně 10 CD.

POZNÁMKA Soubory MP3 odlišné od

standardů nemusí být správně přehrány,

nebo se nemusí správně zobrazit název

souboru/složky.

Standardy pro MP3 soubory, které mohou být přehrány

Specifikace pro MP3 soubory, které mohou být přehrány, jsou uvedeny níže.

* U výbavy dle typu (vozidla s rozhraním Bluetooth® 2.0), nahlédněte do příručky vozidla

(rozhraní Bluetooth® 2.0).

Název Specifikace 

Specifikace                                                 DISK                 MPEG-1 AUDIO LAYER2/3

                                                                                           MPEG-2 AUDIO LAYER2/3

                                                                                           MPEG-2.5 AUDIO LAYER3

                                                                  USB                  MPEG-1 AUDIO LAYER3

                                                                                           MPEG-2 AUDIO LAYER3

Vzorkovací frekvence [kHz]                         DISK                 MPEG-1 : 32/44,1/48

                                                                                           MPEG-2 : 16/22,05/24

                                                                                           MPEG-2.5 : 8/11,025/12

                                                                  USB                  MPEG-1 : 32/44,1/48

                                                                                           MPEG-2 : 16/22,05/24                                  

Přenosová rychlost [kbps]                           DISK                  MPEG-1 : 32 - 384

                                                                                           MPEG-2/2.5 : 8 - 160

                                                                  USB                  MPEG-1 : 32 - 320

                                                                                           MPEG-2 : 32 - 160

VBR (variabilní přenosová rychlost)                                                Podpora

Typ kanálu                                                          Stereo/Joint stereo/Dual channel/Monaural

Přípona souboru                                                                              mp3

Podporované informace

Maximální počet znaků,

který může být na 

zdrojovém panelu

(*) Není podporován v režimu DISK.

ID3 tagy: Ver. 1.0, Ver. 1.1, Ver. 2.2, Ver. 2.3 Ver.2.4

Titul, název interpreta, název alba, žánr (*)

Názvy souborů: 18 znaků

Názvy složek: 41 znaků
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CO JE WMA? 

WMA je zkratka Windows Media Audio, což

je kompresní audio formát od společnosti

Microsoft. Tento kompresní formát má větší

kompresní poměr než MP3.

* Microsoft, Windows Media, a Windows

jsou registrované ochranné známky

Microsoft Corporation (USA) a v dalších

zemích.

POZNÁMKA

❒   WMA podporuje digital rights

management (DRM). Tento produkt

nemůže přehrát soubory WMA

chráněné tímto systémem.

❒   Soubory WMA odlišné od standardů

nemusí být správně přehrány, nebo se

nemusí správně zobrazit název

souboru/složky.

❒   “Pro”, “Lossless”, a “Voice” nejsou

podporovány.

Standardy pro WMA soubory, které mohou být přehrány

Specifikace pro WMA soubory, které mohou být přehrány, jsou uvedeny níže.

* U výbavy dle typu (vozidla s rozhraním Bluetooth® 2.0), nahlédněte do příručky vozidla

(rozhraní Bluetooth® 2.0).

Položka Podrobnosti

Specifikace                                             DISK         Windows Media Audio Version9.0 Standard

                                                              USB          Windows Media Audio Version7.0/8.0/9.0

Vzorkovací frekvence [kHz]                      DISK         32/44,1/48

                                                              USB          16/22,05/32/44,1/48

Přenosová rychlost [kbps]                       DISK          32 - 320

                                                              USB          16 - 320

VBR (variabilní přenosová rychlost)                                                 Podpora

Typ kanálu                                                                              Stereo/Monaural

Přípona souboru                                                                               wma

Podporované informace

                                                                                                            

Maximální počet znaků,

který může být na 

zdrojovém panelu

(*) Není podporován v režimu DISK.

WMA tagy 

titul, název interpreta, název alba, žánr (*)

Názvy souborů: 18 znaků

Názvy složek: 41 znaků
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CO JE AAC? 

AAC je zkratka Advanced Audio Coding,

což je standard audio komprese používaný

u “MPEG-2” a “MPEG-4”.

Představuje 1.4násobnou kompresi oproti

MP3, se srovnatelnou audio kvalitou.

POZNÁMKA

❒   AAC podporuje digital rights

management (DRM) (správa digitálních

práv). Tento produkt nemůže přehrát

soubory AAC chráněné tímto systémem.

❒   Soubory AAC odlišné od standardů

nemusí být správně přehrány, nebo se

nemusí správně zobrazit název

souboru/složky.

Standardy pro AAC soubory, které mohou být přehrány

Specifikace pro AAC soubory, které mohou být přehrány, jsou uvedeny níže.

* U výbavy dle typu (vozidla s rozhraním Bluetooth® 2.0), nahlédněte do příručky vozidla

(rozhraní Bluetooth® 2.0).

Položka Podrobnosti

Specifikace                                                 DISK         MPEG-4/AAC-LC

                                                                  USB          Advanced Audio Coding

                                                                                   MPEG4/AAC-LC

                                                                                   MPEG2/AAC-LC

Vzorkovací frekvence [kHz]                         DISC         11,025/16/22,05/24/32/44,1/48

                                                                  USB          8/11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48

Přenosová rychlost [kbps]                           DISK          16 - 320

                                                                  USB           16 - 576

VBR (variabilní přenosová rychlost)                                                  Podpora

Typ kanálu                                                                                Stereo/Monaural

Přípona souboru                                                                                4ma

Podporované informace                                                                         

Maximální počet znaků,                                                                          

který může být na 

zdrojovém panelu

(*) Není podporován v režimu DISK.

AAC tagy nebo ID3 tagy

titul, název interpreta, název alba, žánr (*)

Názvy souborů: 18 znaků

Názvy složek: 41 znaků
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POSLECH RÁDIA

Následující popis vysvětluje, jak poslouchat

rozhlasové vysílání FM, MW a LW.

Stiskněte tlačítko MENU

Zobrazí se hlavní menu.

Stiskněte FM, MW nebo LW

Zobrazí se obrazovka s informacemi o

rozhlasovém vysílání.

Stiskněte ì Tune $ pro naladění

stanice

Začne hrát stanice na zvolené frekvenci.

ULOŽENÍ VAŠICH

OBLÍBENÝCH

ROZHLASOVÝCH STANIC

Můžete uložit 6 vašich oblíbených stanic pro

každé pásmo, FM1, FM2, MW a LW.

Na displeji s informacemi o vysílání

stiskněte ì Tune $ a vyhledejte

“broadcast station” (“rozhlasová

stanice”) k uložení

Stiskněte a podržte “preset

switch” (“předvolba”) pro uložení,

dokud neuslyšíte “pípnutí”

Tím uložíte zvolenou vysílací stanici pod

číslo předvolby, jejíž tlačítko jste stiskli.

RÁDIO
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OBSAH DISPLEJE

Obrazovka s informacemi o

rozhlasovém vysílání

1)   Zdrojový panel

     Zobrazí název aktuálně zvoleného

zdroje, číslo předvolby a přijímanou

frekvenci.

2)  FM1, FM2

     Umožňuje vám uložit 6 vašich

oblíbených stanic pro každé pásmo.

3)  Tlačítko předvolby

     Umožňuje vám uložit vaše oblíbené

rozhlasové stanice.

Stiskněte a podržte tlačítko pro

požadované číslo předvolby, dokud

neuslyšíte “pípnutí”. 

Tím uložíte aktuálně přijímanou vysílací

stanici.

→ “Uložení vašich oblíbených

rozhlasových stanic”. 

4)  �
     Stisknutím zobrazíte podmenu. Lze

nastavit [RDS Setting] (Nastavení RDS)

a [Sound Control] (Nastavení zvuku).

5)  ì Tune (Ladění) $
     Pro změnu frekvence. Stisknutím a

podržením, dokud neuslyšíte “pípnutí”,

automaticky spustí vyhledávání (seek). 

→ “Zahájení vyhledávání”. 

6)  Seznam stanic

     Zobrazí seznam rozhlasových stanic,

které lze přijímat.

→ “Vyhledání rozhlasových stanic ze

seznamu stanic”.

7)  Info

     Zobrazí přijímaný radio text. Pokud není

k dispozici žádná textová informace,

zobrazí se “NO TEXT” (“ŽÁDNÝ TEXT”).

VYHLEDÁNÍ

ROZHLASOVÝCH STANIC

SE SILNÝM SIGNÁLEM

Toto je užitečné pro vyhledání stanic, které

lze přijímat, pokud se nacházíte v jiné

oblasti, například na dovolené.

Zahájení vyhledávání

Stanice mohou být vyhledány jedna po

druhé.
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Na obrazovce s informacemi o

rozhlasovém vysílání stiskněte a

podržte ì Tune (Ladění) $, dokud

neuslyšíte “pípnutí”

Pokud je nalezena stanice, začne hrát.

Zvolte rozhlasovou stanici, kterou

chcete vybrat ze seznamu a

stiskněte ji

Zahájí se příjem zvolené rozhlasové stanice. 

Stiskněte “žánr”, který chcete

Zobrazí se seznam stanic pouze pro

zvolený žánr.

VYHLEDÁNÍ

ROZHLASOVÝCH STANIC

ZE SEZNAMU STANIC

Můžete zvolit stanici ze seznamu

rozhlasových stanic.

Na obrazovce s informacemi o

rozhlasovém vysílání stiskněte

Station List (Seznam stanic) 

Zobrazí se seznam stanic.

POZNÁMKA Pro MW a LW je seznam

stanic automaticky aktualizovaný předtím,

než je zobrazen.

Stiskněte Back (Zpět) 

Displej se vrátí na původní obrazovku s

informacemi o rozhlasovém vysílání.

Zúžení seznamu stanic

Můžete zúžit seznam stanic podle žánru.

Na seznamu stanic stiskněte PTY

Filter (PTY filtr) 

Zobrazí se seznam žánrů.

RADA Stisknutím [Filter OFF] (Vypnout filtr)

na seznamu stanic zrušíte zúžení.

Aktualizace 

Seznamu stanic

Můžete manuálně aktualizovat seznam

stanic.

Na seznamu stanic stiskněte

Update (Aktualizovat)

Začne aktualizace.

Zobrazí se aktualizovaný seznam stanic.
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POSLECH DAB

Následující kapitola popisuje, jak poslouchat

DAB vysílání.

Stiskněte tlačítko MENU

Zobrazí se hlavní menu.

Stiskněte DAB 

Zobrazí se obrazovka s informacemi o DAB

vysílání.

Stiskněte ì Tune (Ladění) $ pro

naladění stanice.

Zvolená stanice začne hrát.

OBSAH DISPLEJE

Obrazovka s

informacemi o DAB

vysílání

1) Zdrojový panel

Zobrazí název zdroje, číslo předvolby a

název přehrávaného souboru a služby.

2) DAB1, DAB2, DAB3

Umožňuje vám uložit 6 vašich

oblíbených stanic pro každé pásmo.

3) Tlačítko předvolby

Umožňuje vám uložit vaše oblíbené

stanice.

Stiskněte a podržte tlačítko pro

požadované číslo předvolby, dokud

neuslyšíte “pípnutí”. Tím uložíte aktuálně

přijímanou vysílací stanici.

→ “Uložení vašich oblíbených

rozhlasových stanic”.

4) �
Stisknutím zobrazíte podmenu. [DAB

Setting] (Nastavení DAB) a 

[Sound Control] (Nastavení zvuku)

nastavení lze upravit.
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5) ì Tune (Ladění) $
Používá se pro změnu služeb, které

mohou být přijímány v souboru.

Stisknutím a podržením, dokud

neuslyšíte “pípnutí”, začne automatická

volba souboru (seek).

→ “Vyhledání vašich oblíbených

rozhlasových stanic”.

6) DAB indikátor spojení

Zobrazí se, pokud je funkce DAB

indikátoru spojení zapnuta.

Pokud je citlivost příjmu velmi nízká,

přepne se na jiné vysílání se stejným

obsahem.

7) ikona DAB spojení

Zobrazí se, když je v provozu funkce

DAB indikátor spojení.

8) Info

Zobrazí příjem dynamického štítku.

Pokud zde není žádná textová

informace, zobrazí se “NO TEXT”

(“ŽÁDNÝ TEXT”).

9) Seznam stanic

Zobrazí seznam rozhlasových stanic,

které lze přijímat.

→ “Vyhledání rozhlasové stanice ze

seznamu stanic”.

VYHLEDÁNÍ VAŠICH

OBLÍBENÝCH

ROZHLASOVÝCH

STANIC

Stanice mohou být vyhledány jedna po

druhé.

Na obrazovce s informacemi o

DAB vysílání stiskněte a podržte ì
Tune (Ladění) $, dokud neuslyšíte

“pípnutí”

Přijímá a přehrává první službu v souboru,

kterou lze přijímat.
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Stiskněte ì Tune (Ladění) $ pro

naladění stanice

Zvolená služba je přehrávána.

RADA Přepnutím na první službu nebo

poslední službu v rámci souboru přepnete

na další soubor.

ULOŽENÍ VAŠICH

OBLÍBENÝCH

ROZHLASOVÝCH STANIC

Můžete uložit 6 vašich oblíbených stanic pro

DAB1, DAB2 a DAB3.

Na obrazovce s informacemi o DAB

vysílání stiskněte ì Tune $ a

vyhledejte “rozhlasovou stanici”,

kterou chcete uložit

Stiskněte a podržte “preset switch”

(předvolba) pro uložení, dokud

neuslyšíte “pípnutí”

Tím uložíte zvolenou vysílací stanici pod číslo

předvolby, jejíž tlačítko jste stiskli.

VYHLEDÁNÍ

ROZHLASOVÝCH STANIC

ZE SEZNAMU STANIC

Můžete zvolit stanici ze seznamu

rozhlasových stanic.

Na obrazovce s informacemi o

DAB vysílání stiskněte Station List

(Seznam stanic) 

Zobrazí se seznam stanic.

POZNÁMKA Seznam stanic se automaticky

aktualizuje předtím, než je zobrazen.

Zvolte rozhlasovou stanici, kterou

chcete vybrat ze seznamu a

stiskněte ji

Zahájí se příjem zvolené rozhlasové stanice.

Stiskněte Back (Zpět) 

Displej se vrátí na obrazovku s informacemi

o DAB vysílání.
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Zúžení seznamu stanic

Můžete zúžit seznam stanic podle žánru.

Na seznamu stanic stiskněte PTY

Filter (PTY Filtr)

Zobrazí se seznam žánrů.

Stiskněte “žánr”, který chcete

Zobrazí se seznam stanic pouze pro

zvolený žánr.

Aktualizace Seznamu

stanic

Můžete manuálně aktualizovat seznam

stanic.

Na seznamu stanic stiskněte

Update (Aktualizovat) 

Začne aktualizace.

Zobrazí se aktualizovaný seznam stanic

RADA Filtrování je zrušeno, pokud stisknete

[Filter OFF] (Vypnout filtr) v seznamu stanic.
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POSLECH CD

Tento popis vysvětluje, jak poslouchat

audio CD (CD-DA/CD-TEXT).

Vložte disk do zařízení a automaticky začne

přehrávání. 

→ “Vložení disku”

POZNÁMKA Ovládejte audio CD, které je

vloženo do zařízení.

Stiskněte tlačítko MENU.

Zobrazí se hlavní menu.

Stiskněte CD 

Zobrazí se obrazovka s informacemi o

přehrávání CD.

Stiskněte 2 Track (Stopa) 3 a

zvolte stopu

Zvolená stopa se začne přehrávat.

RADA Můžete přeskočit nebo přetáčet

přehrávanou stopu stisknutím a podržením

2 Track (Stopa) 3.

DISK

ZOBRAZENÍ SEZNAMU

Můžete zobrazit seznam stop.

Na obrazovce s informacemi o

přehrávání CD stiskněte 

Track List (Seznam stop) 

Zobrazí se seznam stop.

Stiskněte Back (Zpět) 

Displej se vrátí na obrazovku s informacemi

o přehrávání CD.
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OBSAH DISPLEJE

Obrazovka s informacemi o přehrávání

4) � (str.33)

Zobrazí se podmenu. Umožňuje vám

změnit režim přehrávání, atd.

5) 2 Track (Stopa) 3
Pro volbu stopy. Podržte pro rychlé

přetáčení a posouvání.

6) Název/číslo stopy

Pokud je k dispozici informace o titulu,

zobrazí se název stopy.

1) Zdrojový panel

Zobrazí název aktuálně zvoleného

zdroje, číslo přehrávané stopy, čas

přehrávání, režim přehrávání, atd.

2) Název alba

Pokud je k dispozici informace o titulu,

zobrazí se název alba. Pokud není k

dispozici žádná informace o titulu,

zobrazí se “NO TEXT” (“ŽÁDNÝ TEXT”).

3) Název interpreta

Pokud je k dispozici informace o titulu,

zobrazí se název interpreta. Pokud není

k dispozici žádná informace o titulu,

zobrazí se “NO TEXT” (“ŽÁDNÝ TEXT”).

7) Displej režimu přehrávání

Zobrazí aktuální režim přehrávání.

→ “Přepnutí režimu přehrávání” (str.33)

     REPEAT (OPAKOVANÉ

PŘEHRÁVÁNÍ): Repeat play

(Opakované přehrávání)

     SCAN (ZBĚŽNÉ PŘEHRÁVÁNÍ) :

Scan play (Zběžné přehrávání)

     RANDOM (NÁHODNÉ

PŘEHRÁVÁNÍ) : Random play

(Náhodné přehrávání)

8)   Čas přehrávání

9)   Seznam stop

     Zobrazí seznam stop.

→ “Zobrazení seznamu” (str.31)
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Lists (Seznamy) PŘEPNUTÍ REŽIMU

PŘEHRÁVÁNÍ

Je možné opakované přehrávání, náhodné

přehrávání, zběžné přehrávání.

Na obrazovce s informacemi o

přehrávání CD stiskněte �

Zobrazí se podmenu.

1) Číslo stopy

2) Název stopy

Zobrazí název stopy.

Pokud je informace o názvu stopy

prázdná, zobrazí se “Track (Stopa) (číslo

stopy)”.

3) Tlačítko kurzoru

Roluje stránky.

4) � (str.33)

Zobrazí podmenu. Umožňuje vám

změnit režim přehrávání, atd.

5) Back (Zpět)

Displej se vrátí na obrazovku s

informacemi o přehrávání CD.

Stiskněte �

Začne přehrávání ve zvoleném režimu.

RADA Pro zrušení zvoleného režimu

přehrávání, stiskněte znovu zvolený režim

přehrávání v kroku 2.
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POSLECH AUDIO

SOUBORŮ NA

DISKU

Tento popis vysvětluje, jak poslouchat

audio soubory na disku.

Vložte disk do zařízení a automaticky začne

přehrávání. 

→ “Vložení disku”.

POZNÁMKA Ovládejte audio disk, který je

vložen do zařízení.

Stiskněte tlačítko MENU.

Zobrazí se hlavní menu.

Stiskněte CD 

Zobrazí se obrazovka s informacemi o

přehrávání audio souborů.

Opakované přehrávání                                                     Opakované přehrávání aktuálně

                                                                                                     přehrávané stopy

Zběžné přehrávání                                                           Přehraje prvních 10 vteřin každé

                                                                                                            stopy na 

                                                                                                   celém disku v pořadí

Random (Náhodné přehrávání)                                              Přehraje stopy na disku 

                                                                                                    v náhodném pořadí

Nastavení zvuku                                                                     Přizpůsobí kvalitu zvuku.

                                                                                             → “Nastavení kvality zvuku”

Current Track (Aktuální stopa) (*)                                         Přesune aktuální píseň do

                                                                                                   čela seznamu stop.

(*) Tyto položky jsou pouze v podmenu zobrazeném během zobrazení seznamu.

Podmenu
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Stiskněte 2 Folder (Složka) 3 a

zvolte složku

Stiskněte 2 Track (Stopa) 3 a

zvolte stopu

Zvolená stopa se začne přehrávat.

RADA Můžete přeskočit nebo přetáčet

přehrávanou stopu stisknutím a podržením

2 Track (Stopa) 3.

ZOBRAZENÍ SEZNAMU

Když zobrazíte seznam, můžete

zkontrolovat úrovně složek během

vyhledávání stop.

Na obrazovce s informacemi o

přehrávání audio souborů,

stiskněte Folder List (Seznam stop)

a pak stiskněte ROOT (KOŘENOVÁ

SLOŽKA)

Zobrazí se seznam složek.

Zvolte složku, pak stiskněte

Track List (Seznam stop)

Zobrazí se seznam stop.

Stiskněte Playback Info (Informace

o přehrávání)

Displej se vrátí na obrazovku s informacemi

o přehrávání audio souborů.

RADA Můžete zvolit složku stisknutím 2
nebo 3.
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8) Displej režimu přehrávání

Zobrazí aktuální režim přehrávání.

→ “Přepnutí režimu přehrávání”.

      REPEAT (OPAKOVANÉ

PŘEHRÁVÁNÍ) : Repeat play

(Opakované přehrávání)

      FOLDER REPEAT (OPAKOVÁNÍ

SLOŽKY) : 

Pro opakované přehrávání složky

      SCAN (ZBĚŽNÉ PŘEHRÁVÁNÍ) :

Scan play (Zběžné přehrávání)

      FOLDER SCAN (ZBĚŽNÉ

PŘEHRÁVÁNÍ SLOŽKY) : Pro zběžné

přehrávání složky

      RANDOM (NÁHODNÉ

PŘEHRÁVÁNÍ) : Random play

(Náhodné přehrávání)

      ALL RANDOM (VŠE NÁHODNĚ) :

Náhodné přehrávání všech souborů

9)   Formát souboru

      Zobrazí formát přehrávaného audio

souboru.

10)    Čas přehrávání

11)   Folder List (Seznam složek)

        Zobrazí seznam složek.

        → “Lists” (“Seznamy”).

12)    2 Folder (Složka) 3
        Pro volbu složky. 

Stisknutí přepne na předchozí nebo

následující složku a přehraje od první

stopy v této složce.

OBSAH DISPLEJE

Obrazovka s informacemi o přehrávání

4) Žánr

Informace o žánru není zobrazena.

5) �
Zobrazí podmenu. Umožňuje vám

změnit režim přehrávání, atd.

6) 2 Track (Stopa) 3
Pro volbu stopy. Tiskněte pro rychlé

přetáčení a posouvání.

7) Název/číslo stopy

Pokud jsou k dispozici informace o

názvech stop, zobrazí se název stopy.

1) Zdrojový panel

Zobrazí název aktuálně zvoleného

zdroje, číslo přehrávané stopy, čas

přehrávání, režim přehrávání, atd.

2) Název alba

Pokud je k dispozici informace o titulu,

zobrazí se název alba. Pokud není k

dispozici žádná informace o titulu,

zobrazí se “NO TEXT” (“ŽÁDNÝ TEXT”).

3) Název interpreta

Pokud je k dispozici informace o titulu,

zobrazí se název interpreta. Pokud není

žádná informace o titulu, zobrazí se “NO

NAME” (“ŽÁDNÝ NÁZEV”).
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Lists (Seznamy)

Folder List (Seznam složek)

6) Folder Playback (Přehrání složky)

Přehraje stopy ve zvolené složce.

7) Back (Zpět)

Displej se vrátí na obrazovku s

informacemi o přehrávání audio

souborů.

Track List (Seznam stop)

PŘEPNUTÍ REŽIMU

PŘEHRÁVÁNÍ

Je možné opakované přehrávání, náhodné

přehrávání, zběžné přehrávání.

Na obrazovce s informacemi o

přehrávání audio souborů,

stiskněte �

Zobrazí se podmenu.

Stiskněte “mode” (“režim”) pro

změnu

1) Tlačítko kurzoru

Umožňuje zvolit složku.

2) ROOT (KOŘENOVÁ SLOŽKA)

Zobrazí hlavní úroveň.

3) Folder name (Název složky)

Stisknutím rozbalíte složku.

               zobrazí složku, která obsahuje

stopy.

               zobrazí složku stopy, která se

přehrává.

4) � (str.37)

Zobrazí podmenu. Umožňuje vám

změnit režim přehrávání, atd.

5) Track List (Seznam stop)

Rozbalí zvolenou složku.

1) Tlačítko kurzoru

Roluje stránky.

2) Číslo stopy/název souboru

Stisknutím začne přehrávání stop.

3) � (str.37)

Zobrazí podmenu. Umožňuje vám

změnit režim přehrávání, atd.

4) Back (Zpět)

Displej se vrátí na obrazovku s

informacemi o přehrávání 

audio souborů.

5) Back (Zpět)

Vrátí zpět do seznamu složek.
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Stiskněte �

Začne přehrávání ve zvoleném režimu. 

Repeat (Opakované přehrávání)

Scan (Zběžné přehrávání)

Random (Náhodné přehrávání)

Sound Control (Nastavení zvuku)

Current Track (Aktuální stopa) (*)

ROOT (KOŘENOVÁ SLOŽKA) (*)

Parent folder (Nadřazená složka) (*)

(*) Tyto položky jsou pouze v podmenu zobrazeném během zobrazení seznamu.

Podmenu

Po každém stisku se režim přepne v pořadí “Opakované

přehrávání”, “Opakování složky” a “Zrušeno”

Opakované přehrávání: Opakuje přehrávání aktuálně

přehrávané stopy.

Opakované přehrávání složky: Opakuje přehrávání stop v

aktuálně přehrávané složce.

Po každém stisku se režim přepne v pořadí “Zběžné přehrávání”,

“Zběžné přehrávání složky” a “Zrušeno”. 

Scan (Zběžné přehrávání): Přehraje prvních 10 vteřin každé

stopy v aktuálně přehrávané složce v pořadí. 

Folder scan (Zběžné přehrávání složky): Přehraje prvních 10

vteřin první stopy v každé složce na médiu v pořadí.

Po každém stisku se režim přepne v pořadí “Náhodné

přehrávání”, “Náhodné přehrávání všech” a “Zrušeno”. 

Random (Náhodné přehrávání): Přehraje stopy v aktuálně

přehrávané složce v náhodném pořadí. 

All random (Vše náhodně): Přehraje všechny stopy na médiu v

náhodném pořadí.

Nastaví kvalitu zvuku.

→ “Nastavení kvality zvuku” (str.63)

Posune na aktuální Seznam stop.

Posune na hlavní úroveň a složí všechny složky 

v náhledu.

Posun o úroveň výše.
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POSLECH

SMÍŠENÉHO DISKU

Tento popis vysvětluje, jak poslouchat disk,

na kterém jsou nahrány soubory audio CD 

(CD-DA/CDTEXT) a audio soubory

(MP3/WMA/AAC).

Vložte disk do zařízení a automaticky začne

přehrávání. 

→ “Vložení disku”(str.15)

POZNÁMKA Ovládejte smíšený disk, který

je vložený do zařízení.

Stiskněte tlačítko MENU.

Zobrazí se hlavní menu.

Stiskněte CD

Zobrazí se obrazovka s informacemi o

přehrávání smíšeného disku.

Stiskněte CD nebo MP3/WMA/AAC 

Následující úkony jsou stejné pro poslech

audio CD nebo audio souborů.

RADA 

❒   Pokud stisknete [CD] přejděte na

“Poslech CD”.

❒   Pokud stisknete [MP3/WMA/AAC],

přejděte na “Poslech audio souborů na

disku”.
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7) Displej režimu přehrávání

Zobrazí aktuální režim přehrávání.

→ “Přepnutí režimu přehrávání”.

     REPEAT (OPAKOVANÉ

PŘEHRÁVÁNÍ) : Repeat play

(Opakované přehrávání)

     SCAN (ZBĚŽNÉ PŘEHRÁVÁNÍ) :

Scan play (Zběžné přehrávání)

     RANDOM (NÁHODNÉ 

PŘEHRÁVÁNÍ) : Random play

(Náhodné přehrávání)

8)   Čas přehrávání

9)   Seznam stop

     Zobrazí seznam stop.

→ “Zobrazit seznam”.

OBSAH DISPLEJE

Obrazovka s informacemi o přehrávání 

(Když je stisknuto [CD])

4) � (str.33)

Zobrazí se podmenu. Umožňuje vám

změnit režim přehrávání, atd.

5) 2 Track (Stopa) 3
Pro volbu stopy. Tiskněte pro rychlé

přetáčení a posouvání.

6) Název/číslo stopy

Pokud je k dispozici informace o titulu,

zobrazí se název stopy.

1) Zdrojový panel

Zobrazí název aktuálně zvoleného

zdroje, číslo přehrávané stopy, čas

přehrávání, režim přehrávání, atd.

2) Název alba

Pokud je k dispozici informace o titulu,

zobrazí se název alba. Pokud není k

dispozici žádná informace o titulu,

zobrazí se “NO TEXT” (“ŽÁDNÝ TEXT”).

3) Název interpreta

Pokud je k dispozici informace o titulu,

zobrazí se název interpreta. Pokud není

k dispozici žádná informace o titulu,

zobrazí se “NO TEXT” (“ŽÁDNÝ TEXT”).
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8) Displej režimu přehrávání

Zobrazí aktuální režim přehrávání.

→ “Přepnutí režimu přehrávání”.

      REPEAT (OPAKOVANÉ

PŘEHRÁVÁNÍ) : Repeat play

(Opakované přehrávání)

      FOLDER REPEAT (OPAKOVÁNÍ

SLOŽKY) : Pro opakované přehrávání

složky

      SCAN (ZBĚŽNÉ PŘEHRÁVÁNÍ) :

Scan play (Zběžné přehrávání)

      FOLDER SCAN (ZBĚŽNÉ

PŘEHRÁVÁNÍ SLOŽKY) : Pro zběžné

přehrávání složky

      RANDOM (NÁHODNÉ

PŘEHRÁVÁNÍ) : Random play

(Náhodné přehrávání)

      ALL RANDOM (VŠE NÁHODNĚ) :

Náhodné přehrávání všech souborů

9)   Formát souboru

      Zobrazí formát přehrávaného audio

souboru.

10)    Čas přehrávání

11)   Folder List (Seznam složek)

        Zobrazí seznam složek.

        → “Lists” (“Seznamy”).

12)    2 Folder (Složka) 3
        Pro volbu složky. Stisknutí přepne na

předchozí nebo následující složku a

přehraje od první stopy v této složce.

Obrazovka s informacemi o přehrávání 

(Když je stisknuto [MP3/WMA/AAC])

4) Žánr

Informace o žánru není zobrazena.

5) �
Zobrazí podmenu. Umožňuje vám

změnit režim přehrávání, atd.

6) 2 Track (Stopa) 3
Pro volbu stopy. Tiskněte pro rychlé

přetáčení a posouvání.

7) Název/číslo stopy

Pokud jsou k dispozici informace o

názvech stop, zobrazí se název stopy.

1) Zdrojový panel

Zobrazí název aktuálně zvoleného

zdroje, číslo přehrávané stopy, čas

přehrávání, režim přehrávání, atd.

2) Název alba

Pokud je k dispozici informace o titulu,

zobrazí se název alba. Pokud není k

dispozici žádná informace o titulu,

zobrazí se “NO TEXT” (“ŽÁDNÝ TEXT”).

3) Název interpreta

Pokud je k dispozici informace o titulu,

zobrazí se název interpreta. Pokud není

žádná informace o titulu, zobrazí se “NO

NAME” (“ŽÁDNÝ NÁZEV”).
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POUŽITÍ iPODu

15) 3) 4) 5)

Připojením komerčně dostupného zařízení

iPod/iPhone k tomuto zařízení můžete

přehrávat stopy v těchto zařízeních.

POZNÁMKA

❒   V závislosti na generaci, modelu nebo

verzi softwaru iPodu/iPhonu, nemusí být

možné přehrávání na tomto zařízení.

(→P6) 

Navíc nemusí být možné přehrávání, jak

je popsáno v tomto dokumentu.

❒   Nahlédněte prosím do uživatelské

příručky k vašemu vozidlu ohledně

informací, které typy iPodu/iPhonu

mohou být připojeny do zařízení dle typu

(vozidla s rozhraním Bluetooth® 2.0) a

které typy souborů mohou být

přehrávány.

❒   Aktualizace vašeho softwaru někdy

změní funkce, které mohou být

využívány při připojení k tomuto zařízení.

❒   Ovládejte iPod/iPhone během připojení

k tomuto produktu.

❒   Nahlédněte prosím do uživatelské

příručky k vašemu vozidlu ohledně

připojení iPodu/iPhonu.

❒   Pro připojení iPodu/iPhonu použijte

jakýkoli komerčně dostupný iPod kabel.

❒   Pokud je iPod/iPhone připojen přes

Bluetooth jako audio zařízení s

Bluetooth nepřipojujte iPod/iPhone

pomocí iPod kabelu. Připojení pomocí

obou metod má za následek chybný

provoz.

❒   Pokud iPod/iPhone nefunguje správně,

odpojte iPod/iPhone od zařízení,

resetujte jej a znovu připojte.

❒   Přehrávání videí není možné, i když

iPod/iPhone podporuje funkce

přehrávání videí.

❒   Nastavte zařízení tak, aby nemohlo dojít

k nebezpečným operacím, jako

například připojení kabelu, během jízdy.

❒   Při připojování nebo odpojování

iPodu/iPhonu z bezpečnostních důvodů

nejprve zastavte vozidlo.

❒   V závislosti na stavu iPodu/iPhonu,

může chvíli trvat, než bude zařízení

rozpoznáno, nebo než začne přehrávání.

❒   Tlačítka na zařízení nebudou při připojení

iPodu/iPhonu fungovat.

❒   Specifikace a nastavení iPodu/iPhonu

mohou znamenat, že připojení není

možné, nebo mohou vyústit v rozdílnou

obsluhu nebo zobrazení.

❒   V závislosti na audio datech v

iPodu/iPhonu, nemusí být informace

zobrazeny správně.

❒   V závislosti na stavu vozidla a zařízení,

iPod/iPhone nemusí přehrávat po

nastartování motoru.

❒   Data obsahující informace o autorských

právech nemusí být přehrána.

❒   Je doporučeno vynulovat nastavení

ekvalizéru iPodu/iPhonu.

IPOD/USB
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PŘEHRÁVÁNÍ Z IPODU

Stiskněte tlačítko MENU.

Zobrazí se hlavní menu.

Stiskněte iPod

Zobrazí se obrazovka s informacemi o

přehrávání iPodu.

Stiskněte 2 Track (Stopa) 3 a

zvolte stopu

Zvolená stopa se začne přehrávat. 

RADA Můžete přeskočit nebo přetáčet

přehrávanou stopu stisknutím a podržením

2 Track (Stopa) 3.

SLEDOVÁNÍ VIDEÍ Z

IPODU

POZNÁMKA

❒   Tuto funkci nelze využít na

iPodu/iPhonu, který nemá funkcí

přehrávání videa.

❒   Tuto funkci nelze využít se zařízením

podle typu (vozidla s rozhraním

Bluetooth® 2.0).

❒   Pro přehrávání videa z iPodu je

vyžadován kabel.

❒   Z bezpečnostních důvodů mohou být

videa z iPodu přehrávána pouze pokud

vozidlo stojí a má zataženou ruční brzdu.

Stiskněte tlačítko MENU

Zobrazí se hlavní menu.

Stiskněte iPod 

Zobrazí se obrazovka s informacemi o

přehrávání iPodu.

Stiskněte iPod Menu a pak Video 

Stiskněte “category” (“kategorie”).

Obrazovka s

informacemi o

přehrávání videa

Následující popis vysvětluje obrazovku s

informacemi o přehrávání videa, zobrazenou

při dotyku obrazovky během přehrávání

videa.

Stiskněte “track” (“stopa”) pro

přehrání.

Zvolené video se začne přehrávat.

iPod MENU

2 Track (Stopa) o

�

t � �

Zobrazí menu iPodu.

→ “iPod Menu” (str.44)

Při zvolení videa.

Podržte pro posun vpřed

nebo vzad.

Dotykem zobrazíte

podmenu, změníte režim

přehrávání, atd.

→ “Podmenu” (str.44)

Přehrávání nebo pauza.
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9) Displej režimu přehrávání

Zobrazí aktuální režim přehrávání.

→ “Přepnutí režimu přehrávání”.

      REPEAT (OPAKOVANÉ

PŘEHRÁVÁNÍ) : Single repeat play

(Opakované přehrávání jednou)

      SHUFFLE (NÁHODNÉ

PŘEHRÁVÁNÍ) : Shuffle play (Náhodné

přehrávání)

      ALBUM-SHUFFLE (NÁHODNÉ

PŘEHRÁVÁNÍ ALBA) : 

Album shuffle play (Náhodné přehrávání

alba)

      RPT/SHUFFLE

(OPAKOVÁNÍ/NÁHODNÉ

PŘEHRÁVÁNÍ): 

Opakované přehrávání jednou/

Náhodné přehrávání

      RPT/ALBUM-SFL

(OPAKOVÁNÍ/NÁHODNÉ

PŘEHRÁVÁNÍ ALBA): 

Single repeat/Album shuffle play

(Opakované přehrávání jednou/

Náhodné přehrávání alba)

10)   Ikona stavu

        t         : Přehrát

        H       : Přehrát (rychlost přehrávání:

rychle) (**)

        ¸          : Přehrát (rychlost přehrávání:

pomalu) (**)

        � �           : Pozastavení

        B          : Zastavit

                      : Posunutí

                      : Přetočení

11)    Čas přehrávání

OBSAH DISPLEJE

Obrazovka s informacemi o přehrávání iPodu

5) Žánr

Pokud je v informaci o titulu dostupná

informace o žánru, zobrazí se název

žánru aktuálně přehrávané stopy.

6) �
Stisknutím se zobrazí podmenu, což

umožňuje změnit režim přehrávání, atd.

→ “Podmenu”.

7) 2 Track (Stopa) 3
Pro volbu stopy. 

Stiskněte pro posun vpřed nebo vzad.

8) Název/číslo stopy

Pokud jsou k dispozici informace o

názvech stop, zobrazí se název stopy.

1) Zdrojový panel

Zobrazí název aktuálně zvoleného

zdroje, číslo přehrávané stopy, čas

přehrávání, režim přehrávání, atd.

2) Název alba

Pokud je k dispozici informace o titulu,

zobrazí se název alba. Pokud není k

dispozici žádná informace o titulu,

zobrazí se “NO TEXT” (“ŽÁDNÝ TEXT”).

3) Obrázek*1

Pokud je v iPodu dostupná informace o

obrázku, zobrazí se obrázek.

4) Název interpreta

Pokud je k dispozici informace o titulu,

zobrazí se název interpreta. Pokud není

obsažena informace o titulu, zobrazí se

“NO NAME” (“ŽÁDNÝ NÁZEV”). ó
ô
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12)    Seznam kapitol (*)

        Zobrazí seznam kapitol audioknihy.

→“ Zobrazení seznamu kapitol”.

13)    Panel přehrávání (*)

        Zobrazí podíl přehrávané stopy. 

14)    t � � (*)
          Umožňuje přehrát nebo pozastavit.

15)    iPod Menu

        Zobrazí iPod menu.

→ “iPod Menu”.

(*)   Není zobrazeno u zařízení podle typu

(vozidla s rozhraním Bluetooth® 2.0).

(**)  Pouze během přehrávání audioknihy

iPod Menu

Stisknutím [iPod Menu] na obrazovce s

informacemi přehrávání iPodu se zobrazí

iPod menu.

Z iPod menu lze zobrazit seznam různých

kategorií.

PŘEPNUTÍ REŽIMU

PŘEHRÁVÁNÍ

Je možné opakované přehrávání, náhodné

přehrávání, atd.

Na obrazovce s informacemi o

přehrávání iPodu stiskněte �

Zobrazí se podmenu.

Stiskněte “mode” (“režim”) pro

změnu

Menu kategorií

Music (Hudba) (*)

Video (*)

Menu

kategorií

Back (Zpět)

�

Zobrazí Menu kategorie

hudby.

Zobrazí Menu kategorie

videa.

Zobrazí seznam kategorií.

→ “Hledání podle seznamu”.

Návrat na obrazovku

s informacemi o přehrávání.

→ “Obrazovka s

informacemi o přehrávání

iPodu”.

Zobrazí podmenu, změní

režim 

přehrávání, atd.

→ “Podmenu”.

(*) Není zobrazeno u zařízení podle typu (vozidla s

rozhraním Bluetooth® 2.0).
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Stiskněte �

Začne přehrávání ve zvoleném režimu.

Repeat (Opakované přehrávání)

Random (Náhodné přehrávání)

Playback Speed 

(Rychlost přehrávání) (*)

Sound Control (Nastavení zvuku)

(*) Toto menu není zobrazeno u zařízení podle typu (vozidla s rozhraním Bluetooth® 2.0).

Podmenu

Po každém stisku se režim přepne mezi “REPEAT”

(“OPAKOVANÉ PŘEHRÁVÁNÍ”) a “Cancel” (“Zrušeno”).

Repeat (Opakované přehrávání): Opakuje přehrávání

aktuálně přehrávané stopy. Když je opakování zrušeno, jsou

opakovány stopy na aktuální úrovni.

Po každém stisku se režim přepne v pořadí “SHUFFLE”

(“NÁHODNÉ PŘEHRÁVNÍ”), “ALBUM SHUFFLE” (“NÁHODNÉ

PŘEHRÁVÁNÍ ALBA”) a “Cancel” (“Zrušeno”)

Random (Náhodné přehrávání): Přehraje stopy na aktuální

úrovni v náhodném pořadí.

Náhodné přehrávání alba: Přehraje všechna alba na aktuální

úrovni v náhodném pořadí. Nicméně, pořadí alb není změněno.

Po každém stisku se režim přepne v pořadí t (Normálně), H

(Rychle), ˙ (Pomalu) a t (Normálně).

Nastaví kvalitu zvuku.

→ “Nastavení kvality zvuku”.

RADA Během opakovaného přehrávání, i pokud začalo náhodné přehrávání nebo náhodné

přehrávání alba, pokračuje opakované přehrávání. 
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VYHLEDÁNÍ PODLE

SEZNAMU

Stiskem kategorie v iPodu menu (str.44) se

zobrazí seznam kategorií. Stiskem seznamu

můžete zkontrolovat názvy alb a stop

během vyhledávání stop, které chcete.

Na obrazovce s informacemi o

přehrávání iPodu stiskněte iPod

menu

Zobrazí se iPod menu.

Stiskněte “category” (“kategorie”)

Zobrazí se seznam vybrané kategorie.

Stiskněte “položku” pro přehrání

ze seznamu.

Zobrazí se seznam vybrané položky.

Opakujte Krok 3 pro vyhledávání stop. Když

stisknete stopu pro přehrání ze seznamu,

začne přehrávání.

Zobrazení obrazovky s

informacemi o

přehrávání

Když je zobrazen seznam, může být

zobrazena obrazovka s informacemi o

přehrávání iPodu pro aktuálně přehrávanou

stopu.

Stiskněte Playback Info na

obrazovce zobrazení seznamu 

Menu kategorií

RADA

❒   Úroveň položek v Kroku 3 závisí na

zvolené kategorii v Kroku 2.

❒   Informace o titulu nahraném do iPodu

se zobrazí na seznamu.
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Zobrazení Seznamu

kapitol

Pokud je v iPodu nahrávka audioknihy,

můžete zobrazit seznam kapitol této

audioknihy a přehrávat kapitolu po kapitole.

Následující popis vysvětluje úkony z

obrazovky s informacemi o přehrávání

hudby.

POZNÁMKA

❒   Tato funkce nemůže být používána na

iPodu/iPhonu, který nemá funkcí

přehrávání audioknih.

❒   Tato funkce nemůže být použita při

Bluetooth připojení.

Během přehrávání audioknihy

stiskněte seznam kapitol na

obrazovce s informacemi o

přehrávání hudby 

POSLECH AUDIO

SOUBORŮ NA USB

ZAŘÍZENÍ

16)   6) 7) 8) 9)

Připojením komerčně dostupného USB

zařízení, např. USB disku, k tomuto zařízení

můžete přehrávat audio soubory v těchto

zařízeních.

POZNÁMKA

❒   Nahlédněte prosím do uživatelské

příručky vašeho vozidla ohledně

podrobností, jako například typu USB

zařízení, která lze připojit do USB portů.

❒   Nahlédněte prosím do uživatelské

příručky vašeho vozidla ohledně

podrobností o typech souborů, které lze

přehrát ve výbavě dle typu (vozidla s

rozhraním Bluetooth ® 2.0).

❒   Nahlédněte prosím do příručky k

vašemu vozidlu ohledně připojení USB

zařízení.

❒   V závislosti na typu USB zařízení nemusí

být možné použití, nebo mohou být

omezeny některé funkce.

❒   Doporučený systém souborů pro USB

paměť je FAT32.

15) Nikdy nedržte iPod/iPhone v ruce a

nemanipulujte s ním během jízdy, jelikož je to

nebezpečné.

3) Nenechávejte iPod/iPhone bez dohledu ve

vozidle.

4) Není možné žádné odškodnění za ztrátu dat

způsobenou připojením iPodu/iPhonu k

zařízení.

5) V závislosti na zacházení se zařízeními,

mohou být audio soubory poškozeny nebo

ztraceny; proto je doporučeno zálohovat data.

VAROVÁNÍ

DŮLEŽITÉ
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❒   Maximální kapacita USB paměti je

32GB.

❒   Ovládejte USB zařízení obsahující

nahrané audio soubory během připojení

k tomuto zařízení.

❒   Pro připojení USB zařízení použijte

jakýkoli komerčně dostupný připojovací

kabel.

Selhání připojení kabelu při připojování

může vyvolat přehnanou zátěž nebo

poškození USB konektoru.

❒   Nastavte zařízení tak, aby nemohly být

prováděny nebezpečné úkony, jako

například připojování kabelu, během

řízení.

❒   Při připojování a odpojování USB

zařízení z bezpečnostních důvodů

nejprve zastavte vozidlo.

❒   Do USB portu nevkládejte jiná než audio

zařízení. Mohlo by to mít za následek

poškození zařízení nebo příslušenství.

❒   V závislosti na stavu USB zařízení může

trvat déle, než je zařízení rozpoznáno

nebo než začne přehrávání.

❒   V závislosti na USB zařízeních nemusí

fungovat tlačítka na produktu během

připojení USB zařízení.

❒   Data obsahující informace o autorských

právech nemusí být přehrána.

❒   Specifikace a nastavení USB zařízení

mohou znamenat, že připojení není

možné, nebo vyústit v rozdílnou obsluhu

nebo zobrazení.

❒   V závislosti na audio datech v USB

zařízení, nemusí být informace

zobrazeny správně.

❒   V závislosti na stavu vozidla a zařízení,

iPod/iPhone nemusí přehrávat po

nastartování motoru.

Stiskněte tlačítko MENU

Zobrazí se hlavní menu.

Stiskněte USB 

Zobrazí se obrazovka s informacemi o

přehrávání.

Stiskněte 2 Folder (Složka) 3 a

zvolte složku.

Stiskněte 2 Track (Stopa) 3 a

zvolte stopu.

Zvolená stopa se začne přehrávat.

RADA Můžete přeskočit nebo přetáčet

přehrávanou stopu stisknutím a podržením

2 Track (Stopa) 3.
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     FOLDER SCAN (ZBĚŽNÉ
PŘEHRÁVÁNÍ SLOŽKY) : Pro zběžné
přehrávání složky

     RANDOM (NÁHODNÉ 
PŘEHRÁVÁNÍ) : Random play
(Náhodné přehrávání)

     ALL RANDOM (VŠE NÁHODNĚ) :
Náhodné přehrávání všech souborů

     REPEAT (OPAKOVANÉ
PŘEHRÁVÁNÍ) : Single repeat play
(Opakované přehrávání jednou) (*)

     SHUFFLE (NÁHODNÉ PŘEHRÁVÁNÍ)
: Náhodné přehrávání (*)

     ALBUM-SHUFFLE (NÁHODNÉ
PŘEHRÁVÁNÍ ALBA) : 
Album shuffle play (Náhodné přehrávání
alba) (*)

     RPT/SHUFFLE
(OPAKOVÁNÍ/NÁHODNÉ
PŘEHRÁVÁNÍ) :
Opakované přehrávání jednou/
Náhodné přehrávání (*)

     RPT/SHUFFLE-DFL
(OPAKOVÁNÍ/NÁHODNÉ
PŘEHRÁVÁNÍ): 
Single repeat/Album shuffle play
(Opakované přehrávání jednou/
Náhodné přehrávání alba) (*)

8)   Formát souboru
     Zobrazí formát přehrávaného audio

souboru.
Není zobrazen v režimu playlistu.

9)   Čas přehrávání

10)    Folder List (Seznam složek)
       Zobrazí seznam složek.

→ “Lists” (“Seznamy”).
Také, když [Playlist Mode] (Režim
playlistů) je zapnutý, zobrazí se [Music
Menu] (Menu hudby). Stisknutím se
zobrazí menu hudby.
→ “Menu hudby”.

OBSAH DISPLEJE

Obrazovka s informacemi o přehrávání

5) �
Zobrazí podmenu. Umožňuje vám

změnit režim přehrávání, atd.

→ “Podmenu”.

6) Název/číslo stopy

Pokud jsou obsaženy názvy stop v

informaci o titulu, jsou zobrazeny.

7) Displej režimu přehrávání

Zobrazí aktuální režim přehrávání. 

→ “Přepnutí režimu přehrávání”.

     REPEAT (OPAKOVANÉ

PŘEHRÁVÁNÍ) : Repeat play

(Opakované přehrávání)

     FOLDER REPEAT (OPAKOVÁNÍ

SLOŽKY) : 

Pro opakované přehrávání složky

     SCAN (ZBĚŽNÉ PŘEHRÁVÁNÍ) :

Scan play (Zběžné přehrávání)

1) Zdrojový panel

Zobrazí název aktuálně zvoleného

zdroje, číslo přehrávané stopy, čas

přehrávání, režim přehrávání, atd.

2) Název alba

Pokud je k dispozici informace o titulu,

zobrazí se název alba. Pokud není k

dispozici žádná informace o titulu,

zobrazí se “NO TEXT” (“ŽÁDNÝ TEXT”).

3) Název interpreta

Pokud je k dispozici informace o titulu,

zobrazí se název interpreta. Pokud není

obsažena informace o titulu, zobrazí se

“NO NAME” (“ŽÁDNÝ NÁZEV”).

4) Název žánru

Pokud je v informaci o titulu dostupná

informace o žánru, zobrazí se název

žánru aktuálně přehrávané stopy.
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11)    Playlist mode (Režim playlistu) (**)

        Pokud je obsažena informace o titulu

na USB zařízení, je zobrazena.

Pokud ji zapnete stisknutím, [Folder

List] (Seznam složek) se změní na

[Music Menu] (Menu hudby) a lze

zobrazit menu hudby.

12)    2 Folder (Složka) 3
        Pro volbu složky. 

Stisknutí přepne na předchozí nebo

následující složku a přehraje od první

stopy v této složce.

13)    2 Track (Stopa) 3
        Pro volbu stopy. 

Tiskněte pro rychlé přetáčení a

posouvání.

(*) Pouze v režimu playlistu

(**) Pouze zařízení dle typu (vozidla s

rozhraním Bluetooth® 2.0)

Lists (Seznamy)

Folder List (Seznam složek)

6) Folder Playback (Přehrání složky)

Přehraje stopy ve zvolené složce.

7) Back (Zpět)

Displej se vrátí na obrazovku s

informacemi o přehrávání USB zařízení.

Track List (Seznam stop)

1) Tlačítko kurzoru

Umožňuje zvolit složku.

2) ROOT (KOŘENOVÁ SLOŽKA)

Zobrazí hlavní úroveň.

3) Folder name (Název složky)

Stisknutím rozbalíte složku.

               zobrazí složku, která obsahuje

stopy.

               zobrazí složku stopy, která se

přehrává.

4) �
Zobrazí podmenu. Umožňuje vám

změnit režim přehrávání, atd.

5) Track List (Seznam stop)

Rozbalí zvolenou složku.

1) Tlačítko kurzoru

Roluje stránky.

2) Číslo stopy/název souboru

Stisknutím začne přehrávání stop.

3) �
Zobrazí podmenu. Umožňuje vám

změnit režim přehrávání, atd.

4) Playback Info (Informace o

přehrávání)

Displej se vrátí na obrazovku s

informacemi o přehrávání USB zařízení.

5) Back (Zpět)

Vrátí zpět do seznamu složek.
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ZOBRAZENÍ SEZNAMU

Když zobrazíte seznam, můžete

zkontrolovat úrovně složek během

vyhledávání stop.

Na obrazovce s informacemi o

přehrávání USB zařízení stiskněte

Folder List (Seznam složek) a pak

stiskněte ROOT (KOŘENOVÁ

SLOŽKA) 

Zobrazí se seznam složek.

Zvolte složku, pak stiskněte 

Track List (Seznam stop) 

Zobrazí se seznam stop.

Stiskněte Playback Info (Informace

o přehrávání)

Displej se vrátí zpět na obrazovku s

informacemi o přehrávání USB zařízení.

RADA Můžete zvolit složku stisknutím 2
nebo3.

Zařízení dle typu (vozidla s rozhraním

Bluetooth® 2.0).

ZOBRAZENÍ 

MENU HUDBY

Když je zobrazeno menu hudby, můžete

zobrazit seznam hudby pro každého autora

nebo album.

Na obrazovce s informacemi o

přehrávání USB zařízení stiskněte 

Playlist Mode (Režim playlistu) 

Zapne se [Playlist Mode] (Režim playlistu) a 

[Folder List] (Seznam složek) se změní na

[Music Menu] (Menu hudby).

Stiskněte Music Menu (Menu

hudby) 

Zobrazí se menu hudby.

Stiskněte jakékoli “menu”

Zobrazí se seznam odpovídající položce

menu.
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Menu hudby

Následující popis vysvětluje zobrazené

menu, když je zapnutý [Playlist Mode]

(Režim playlistu) na obrazovce s

informacemi o přehrávání a stisknete [Music

Menu] (Menu hudby).

PŘEPNUTÍ REŽIMU

PŘEHRÁVÁNÍ

Je možné opakované přehrávání, náhodné

přehrávání, zběžné přehrávání.

Na obrazovce s informacemi o

přehrávání USB zařízení, 

stiskněte �

Zobrazí se podmenu.

Stiskněte �

Začne přehrávání ve zvoleném režimu.

Playlists (Playlisty)

Artists (Interpreti)

Albums (Alba)

Songs (Skladby)

Genres (Žánry)

Back (Zpět)

�

Zobrazí Playlist.

Zobrazí seznam interpretů.

Zobrazí seznam alb.

Zobrazí seznam skladeb.

Zobrazí seznam žánrů.

Návrat na obrazovku

s informacemi o

přehrávání.

→ “Obrazovka s

informacemi o

přehrávání”.

Zobrazí podmenu,

změní režim

přehrávání, atd.

→ “Podmenu”.

16) USB zařízení nikdy nedržte v ruce a

neovládejte jej během jízdy, je to nebezpečné.

VAROVÁNÍ

6) Nenechávejte USB zařízení ve vozidle bez

dohledu.

7) Nepoužívejte pevné disky, čtečky karet

nebo paměťové karty, jelikož se mohou

poškodit nebo způsobit škodu na datech,

která jsou na nich obsažena.

Pokud jsou chybně připojeny, vypněte

zapalování motoru a pak je vyjměte.

8) Na poškození USB zařízení se nevztahuje

žádná záruka, ani na ztrátu nebo poškození

obsažených dat.

9) V závislosti na zacházení se zařízeními

mohou být audio soubory poškozeny nebo

ztraceny; proto je doporučeno zálohovat data.

DŮLEŽITÉ
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Repeat (Opakované přehrávání)

Zběžné přehrávání (*)

Random (Náhodné přehrávání)

Sound Control (Nastavení zvuku)

Aktuální stopa (**)

ROOT (**)

Kořenová složka (**)

Databáze (***)

(*) Nezobrazuje se během režimu playlistu.

(*) Tyto položky jsou pouze v podmenu zobrazeném během zobrazení seznamu složek.

(***) Tato položka je pouze pro zařízení podle typu (vozidla s rozhraním Bluetooth® 2.0).

Podmenu

Po každém stisku se režim přepne v pořadí “Opakované přehrávání”, “Opakování složky” a “Zrušeno”

Opakované přehrávání: Opakuje přehrávání aktuálně přehrávané stopy.

Opakované přehrávání složky: Opakuje přehrávání stop v aktuálně přehrávané složce.

Po každém stisku se režim přepne v pořadí “Zběžné přehrávání”, “Zběžné přehrávání složky” a “Zrušeno”.

Zběžné přehrávání: Přehraje prvních 10 vteřin každé stopy v aktuálně přehrávané složce v pořadí. 

Folder scan (Zběžné přehrávání složky): Přehraje prvních 10 vteřin první stopy v každé složce na médiu v pořadí.

Po každém stisku se režim přepne v pořadí “Náhodné přehrávání”, “Náhodné přehrávání všech” a “Zrušeno”.

Náhodné přehrávání: Přehraje stopy v aktuálně přehrávané složce v náhodném pořadí.

All random (Vše náhodně): Přehraje všechny stopy na médiu v náhodném pořadí.

Nastaví kvalitu zvuku.

→ “Nastavení kvality zvuku”.

Posune na aktuální Seznam stop.

Posune na hlavní úroveň a složí všechny složky v náhledu.

Posun o úroveň výše.

Umožňuje zkontrolovat verzi Gracenote.
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POUŽITÍ

BLUETOOTH AUDIO

17) 10) 11)

Toto zařízení může přehrávat stopy na

komerčně dostupném 

audio zařízení s Bluetooth.

POZNÁMKA

❒   V závislosti na typu audio zařízení s

Bluetooth nemusí být možné použití,

nebo mohou být omezeny některé

funkce.

❒   Aktualizace softwaru někdy změní

funkce, které mohou být použity při

připojení tomuto produktu.

❒   I když je připojeno audio zařízení s

Bluetooth, může být používána funkce

hands-free (str.56) přes Bluetooth

připojení z jiného zařízení. 

❒   Ujistěte se o tom v příručkách ke

komerčně dostupným audio zařízením s

Bluetooth.

❒   V závislosti na typu audio zařízení s

Bluetooth se může lišit úroveň hlasitosti. 

Je zde nebezpečí zvýšené hlasitosti,

proto je před použitím doporučeno

ztlumit hlasitost.

→ “Nastavení hlasitosti”.

❒   V závislosti na stavu audio zařízení s

Bluetooth může chvíli trvat, než bude

zařízení rozpoznáno, nebo než začne

přehrávání.

❒   Specifikace a nastavení audio zařízení s

Bluetooth mohou znamenat, že připojení

není možné, nebo vyústit v rozdílnou

obsluhu nebo zobrazení.

❒   V závislosti na audio datech audio

zařízení s Bluetooth nemusí být

informace zobrazeny správně.

❒   V závislosti na stavu vozidla a zařízení

audio zařízení s Bluetooth nemusí

přehrávat po nastartování motoru.

❒   Data obsahující informaci o autorských

právech nemusí být přehrána.

❒   Je doporučeno vynulovat nastavení

ekvalizéru audio zařízení s Bluetooth.

❒   Při prvním poslechu audio zařízení s

Bluetooth musíte nastavit připojení. 

PŘIPOJENÍ AUDIO

ZAŘÍZENÍ S BLUETOOTH

Tento produkt a 

audio zařízení s Bluetooth používají k

připojení funkce Bluetooth.

Pro podrobnější informace o připojení se

podívejte na “Nastavení Bluetooth”.

Metody ovládání níže popisují situace po

vytvoření připojení.

NOTE Pokud je iPod/iPhone připojen přes

Bluetooth jako audio zařízení s Bluetooth,

nepřipojujte iPod/iPhone pomocí iPod

kabelu. Připojení pomocí obou metod má

za následek chybný provoz.

ZAŘÍZENÍ EXTERNÍHO VSTUPU
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POSLECH Z AUDIO

ZAŘÍZENÍ S

BLUETOOTH

Stiskněte tlačítko MENU

Zobrazí se hlavní menu.

Stiskněte BT Audio 

Zobrazí se obrazovka s informacemi o

přehrávání Bluetooth audio.

Stiskněte 2 Track (Stopa) 3 a

zvolte stopu

RADA Můžete přeskočit nebo přetáčet

přehrávanou stopu stisknutím a podržením

2 Track (Stopa)3.

OBSAH DISPLEJE

Obrazovka s informacemi o přehrávání iPodu

5) Žánr (*)

Pokud je k dispozici informace o titulu,

zobrazí se název žánru. Pokud není k

dispozici žádná informace o titulu, nic

se nezobrazí.

6) 2 Track (Stopa) 3
Pro volbu stopy. Tiskněte pro rychlé

přetáčení a posouvání.

7) � (*)

Zobrazí podmenu. Umožňuje vám

změnit režim přehrávání, atd.

8) Ikona Bluetooth připojení

           : Stav audio připojení

            : Stav připojení telefonu

1) Zdrojový panel

Zobrazí název aktuálně zvoleného

zdroje, číslo přehrávané stopy, čas

přehrávání, režim přehrávání, atd.

2) Název/číslo stopy

Pokud jsou obsaženy názvy stop v

informaci o titulu, jsou zobrazeny.

3) Název skupiny (*)

Pokud je k dispozici informace o titulu,

zobrazí se název skupiny. Pokud není k

dispozici žádná informace o titulu,

zobrazí se “NO TEXT” (“ŽÁDNÝ TEXT”).

4) Název interpreta (*)

Pokud je k dispozici informace o titulu,

zobrazí se název interpreta. Pokud není

k dispozici žádná informace, zobrazí se

“NO NAME” (“ŽÁDNÝ NÁZEV”).
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9)      Zobrazení zbývající kapacity

baterie (*)

Zobrazí množství energie baterie,

které zbývá audio zařízení s Bluetooth.

10)    Displej režimu přehrávání (*) (**)

         REPEAT (OPAKOVANÉ

PŘEHRÁVÁNÍ) : Repeat play

(Opakované přehrávání)

         ALL REPEAT (OPAKOVANÉ

PŘEHRÁVÁNÍ VŠECH) : All repeat

play (Opakované přehrávání všech)

         SCAN PLAY (ZBĚŽNÉ

PŘEHRÁVÁNÍ) : Scan play (Zběžné

přehrávání)

         RANDOM PLAY (NÁHODNÉ

PŘEHRÁVÁNÍ) : Random play

(Náhodné přehrávání)

11)   Ikona stavu (*)

        t     : Přehrát

        � �       : Pozastavení

        B      : Zastavit

                  : Posunutí

                  : Přetočení

12)    Čas přehrávání (*)

13)    B

       Zastaví přehrávání.

14)    t � �
          Umožňuje přehrát nebo pozastavit.

(*)    Nezobrazí se u AVRCP v1.0.

(**)   Nezobrazí se, pokud nemůže být získána

informace.

ó
ô

Stiskněte �

Začne přehrávání ve zvoleném režimu.

PŘEPNUTÍ 

REŽIMU PŘEHRÁVÁNÍ

Je možné opakované přehrávání, náhodné

přehrávání, zběžné přehrávání.

* Tuto funkci nelze využít, pokud AVRCP je

v1.0.

Na obrazovce s informacemi o

přehrávání audio zařízení s

Bluetooth stiskněte �

Zobrazí se podmenu.

Stiskněte “mode” (“režim”) pro

změnu
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Repeat 

(Opakované přehrávání)

Scan (Zběžné přehrávání)

Random 

(Náhodné přehrávání)

Nastavení zvuku

Podmenu

Po každém stisku se režim přepne v pořadí “Opakované přehrávání”,

“Opakované přehrávání všech” a “Zrušeno”

Opakované přehrávání: Opakuje přehrávání aktuálně přehrávané stopy.

Opakované přehrávání všech: Opakuje přehrávání všech stop 

v audio zařízení s Bluetooth.

Po každém stisku se režim přepne v pořadí “Zběžné přehrávání” a

“Zrušeno”.

Přehraje prvních 10 vteřin každé stopy v aktuálně

přehrávané skupině v pořadí.

Po každém stisku se režim přepne mezi “Náhodné přehrávání” a

“Zrušeno”. 

Přehraje stopy v aktuálně přehrávané skupině v náhodném pořadí.

Nastaví kvalitu zvuku.

→ “Nastavení kvality zvuku”.

17) Nikdy nedržte audio zařízení s Bluetooth v

ruce a nemanipulujte s ním během jízdy,

jelikož je to nebezpečné.

10) Nenechávejte audio zařízení s Bluetooth

bez dohledu ve vozidle.

11) V závislosti na zacházení se zařízeními

mohou být audio soubory poškozeny nebo

ztraceny, proto je doporučeno zálohovat data.

DŮLEŽITÉ

VAROVÁNÍ
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POUŽITÍ AUX

12)

Připojením externích kabelů a AUX zařízení

k tomuto zařízení můžete přehrávat stopy v

těchto zařízeních.

POZNÁMKA

❒   I když je zařízení přepnuto na AUX, tato

funkce nemůže být využita jestliže

vozidlo nemá vstup AUX.

❒   V závislosti na připojovaném audio

zařízení může být vydáván zvuk.

❒   Pro napájení použijte bateriový zdroj

obsažený v připojovaném audio zařízení.

Použití připojeného audio zařízení

během nabíjení přes zásuvku

zapalovače ve vozidle může vydávat

zvuk z reproduktorů.

❒   Pokud nejsou připojena žádná audio

zařízení, pak nevolte režim externího

zvuku. Pokud je zvolen režim externího

zvuku, když není připojeno žádné audio

zařízení, může být přes reproduktory

vydáván zvuk.

❒   Ohledně připojení AUX zařízení

nahlédněte do uživatelské příručky

vašeho vozidla.

❒   Připojte audio zařízení se zrušeným

vstupem externího zvuku, nebo se

ztlumenou hlasitostí.

❒   I když není zařízení připojeno, produkt

se přepne do AUX, proto dejte pozor na

úroveň hlasitosti, když připojujete

zařízení.

❒   Ze zařízení AUX nelze přehrávat video.

ZOBRAZENÍ

Stiskněte tlačítko MENU

Zobrazí se hlavní menu.

Stiskněte AUX 

Tím se provede audio výstup z 

AUX zařízení.

12) Pokud toto použijete při vypnutém

motoru, může to způsobit vybití baterie, což

znemožní nastartování motoru.

POZNÁMKA Tlačítko [AUX] se zobrazí, i

když k tomuto produktu není připojeno AUX

zařízení.

RADA  Stisknutím � pak 

[Sound Control] (Nastavení zvuku) můžete

nastavit kvalitu zvuku.

→ “Nastavení kvality zvuku”.

DŮLEŽITÉ
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MOBILNÍ TELEFON

18) 19) 

Připojení vašeho mobilního telefonu k

tomuto zařízení s Bluetooth vám umožní

využít funkci hands-free.

POZNÁMKA

❒   Zrušte funkce, jako například “zámek

klávesnice” mobilního telefonu a připojte

při zobrazení pohotovostní obrazovky.

❒   Během připojení nemusí funkce

mobilního telefonu (příjímání hovorů,

atd.) správně fungovat.

❒   V závislosti na vzdálenosti mezi

zařízením a mobilním telefonem,

podmínkách ve vozidle a typu

zobrazení, nemusí být možné připojení. 

V takových případech, umístěte mobilní

telefon co nejblíže produktu.

PŘIPOJENÍ 

MOBILNÍHO TELEFONU

Toto zařízení a mobilní telefon používají k

připojení funkce Bluetooth.

Pro podrobnější informace o připojení se

podívejte na “Nastavení Bluetooth”.

Metody ovládání níže popisují situace po

vytvoření připojení.

POZNÁMKA Toto vyžaduje mobilní telefon,

který může být připojen přes Bluetooth.

INFO/NASTAVENÍ

❒   Toto zařízení umožňuje uložit celkem 7

Bluetooth zařízení, včetně mobilních

telefonů a audio zařízení s Bluetooth.

❒   I přesto se může stát, že kvůli

vlastnostem a specifikacím mobilního

telefonu s Bluetooth nebude fungovat

správně.

❒   I přesto se může stát, že specifikace a

nastavení mobilního telefonu s Bluetooth

mohou vyústit v rozdílném zobrazení

nebo brání správnímu fungování.

❒   Některé modely nemusí být potvrzeny

při připojení, nebo nemusí být připojeny.
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ZOBRAZENÍ

TELEFONNÍHO SEZNAMU

V tomto zařízení je uložen telefonní seznam

vozidla a mobilní telefonní seznam, který

může čerpat data z vašeho mobilního

telefonu.

Stiskněte tlačítko MENU nebo

stiskněte Phone (Telefon) 

Zobrazí se obrazovka mobilního telefonu.

Stiskněte � a pak PhoneBook

(Telefonní seznam) 

Zobrazí se telefonní seznam vozidla nebo

mobilní telefonní seznam.

Aktuálně zobrazený telefonní seznam je ten,

který byl zobrazen naposledy.

POZNÁMKA

❒   Telefonní čísla v telefonním seznamu

mobilního telefonu nemohou být uložena

nebo odstraněna z tohoto zařízení.

❒   Pokud se zobrazuje obrazovka

telefonního seznamu vozidla a chcete

přepnout na mobilní seznam, stiskněte

[Mobile Phonebook] (Mobilní telefonní

seznam).

❒   Pokud se zobrazuje obrazovka

mobilního telefonního seznamu a chcete

přepnout na telefonní seznam vozidla,

stiskněte [Vehicle Phonebook] (Telefonní

seznam vozidla).

ULOŽENÍ DO

TELEFONNÍHO SEZNAMU

Telefonní čísla mohou být uložena.

Ukládání z 

mobilního telefonu 19) 

Můžete načíst telefonní seznam z mobilního

telefonu do seznamu vozidla.

POZNÁMKA

❒   Přenesou se pouze telefonní čísla a

jména.

❒   V seznamu vozidla může být uloženo až

32 záznamů.

❒   V mobilním seznamu může být uloženo

až 1000 záznamů.

❒   I když mobilní telefon podporuje tuto

funkci, u některých modelů a s

některými nastaveními není možné

přenést veškerá nebo některá data.

❒   Dokončení přenosu může trvat několik

minut.

❒   Telefonní čísla v mobilním telefonním

seznamu nemohou být ukládána,

měněna nebo odstraněna z tohoto

zařízení.

❒   Pro podrobnosti ohledně ovládání

vašeho mobilního telefonu nahlédněte

do příručky k mobilnímu telefonu.

Čtení jednoho záznamu

Zobrazte obrazovku telefonního

seznamu vozidla

→ “Zobrazení telefonního seznamu”.

Stiskněte � a pak Import 

Stiskněte Yes (Ano) 

Toto proveďte, když se zobrazí zpráva

“Import one phonebook entry?”

(“Importovat jeden záznam telefonního

seznamu?”).
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Zvolte telefonní číslo

Pro zvolení telefonního čísla, které má být

přeneseno, musíte obsluhovat mobilní

telefon.

Pro podrobnosti nahlédněte do uživatelské

příručky vašeho mobilního telefonu.

Když je nahrávání z mobilního telefonního

seznamu hotovo, zobrazí se zpráva “Import

úspěšný”.

RADA

❒   Váš mobilní telefon musí podporovat

OPP (Object Push Profiles).

❒   Jediné přenášené údaje jsou domácí,

pracovní a mobilní telefonní čísla.

Čtení ve všech

záznamech

Zobrazení obrazovky mobilního

telefonního

seznamu

→ “Zobrazení telefonního seznamu”.

Stiskněte � a pak Import 

Stiskněte Yes (Ano) 

Toto udělejte, zatímco se zobrazí zpráva

“Import entire phonebook from this

phone?” (“Importovat celý telefonní seznam

z tohoto telefonu?”).

Když je nahrávání z mobilního telefonního

seznamu hotovo, zobrazí se zpráva “Import

úspěšný”.

RADA

❒   Pokud je již v zařízení uložen telefonní

seznam vozidla, ukládání seznamu jej

přepíše.

❒   Jediné přenášené údaje jsou domácí,

pracovní a mobilní telefonní čísla.

❒   V telefonním seznamu vozidla může být

uloženo až 32 záznamů.

❒   Váš mobilní telefon musí podporovat

PBAP (Phone Book Access Profiles).

ÚPRAVA TELEFONNÍHO

SEZNAMU 20) 

Můžete upravit telefonní seznam, který byl

již uložen.

Zobrazte obrazovku telefonního

seznamu vozidla

→ “Zobrazení telefonního seznamu”.

Zvolte a stiskněte “phonebook”

(“telefonní seznam”), který chcete

upravit

Stiskněte Edit (Upravit) 

Stiskněte “kategorii”, kterou

chcete upravit
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Zadejte telefonní číslo a stiskněte

Enter 

Smazání pouze jednoho

záznamu

Zobrazte obrazovku telefonního

seznamu vozidla

→ “Zobrazení telefonního seznamu”.

Smazání více

telefonních seznamů

Zobrazte obrazovku telefonního

seznamu vozidla

→ “Zobrazení telefonního seznamu”.

Stiskněte �

Stiskněte jednu z 

“možnosti smazání”

RADA

❒   Stisknutím [Back] (Zpět) zrušíte

provedené změny.

❒   Pokud na obrazovce úprav stisknete

[Voice Tag] (Hlasová značka), můžete

upravit hlasovou značku

Smazání 

telefonního seznamu 

Můžete smazat telefonní seznam, který byl

již uložen.

Zvolte a stiskněte “phonebook”

(“telefonní seznam”), který chcete

smazat

Stiskněte Delete (Smazat) 

Stiskněte Yes (Ano) 

Smazání telefonního seznamu je hotovo.

Smazat

zvolenou 

položku 

Clear All 

(Smazat vše)

Zvolte více telefonních seznamů,

pak stiskněte [Delete] (Smazat)

pro jejich smazání.

Smaže všechny uložené

telefonní seznamy.

Stiskněte Yes (Ano) 

Smazání telefonního seznamu je hotovo.
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VYTOČENÍ

TELEFONNÍHO ČÍSLA

21)

Existuje několik způsobů, jak vytočit číslo.

Volání zadáním

telefonního čísla

Na obrazovce mobilního telefonu

zadejte telefonní číslo

Volání osobě, se kterou

jste právě hovořili

Na obrazovce mobilního telefonu 

stiskněte Redial (Opětovné

vytáčení)  

Zahájí se hovor na telefonní číslo, se kterým

jste právě hovořili.

Volání z telefonního

seznamu

Zobrazte telefonní seznam vozidla

nebo mobilní telefonní seznam

→ “Zobrazení telefonního seznamu”.

Zvolte a stiskněte 

“person to call” (“osobu, které

chcete volat”)

Stiskněte “telephone number to

call” (“telefonní číslo, na které

chcete volat”)

Tlačítko “OFF HOOK” (“ZVEDNUTÉ SLUCHÁTKO”)

RADA Pokud při zadávání uděláte chybu,

stiskněte [Clear] (Vymazat) pro smazání

jedné číslice.

Stiskněte tlačítko “OFF HOOK”

(“ZVEDNUTÉ SLUCHÁTKO”)

Zahájí se hovor na zadané telefonní číslo.

Stiskněte Yes (Ano) 

Zahájí se hovor na zvolené telefonní číslo.

POZNÁMKA Některé mobilní telefony

omezují volání na stejné telefonní číslo na 3

opakování během 3 minut.
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PŘÍCHOZÍ HOVORY

Rozezní se vyzvánění a zobrazí se příchozí

hovor.

Přijetí 

příchozího hovoru

Stiskněte tlačítko “OFF HOOK”

(“ZVEDNUTÉ SLUCHÁTKO”) na

volantu.

→ “Dálkové ovládání na volantu”.

RADA

❒   Stisknutím [Mute] (Ztišit) se vypne

funkce mikrofonu připojeného k tomuto

zařízení.

Stisknutím [Mute Off] (Ztišení vypnuto)

se zapne funkce mikrofonu.

❒   Stisknutím [Transfer Call] (Přepnutí

hovoru) přepne reproduktor a mikrofon

do mobilního telefonu. 

Stisknutím [Cancel transfer] (Zrušit

přepnutí) se přepne reproduktor a

mikrofon do tohoto zařízení.

❒   Hlasitost hovoru je nastavena na

hlasitost posledního hovoru. 

Hlasitost během tohoto hovoru bude

stejná pro další hovor.

Nyní můžete hovořit s volajícím.

RADA Můžete také hovořit s volajícím

pomocí stisku [Call] (Vytočit).

Ukončení telefonního

hovoru

Stiskněte tlačítko “ON HOOK”

(“POLOŽENÉ SLUCHÁTKO”) na

volantu

→ “Dálkové ovládání na volantu”.

Tím ukončíte příchozí hovor.

RADA Můžete hovor také ukončit stisknutím

[End] (Konec).
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NASTAVENÍ ZÁMKU

13) 

Můžete zamknout funkci telefonu zámkem,

abyste zabránili využití funkce telefonu třetí

osobou bez vašeho souhlasu.

Na obrazovce mobilního telefonu 

stiskněte � poté Lock (Zámek) 

Zadejte čtyřmístné “heslo”, poté

stiskněte Enter 

Nastavení zámku je dokončeno.

RADA

❒   Zámek začne fungovat od dalšího

startu.

❒   Po vypnutí zapalování do polohy

LOCK/OFF počkejte alespoň 30 vteřin,

pak zapalování znovu zapněte do polohy

ACC nebo ON. Pokud zapnete

zapalování do polohy ACC nebo ON

příliš brzy, nové nastavení nebude

správně provedeno.

❒   Pokud jste nastavili heslo, po zapnutí

zapalování zkontrolujte, že je heslo

nastaveno správně.

❒   Pokud zapomenete heslo, kontaktujte

prodejce Fiat.

Odemknutí zámku

Použijte heslo pro odemčení zámku. Až

budete příště používat funkci telefonu,

nebude potřeba znovu zadávat heslo.

Stiskněte tlačítko MENU nebo

stiskněte Phone (Telefon) 

Zadejte nastavení “hesla”, poté

stiskněte Enter 

Stiskněte � a poté Unlock

(Odemknout) 

Odemčení hesla je dokončeno.
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13) Nezapomeňte toto heslo.  Budete jej

potřebovat při příštím využití funkce telefonu.

DALŠÍ INFORMACE

KAMERA

Pokud je připojena zadní kamera (dostupná

samostatně), obraz z této kamery může být

přenášen na displej.

Pro podrobnosti nahlédněte do uživatelské

příručky vozidla.

Přesuňte řadicí páku do polohy

“R”.

Zobrazí se obraz ze zadní kamery.

RADA

❒  Když přesunete polohu řazení

rychlostních stupňů na „R“, je na displeji

obraz ze zadní kamery, bez ohledu na

funkci audio, je-li zapnuta nebo vypnuta.

❒  Když přesunete polohu řazení

rychlostních stupňů z „R“ na jakoukoli

jinou polohu při vypnuté funkci audio,

displej se přepne ze zadní kamery na

“Top menu” (Hlavní menu). “Top menu”

(Hlavní menu) se zobrazí během deseti

vteřin.

Jakmile je “Top menu” (Hlavní menu)

zobrazeno, můžete z tohoto menu zvolit

zdroj, ketrý chcete používat. 

18) Z bezpečnostních důvodů neobsluhujte

mobilní telefon během jízdy. Pokud chcete

obsluhovat mobilní telefon, nejprve zastavte

vozidlo na bezpečném místě.

19) Nenechávejte mobilní telefon ve vozidle

bez dohledu. Pokud mobilní telefon sklouzne

pod sedadlo, když zastavujete vozidlo nebo

když projíždíte zatáčkou, a dostane se pod

brzdový pedál, může bránit v řízení a způsobit

nehodu.

20) Předtím, než začnete ukládat položky do

telefonního seznamu vozidla, zastavte vozidlo

na bezpečném místě.

21) Předtím, než začnete upravovat telefonní

seznam vozidla, zastavte vozidlo na

bezpečném místě.

22) Vyhněte se telefonování za jízdy, jak jen to

bude možné. Nejprve zastavte vozidlo na

bezpečném místě.

VAROVÁNÍ

DŮLEŽITÉ
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INFORMACE O VERZI

Sériové číslo

Můžete zkontrolovat sériové číslo.

Stiskněte tlačítko MENU a

stiskněte Setting (Nastavení) a poté

Version Info (Informace o verzi) 

Zobrazí se obrazovka s informacemi o verzi.

Tato položka je ve výbavě podle typu

(vozidla s rozhraním Bluetooth® 2.0).

Verze Gracenote

Umožňuje zkontrolovat verzi Gracenote.

Na obrazovce s informacemi o

přehrávání USB zařízení, 

stiskněte �.

Zobrazí se podmenu.

Stiskněte Database (Databáze) 

Zobrazí se obrazovka s verzí databáze

Gracenote.
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NASTAVENÍ

KVALITY ZVUKU

Změňte nastavení kvality zvuku.

POZNÁMKA Nelze nastavit kvalitu
zvuku, pokud je audio vypnuté.

Stiskněte tlačítko MENU

Zobrazí se hlavní menu.

Stiskněte Setting (Nastavení) 

Stiskněte Sound Control

(Nastavení zvuku) 

Zobrazí se obrazovky s nastavením kvality

zvuku.

NASTAVENÍ

Položka nastavení

BALANCE/FADER BALANCE:

L11 až L1,0,R1 až R11

(Vlevo,Vpravo)

FADER:

F11 až F1,0,R1 až R11

(Vpředu,Vzadu)

Úroveň výstupu zvuku z každého

reproduktoru lze nastavit tlačítky kurzoru.

Hodnota nastavení Obsah nastavení

POLOŽKY NASTAVENÍ

“Set value” v tučném fontu znamená výchozí tovární nastavení.
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Položka nastavení

EKVALIZÉR ROCK

POP

HIPHOP

JAZZ

NORMAL

Umožňuje zvolit typ zvuku. Umožňuje nastavit úroveň stisknutím tlačítka kurzoru.(-5 až +5) Nastavení

nelze provést podle každého typu zvuku.

* PUNCH je nastavení pouze pro vozidla s prémiovým audio systémem (se subwooferem). 

(0 až 6)

Hodnota nastavení Obsah nastavení
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Položka nastavení

SCV

(Speed Compensated Volume - 

Hlasitost v závislosti na rychlosti)

SURROUND (*)         TYP SURROUND

                                 POZICE POSLECHU

Premidia HD (*) (**) (***) (****)

Dolby hlasitost (*) (****)

Vypnuto (*) (****)

Nízká

Střední

Vysoká

DTS Neural (***) (****)

PREMIDIA WIDE

Off (Vypnuto)

Vpředu

Řidič

All (Všechny)

Off (Vypnuto)

Nízká

Vysoká

Off (Vypnuto)

Nízká

Střední

Vysoká

Umožňuje zvolit hlasitost na automatické

nastavení podle rychlosti vozidla.

Umožňuje zvolit typ surround.

Umožňuje zvolit typ zvukového pole.

Umožňuje nastavit úroveň vyrovnání plnosti a hloubky původního zvuku

díky dopočítání a doplnění ztráty audio dat kvůli kompresi.

Umožňuje zvolit úroveň funkci automatického nastavení v reálném čase,

která vyrovnává úroveň hlasitosti při přehrávání z různých zdrojů nebo

různých skladeb.

Hodnota nastavení Obsah nastavení

(*) Nastavení pouze pro vozidla s prémiovým audio systémem (se subwooferem).

(**) Funguje pouze pro nekomprimované zdroje hudby.

(***) “DTS Neural” a “PremiDIA HD” nemohou být zvoleny najednou.

(****) Je deaktivován v případě přehrávání analogového rádia. 

RADA Pokud slyšíte, že Dolby efekt nekoresponduje se skladbou, vypněte jej.
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NASTAVENÍ

SYSTÉMU

Lze provést nastavení systému, jako
například zvuk a čas.

Stiskněte tlačítko MENU

Zobrazí se hlavní menu.

Stiskněte Setting (Nastavení) a

poté System Setting (Nastavení

systému)

Zobrazí se obrazovka nastavení systému.

Položka nastavení

Hlasitost ovládání

Nastavení reproduktoru 

telefonu (*)

Off (Vypnuto)

1

2

3

  Zapnuto      Ztišení

                       ATT

                        FL

                        FR

                    Vpředu

Vypnuto

Stiskem [1] až [3] nastavíte hlasitost ovládání.

Čím vyšší hodnota, tím vyšší hlasitost. [Off]

(Vypnuto) ztiší zvuk ovládání.

Audio je ztišené během hovoru.

Audio je nastaveno během hovoru na nízkou

hlasitost.

Zvuk příchozího hovoru vychází z levého

předního reproduktoru.

Zvuk příchozího hovoru vychází z pravého

předního reproduktoru.

Zvuk příchozího hovoru vychází z předních

reproduktorů.

Reproduktory vozidla nejsou používány.

Hodnota nastavení Obsah nastavení

ZVUK

Tato položka nastavení se zobrazí po stisknutí [Beep/Tel Setting] (Nastavení

pípnutí/telefonu). 

“Set value” v tučném fontu znamená výchozí tovární nastavení.

(*) Musí být připojena hands-free sada (dostupná samostatně).

Nelze nastavit u vozidel s rozhraním Bluetooth® 2.0 dle výbavy vozidla.
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Položka nastavení

Time Adjustment 

(Nastavení času)

Time Display 

(Zobrazení času)

Settings (Nastavení)

POZNÁMKA: „Clock Time“ (Čas na hodinách) je funkce synchronizující čas s daty přijímanými z vysílání

RDS. Když je tato funkce zapnutá, může nastat případ, že některé radiostanice mohou vysílat nesprávná

časová data, takže čas na obrazovce bude potom také nesprávný. V takovém případě vypněte funkci

„Clock Time“ (Čas na hodinách) a nastavte čas na hodinách ručně

Time (Čas)

Date/Time (Datum/Čas) 

Format (Formát)

Clock Time (Hodiny)

Stiskněte příslušnou šipku � nebo � a

změňte datum a čas.

Formát zobrazení data a času lze nastavit

pomocí “Date” (“Datum”).

U času lze nastavit 12h nebo 24h zobrazení.

Lze nastavit příjem data a času.

Hodnota nastavení Obsah nastavení
Výbava dle typu

(vozidla s rozhraním Bluetooth® 2.0).

JAZYK

Tato položka nastavení se zobrazí po

stisknutí [Voice Control Language] (Jazyk

hlasového ovládání).

Můžete zvolit jazyk pro hlasové ovládání.
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DALŠÍ NASTAVENÍ

Nastavení lze provést na obrazovce nebo

na zařízení Bluetooth.

VYPNUTÍ DISPLEJE

Vypne se obrazovka.

Stiskněte tlačítko MENU.

Zobrazí se hlavní menu.

Stiskněte Setting (Nastavení) a

poté 

Display Off (Vypnout displej) 

Vypne se obrazovka.

RADA Pro zapnutí displeje se dotkněte

obrazovky nebo stiskněte tlačítko [MENU].

KONTRAST BAREV

Můžete nastavit barevný tón a jas pro

obrazovku menu a zadní kameru.

Stiskněte tlačítko MENU.

Zobrazí se hlavní menu.

Stiskněte Setting (Nastavení) a

poté Color Contrast (Kontrast

barev).

Zobrazí se obrazovka kontrastu barev.

NASTAVENÍ FUNKCE

AUX

Umožňuje zapínat/vypínat (ON/OFF) funkci

AUX.

POZNÁMKA: Jestliže tuto funkci zapnete

(ON), v hlavní menu se zobrazí [AUX] i když

vozidlo zařízení AUX nepodporuje.

Tudíž při stisknutí se žádný audiosignál na

výstupu neobjeví.
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Položka nastavení

Brightness (Jas)

Contrast (Kontrast)

Black Level 

(Úroveň černé)

Nastavení jasu.

Stiskem [+] přidáte jas, stiskem [-] displej ztmavíte. 

Umožňuje vám plynulé nastavení posouváním prstu.

Nastavení kontrastu. Stiskem [+] zvýšíte kontrast, stiskem [–] jej snížíte.

Umožňuje vám plynulé nastavení posouváním prstu.

Nastaví úroveň černé. Stiskem [+] zvýšíte úroveň černé, stiskem [–] ji

snížíte. 

Umožňuje vám plynulé nastavení posouváním prstu.

Obsah nastavení
Nastavení RBG

U “Colour Contrast” (“Kontrast barev”)

stiskněte “RGB Screen Regulation”

(“Nastavení RGB”) a zobrazí se tato

obrazovka.

Nastavení jasu, kontrastu a úrovně černé

pro obrazovku menu, atd.
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Nastavení obrazu

kamery

U “Colour Contrast” (“Kontrast barev”)

stiskněte “Camera Image Regulation”

(“Nastavení obrazu kamery”) a zobrazí se

tato obrazovka. Nastavení jasu, kontrastu a

úrovně černé pro obrazovku zadní kamery.

Položka nastavení

Brightness (Jas)

Contrast (Kontrast)

Black Level 

(Úroveň černé)

Tint (Zabarvení)

Color Intensity 

(Intenzita barev)

Nastavení jasu.

Stiskem [+] přidáte jas, stiskem [-] displej ztmavíte. Umožňuje vám plynulé

nastavení posouváním prstu.

Nastavení kontrastu. 

Stiskem [+] zvýšíte kontrast, stiskem [-] jej snížíte. Umožňuje vám plynulé

nastavení posouváním prstu.

Nastaví úroveň černé. 

Stiskem [+] zvýšíte úroveň černé, stiskem [-] ji snížíte.

Umožňuje vám plynulé nastavení posouváním prstu.

Nastavení zabarvení.

Stiskem [+] přidáte zelený nádech, stiskem [-] přidáte 

červený nádech. Umožňuje vám plynulé nastavení posouváním prstu.

Nastavení intenzity barev.  

Stiskem [+] zvýšíte intenzitu, stiskem [-] ji snížíte.

Umožňuje vám plynulé nastavení posouváním prstu.

Obsah nastavení
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ZOBRAZENÍ HODIN

Zobrazí hodiny přes celou obrazovku.

Stiskněte tlačítko MENU

Zobrazí se hlavní menu.

2 Stiskněte Setting (Nastavení) a

poté Clock Screen (Obrazovka

hodin).

Zobrazí se hodiny.

NASTAVENÍ RDS

Nastaví automatické ladění stanice,

zobrazení názvu stanice a přepnutí na

stanici s dopravními informacemi.

Stiskněte tlačítko MENU

Zobrazí se hlavní menu.

Stiskněte Setting (Nastavení) a

poté RDS Setting (Nastavení RDS) 

Nastavení jednotlivých položek

Výbava dle typu

(Vozidla s rozhraním Bluetooth® 2.0

interface).

NASTAVENÍ DAB

Můžete nastavit automatické ladění stanice

a použité vysílací pásmo.

Stiskněte tlačítko MENU

Zobrazí hlavní menu.

Stiskněte Setting (Nastavení) a

poté DAB Setting (Nastavení DAB) 

Nastavení jednotlivých položek

RADA U “PTY Language” (“Jazyk PTY”)

můžete změnit jazyk zobrazení PTY Filtru.

RADA 

❒   Dotykem na displej se zobrazí původní

obrazovka.

❒   U [System Setting] (Nastavení systému), 

[Time Setting] (Nastavení času) a [Time

Display Settings] (Nastavení zobrazení

času) můžete změnit formát zobrazení

času.

→ “Nastavení času”.

RADA U “PTY Language” (“Jazyk PTY”)

můžete změnit jazyk zobrazení PTY Filtru.

NASTAVENÍ BLUETOOTH

Můžete využít funkci Bluetooth pro připojení

kteréhokoli komerčně dostupného zařízení k

tomuto produktu.
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Co je Bluetooth

Bluetooth je bezdrátový komunikační

standard určený pro připojení zařízení na

krátké vzdálenosti (několik metrů a méně).

Jelikož používá rádiové vlny, není směrové.

Díky jeho vlastnostem je možná

komunikace i přes překážky.

To umožňuje komunikaci, i když je váš

mobilní telefon v kapse košile, aktovce nebo

batohu.

RADA Tento produktu podporuje 

Ver. 2.0 + EDR.

❒   V závislosti na zařízení Bluetooth může

připojení chvíli trvat.

❒   Lze uložit až 7 zařízení Bluetooth.

Pokud je již uloženo 7 zařízení, musíte před

uložením nového Bluetooth zařízení jedno

odstranit.

Bluetooth

AUDIO

Hands-free

Přenos

telefonního seznamu

A2DP(v1.0)

AVRCP(v1.3)

HFP(v1.5)

OPP(v1.1)

PBAP(v1.0)

Podporované profily

POZNÁMKA

❒   Zrušte funkce, jako například “zámek

klávesnice” mobilního telefonu a připojte

při zobrazení pohotovostní obrazovky.

❒   Během připojení nemusí zařízení

Bluetooth (příjímání hovorů, atd.)

správně fungovat.

❒   Pro podrobnosti, jak zadávat heslo u

zařízení Bluetooth nahlédněte do

uživatelské příručky.

❒   Připojení může občas selhat. Připojte

zařízení znovu.

❒   V závislosti na vzdálenosti mezi

produktem a zařízením Bluetooth,

podmínkách ve vozidle a typu

zobrazení, nemusí být možné připojení.

V tomto případě umístěte zařízení

Bluetooth co nejblíže k produktu.

❒   I přesto se může stát, 

že kvůli vlastnostem a specifikacím

zařízení Bluetooth nebude fungovat

správně.

❒   Některá zařízení Bluetooth nemohou být

připojena.
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Ukládání zařízení

Bluetooth

Uložte zařízení Bluetooth do tohoto

produktu.

Stiskněte tlačítko MENU

Zobrazí se hlavní menu.

Stiskněte Setting (Nastavení) a

poté Bluetooth Setting (Nastavení

Bluetooth)

Stiskněte Register Device (Uložit

zařízení) 

Zadejte heslo zobrazené na

obrazovce do zařízení Bluetooth

Když je připojení hotovo, zobrazí se

obrazovka pro zvolení zařízení Bluetooth.

Pro podrobnosti nahlédněte do příručky

zařízení Bluetooth.

RADA

❒   Pokud je heslo nesprávné, proveďte

úkony na zařízení Bluetooth znovu od

začátku.

❒   Některá zařízení Bluetooth vyžadují

speciální heslo.

❒   V závislosti na nastavení zařízení

Bluetooth může být potřeba zadat heslo

při každém připojení zařízení.

❒   Proveďte postup pro zadání hesla do

zařízení Bluetooth podle uživatelské

příručky.

Zvolení zařízení

Bluetooth

Pokud jste uložili více zařízení Bluetooth,

musíte zvolit jedno, které chcete připojit. 

(Od tohoto okamžiku se zařízení Bluetooth,

které takto nastavíte, připojí při přiblížení k

vozidlu.)

Stiskněte tlačítko MENU

Zobrazí se hlavní menu.

Stiskněte Setting (Nastavení) a

poté Bluetooth Setting (Nastavení

Bluetooth) 

Stiskněte Select Device to Connect

(Zvolte zařízení pro připojení) 

Stiskněte “název zařízení”, které

chcete připojit

Stiskěte Connect Telephone

(Připojit telefon) nebo Connect

Audio (Připojit Audio) 

Pro použití hands-free připojovaného

zařízení Bluetooth zvolte [Connect

Telephone] (Připojit telefon), pro použití

Bluetooth audio zvolte 

[Connect Audio] (Připojit audio).

Stiskněte Enter, poté Yes (Ano) 

Tím dokončíte výběr zařízení Bluetooth.
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RADA Pokud je zařízení Bluetooth schopné

použití jak v režimu hands-free, tak i audio,

můžete zvolit jednu možnost.

V takovém případě se zobrazí tato

obrazovka.

Bluetooth AUDIO

Hands-free

Nastavení hesla

Nastavte heslo (tovární nastavení “1212”).

Stiskněte tlačítko MENU

Zobrazí se hlavní menu.

Stiskněte Setting (Nastavení) a

poté Bluetooth Setting (Nastavení

Bluetooth)

Stiskněte Set Passkey (Nastavit

heslo) 

Zadejte jakékoli čtyřmístné heslo,

poté stiskněte Enter 

Nastavení hesla je hotové.
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OTHER (DALŠÍ)

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Zkontrolujte následující položky, pokud se na obrazovce zobrazí zpráva, nebo pokud usoudíte, že není něco v pořádku.

POKUD SE ZOBRAZÍ TATO ZPRÁVA...

Na obrazovce se zobrazí zpráva podle situace.

Zpráva

Přehrání je nemožné kvůli 

mechanické chybě

Přehrání je nemožné kvůli 

napětí baterie

Nelze přehrát

Zkontrolujte disk

Přehrání je nemožné kvůli vysoké 

teplotě

Tento iPod nelze přehrát

Příčina Odpověď

Disk selhal 

z nějakého důvodu

Disk je poškozen nebo zvlněný

Napětí baterie vozidla kleslo

Je vložen disk, který nelze přehrát

Disk je vložen obráceně

Na disku je kondenzát

Disk je špinavý

Teplota uvnitř zařízení je vysoká

Ověření selhalo

Připojený iPod má nepodporovaný formát a nelze jej

rozpoznat

Tato verze softwaru iPodu není správná

Zkontrolujte, zda není problém s diskem a vložte

disk znovu. Pokud problém přetrvá, poraďte se se

svým prodejcem

Nevkládejte poškozený nebo zkroucený disk

Zkontrolujte baterii

Vložte disk, který lze přehrát

→ “Typy disků, které lze přehrát”

Vložte jej potiskem nahoru

Před opětovným vložením chvíli počkejte

Vyčistěte čtecí stranu disku

Vyjměte disk a počkejte, než teplota klesne

Znovu připojte iPod

Použijte iPod, který podporuje toto zařízení

Přejděte na podporovanou verzi softwaru
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Zpráva

Tuto USB paměť nelze přehrát

Nejsou obsažena data, která lze přehrát

Nelze přehrát.

Příčina Odpověď

Je připojeno USB zařízení, které není podporováno

Nejsou obsaženy žádné audio soubory, které lze

přehrát

Je připojen iPod, který neobsahuje žádné

stopy

Byly přehrány nepodporované audio soubory

Byly přehrány soubory, chráněné autorskými právy.

Audio soubor je poškozený

Potvrďte audio soubory, které lze přehrát

→ “Audio soubory (MP3/WMA/AAC)”

Přidejte audio soubory, které lze přehrát.

→ “Audio soubory (MP3/WMA/AAC)”

Připojte iPod, který obsahuje stopy

Potvrďte audio soubory, které lze přehrát

→ “Audio soubory (MP3/WMA/AAC)”

Soubory, chráněné autorskými právy, nelze přehrát

Použijte soubory, které nejsou chráněné autorskými

právy

Přidejte nepoškozené audio soubory
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Příznaky

Nefunguje.

Zvuk ovládání se neozývá.

Na displeji se nic nezobrazuje.

Obrazovka je tmavá.

Není slyšet žádný zvuk nebo pouze slabý zvuk.

Disk nelze přehrát.

Příčina Odpověď

Kvůli bezpečnosti jsou některé funkce omezeny při

řízení vozidla.

Zvuk ovládání je nastaven na [Off] (Vypnuto).

Displej je vypnutý.

Napětí baterie vozidla kleslo.

Teplota uvnitř produktu je vysoká.

Jas obrazovky není správně nastaven.

Hlasitost je nastavena na minimum.

Balance nebo fader je nastaven na jednu stranu.

“Audio OFF” (“Audio vypnuto”).

Disk je vložen obráceně.

Na disku je kondenzát.

Disk je špinavý.

Řidič by se měl vyvarovat používání tohoto zařízení

během jízdy. 

Nejprve zastavte vozidlo na bezpečném místě, pak

můžete ovládat zařízení.

Nastavte [Sound] (Zvuk) “Operation Volume”

(“Provozní hlasitost”) na [1] až [3].

→ “Sound” (“Zvuk”).

Zastavte vozidlo na bezpečném místě, zatáhněte

ruční brzdu a proveďte postup pro znovuzapnutí

obrazovky.

Nabijte nebo vyměňte baterii.

Počkejte, než klesne teplota.

Nastavte jas displeje.

→ “Kontrast barev”.

Nastavte hlasitost.

→ “Nastavení hlasitosti”.

Nastavte balance nebo fader.

→“Nastavení kvality zvuku”.

Přepněte na “Audio ON” (“Audio zapnuto”).

→“Zapnutí/vypnutí Audia”.

Vložte jej potiskem nahoru.

Před vložením chvíli počkejte.

Vyčistěte čtecí stranu disku.

POKUD SI MYSLÍTE, ŽE NĚCO NEPRACUJE SPRÁVNĚ...

Zde je seznam příznaků, příčin a odpovědí, pokud si myslíte, že něco nepracuje správně.



Děkujeme, že jste si zakoupili produkt FCA.

Abyste plně využili funkcí tohoto produktu a zajistili bezpečný a správný provoz, přečtěte si prosím před použitím pozorně “Uživatelskou příručku”.

Po přečtení “Uživatelské příručky” zajistěte, aby byla dostupná v případě problémů, nebo pokud nebudete rozumět některým bodům.

NAVIGAČNÍ SYSTÉM

ÚVOD
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ÚVOD ............................................. 180
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PROHLÁŠENÍ

� FCA Italy S.p.A. nebude v žádném

případě odpovědná za ztráty způsobené

požárem, zemětřesením, tsunami,

záplavami, nebo jinými přírodními

pohromami; jednáním třetích stran;

dalšími nehodami; nevhodnými nebo

nestandardními podmínkami použití

zákazníkem, ať už jsou tyto podmínky

úmyslné či náhodné.

� Nebude uplatněno žádné odškodnění za

změnu nebo ztrátu jakýchkoli uložených

informací v tomto produktu (adresář,

atd.) zákazníkem nebo třetí stranou

plynoucího z nesprávného použití,

vlivem statické elektřiny nebo

elektrického šumu, nebo v případě

poruchy nebo opravy nebo podobných

okolností. Jako preventivní opatření

doporučujeme vytvořit zálohu důležitých

informací.

� Některé osobní informace (adresy v

adresáři, telefonní čísla, atd.) vložené do

tohoto produktu mohou zůstat v paměti, i

když je produkt odebrán. Zákazník je

odpovědný za řádné zacházení a

manipulaci (včetně vymazání) s osobními

informacemi pro ochranu soukromí,

pokud předává tento produkt někomu

jinému nebo při jeho odstranění. FCA Italy

S.p.A. nenese v žádném případě

odpovědnost.

� FCA Italy S.p.A. nebude v žádném

případě odpovědná za ztráty (ztráta

obchodního zisku, změna nebo ztráta

nahraných dat), které vyplynou z užití

nebo neschopnosti použít tento

produkt.

� Uvědomte si, že zobrazená mapa

pochází z období přípravy dat, proto se

může lišit od aktuálních podmínek. FCA

Italy S.p.A. není také v žádném případě

odpovědná za ztráty plynoucí z

nedostatečných mapových podkladů.

� Tento produkt obsahuje data o

dopravních předpisech, ale kvůli

změnám v pravidlech silničního provozu

se tato data mohou lišit od aktuálních

pravidel. 

Vždy dodržujte aktuální pravidla

silničního provozu. FCA Italy S.p.A. není

také v žádném případě odpovědná za

ztráty plynoucí z dopravních nehod nebo

porušení dopravních předpisů v

důsledku nedostatečných podkladů.

ÚVOD

Následující informace byste měli znát předtím, než začnete používat tento produkt.
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� Vrácení produktu, vrácení peněz,

výměna nebo přestavba z důvodu

nedostatečných mapových podkladů,

apod. není možná. Může se stát, že

mapové podklady neodpovídají

konkrétním plánům uživatele. 

Obsah mapových podkladů může být

změněn bez předchozího oznámení.

Mapové podklady mohou obsahovat

chybné nebo chybějící nápisy,

nesprávná umístění, atd.

� Navádění dle předpisů a hlasové

pokyny, například kdy odbočit, se

mohou občas lišit od aktuálního

dopravního značení a dopravních

předpisů. Vždy dodržujte aktuální

dopravní značení a aktuální dopravní

předpisy.

� Pro účely zlepšování produktu,

specifikace a vnější vzhled mohou být

podrobeny změnám bez předchozího

oznámení. 

Vězte, že vrácení zařízení, vrácení

peněz, výměna nebo přestavba zařízení

není možná, pokud se změní obsah

Uživatelské příručky.

� Tato Uživatelská příručka vysvětluje

detaily pro více modelů zároveň. V

závislosti na modelu vozidla nemusí být

dostupné některé funkce, které jsou

zde uvedené, nebo mohou být

vyžadována samostatně dostupná

zařízení. Děkujeme za pochopení.

� Obrázky a ilustrace použité v této

uživatelské příručce jsou použity pro

názorné vysvětlení. Uvědomte si

prosím, že tyto obrázky se mohou lišit

od skutečných obrázků a ilustrací

použitých v tomto zařízení.

� V této uživatelské příručce jsou použity

obrázky jak pro Rusko, tak i EU.

Děkujeme za pochopení.

� Buďte si prosím vědomi, že FCA Italy

S.p.A., včetně poprodejních servisních

oddělení nenese v žádném případě

odpovědnost za ztráty nebo škodu,

vyplývající ze změny nebo ztráty

informací uložených v tomto produktu,

a to včetně informací o registraci

zákazníka.
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Obecné

� Během provozu zajistěte, aby vozidlo

nestálo v garáži nebo v jiném stísněném

prostoru se špatnou ventilací, zatímco

běží motor. V opačném případě může

dojít k otravě.

� Z bezpečnostních důvodů by řidič neměl

používat zařízení během jízdy. Řidič by

měl také minimalizovat čas strávený

pohledem na displej. Rozptýlení

displejem může vyústit v nehodu. 

� Nezvyšujte hlasitost na takovou úroveň,

kdy neslyšíte zvuky z okolí během řízení

vozidla. Řízení bez možnosti slyšet

zvuky z okolí může vyústit v nehodu.

� Nedemontujte ani neupravujte zařízení.

To může vést k poruše, kouři nebo

požáru.

� Nespoléhejte se na toto zařízení při

navádění v naléhavých případech

(nemocnice, hasiči, policie, atd.).

Kontaktujte tyto složky přímo.

� Při obsluze se ujistěte, že vozidlo stojí na

bezpečném místě, kde je dovoleno

zastavení.

� Používání tohoto produktu bez běžícího

motoru může vyčerpat baterii a motor

nemusí být schopen nastartovat.

Ujistěte se, že produkt je používán, když

motor běží.

� Následující jevy jsou charakteristické pro

LCD displeje. Neukazují poruchu.

– Malé černé tečky nebo světlé tečky

(červené, modré, zelené) na displeji.

– Pohyb displeje je pomalý při

chladném počasí.

– Displej je občas tmavý při horkém

počasí.

– Barevné tóny a jas se mění s úhlem

pohledu.

� Pro LCD displeje je charakteristické, že

kvalita obrazu se mění s úhlem pohledu.

Při prvním použití produktu nastavte

kvalitu obrazu.

� Pokud aplikujete komerčně dostupnou

ochrannou fólii apod. na LCD displej,

může to narušit obsluhu dotykového

panelu.

� Pokud ovládáte dotykový panel ostrým

předmětem (hrot pera, nehet, atd.),

můžete poškrábat displej a poškodit tak

jednotku, což může vést k chybnému

provozu.

� Ovládání dotykového panelu v

rukavicích může způsobit chybný

provoz.

� Při čištění displeje jej otřete měkkým

hadříkem. Nepoužívejte benzín, ředidlo,

antistatické prostředky nebo chemické

utěrky. Mohly by poškrábat displej.
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.                                    OMEZENÍ PROVOZU

PŘI ŘÍZENÍ VOZIDLA

Některé funkce jsou omezeny při řízení

vozidla. Řidič by se měl vyvarovat používání

tohoto zařízení během jízdy. Nejprve

zastavte vozidlo na bezpečném místě, pak

můžete ovládat zařízení.

Čištění

� Pokud je zařízení znečištěné, setřete jej

měkkým hadříkem.

� Pokud je velmi znečištěné, použijte

měkký hadřík namočený ve vodě s

rozpuštěným neutrálním čisticím

prostředkem a vyždímejte jej.

Nepoužívejte benzín, ředidlo nebo jiné

chemické utěrky. Mohou způsobit

poškození displeje.

Ochranné známky

� Názvy produktu a další vlastní jména

jsou obchodními značkami nebo

registrovanými ochrannými známkami

jejich příslušných vlastníků.

� Navíc, i pokud zde není žádné specifické

označení obchodních značek či

registrovaných ochranných známek,

musí být zachovány jako celek.

Funkce přehrávání z

iPodu/iPhonu (volitelné)

� Tento produkt podporuje přehrávání

audio z iPodu/iPhonu; nicméně, rozdílné

verze znamenají, že přehrávání není

zaručené.

� Buďte si prosím vědomi, že v závislosti

na modelu či verzi iPodu/iPhonu se

může lišit ovládání.
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BEZPEČNOSTI PRO

ZÁKAZNÍKA

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15)

Tento produkt uvádí množství obrazových

údajů, stejně jako poznámky týkající se

ovládání, tak abyste mohli používat produkt

správným a bezpečným způsobem a

zároveň zabránili zraněním nebo poškození

sebe sama, jiných uživatelů či majetku.

8) V případě objevujících se abnormalit při

vniknutí vody či jiných objektů do produktu,

které mohou mít za následek kouř nebo

zvláštní zápach, okamžitě přestaňte používat

produkt a kontaktujte svého prodejce.

Používání může mít za následek nehodu,

požár nebo elektrický šok.

9) Nedemontujte ani neupravujte zařízení.

Může to vést k poruše, požáru nebo

elektrickému šoku.

Během bouřek se nedotýkejte antény nebo

předního panelu. 

Může to vést k elektrickému šoku z blesku.

10) Neblokujte otvory ventilace nebo zařízení

pro odvod tepla na tomto produktu. 

Blokace ventilačních otvorů nebo zařízení pro

odvod tepla může bránit odvodu tepla z

přístroje, což může vést k požáru nebo

poruše.

11) Nezvyšujte hlasitost na úroveň, při které

neslyšíte zvuky zvenku během řízení. Řízení

bez schopnosti slyšet zvuky z okolí může

vyústit v nehodu.

12) Pokud otevírání nebo zavírání panelu

obrazovky brání v řazení, atd., zastavte vozidlo

na bezpečném místě před prováděním těchto

úkonů.

VAROVÁNÍ

1) Řidič by při řízení neměl věnovat příliš

pozornosti obrázkům na displeji. Mohlo by to

bránit řidiči ve sledování cesty a způsobit tak

nehodu.

2) Řidič by neměl provádět složité úkony

během řízení. Provádění složitých úkonů při

řízení by mohlo bránit řidiči ve sledování cesty

a způsobit tak nehodu. Proto nejprve zastavte

vozidlo na bezpečném místě, než začnete

provádět takové úkony.

3) Nepoužívejte při poruchách, například

pokud se displej nerozsvítí nebo není slyšitelný

zvuk. 

Mohlo by to vést k nehodě, požáru nebo

elektrickému šoku.

4) Nepokládejte na displej žádné předměty.

Mohlo by to vést k nehodě, požáru,

elektrickému šoku nebo poruše.

5) Zajistěte, aby se do zařízení nedostala voda

nebo jiné cizí předměty. 

To může mít za následek kouř, požár,

elektrický šok nebo poruchu.

6) Nevkládejte cizí předměty do otvoru pro

disky nebo karty. 

Mohlo by to vést k požáru, elektrickému šoku

nebo poruše.

7) Vždy dodržujte všechny aktuální dopravní

předpisy, i pokud sledujte pokyny z tohoto

navigačního systému. Kvůli změnám v

pravidlech silničního provozu se data mohou

lišit od skutečných dopravních předpisů. Vždy

dodržujte aktuální pravidla silničního provozu.
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13) Nevkládejte ruce nebo prsty do otvoru pro

disky nebo karty. 

Může to vést ke zranění.

14) Nenechávejte panel obrazovky otevřený,

pokud zařízení nepoužíváte. 

Může to vést ke zranění.

15) Buďte opatrní, abyste si při otevírání nebo

zavírání panelu obrazovky neskřípli ruku nebo

prsty. Může to vést ke zranění.



1) Displej

Obsluhu lze provádět pomocí

dotykových tlačítek. 

→ “Jak provádět dotyky”

2) Tlačítko VOL/PUSH PWR

Umožňuje nastavit hlasitost 

pro audio funkce a telefonní funkce.

Také umožňuje přepnout funkci audio

ON/OFF.

Podržte pro zapnutí/vypnutí funkce

audio a obrazovky.

Pro znovu-zobrazení se dotkněte

obrazovky nebo stiskněte [MAP]

(MAPA).

3) Tlačítko RADIO

Když je Audio zapnuté, po každém

stisku tlačítka se přepne zdroj rádia a

zobrazí se obrazovka rádia.

Když je Audio vypnuté, zobrazí se

obrazovka naposledy přehrávaného

rádia.

4) Tlačítko MEDIA

Když je Audio zapnuté, po každém

stisku tlačítka se přepne zdroj média a

zobrazí se obrazovka přehrávání médií.

Když je Audio vypnuté, znovu se zobrazí

obrazovka naposledy přehrávaných

médií.

Pokud nejsou dostupná žádná média,

zobrazí se obrazovka AV source.

5) Tlačítko PHONE (TELEFON)

Zobrazí se menu telefonu.

Pokud není přihlášen telefon, zobrazí se

obrazovka párování.

Pokud je telefon přihlášen, ale není

připojen, zobrazí se obrazovka volby

telefonu.

Pokud je telefon připojen, zobrazí se

obrazovka telefonního seznamu.

6) Tlačítko INFO/SET

Zobrazí se menu information/settings

(informace/nastavení).

7) Tlačítko MAP (MAPA)

Používá se pro zobrazení aktuální

polohy navigace.

8)    Tlačítko TUNE/ZOOM

(LADĚNÍ/ZOOM)

       U navigace umožňuje otáčením přiblížit

nebo oddálit mapu.

186

N
A

V
IG

A
Č

N
Í 
S
Y
S
T
É

M
ZÁKLADNÍ PROVOZ

HLAVNÍ PANEL

Uvádí názvy každé sekce hlavního panelu a vysvětluje jejich funkce.

1)

2) 8)

3)

4)

5)

6)
7)

9)

10)

11)
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→ “Přepínání měřítka”

       V režimu audio umožňuje otáčením

zvolit složku nebo rádiovou stanici.

       Umožňuje otáčením zvolit složku nebo

rádiovou stanici. 

Tlačítko PUSH SOUND

Stisknutím tlačítka se zobrazí

obrazovka nastavení kvality zvuku.

Přizpůsobí kvalitu zvuku.

9)    tlačítko/

tlačítko

       Umožňuje vám vyhledat rádiovou

stanici nebo zvolit stopu. Podržením

jednoho z tlačítek můžete přetáčet

stopu vpřed/vzad.

10)  Tlačítko OPEN/CLOSE

(OTEVŘÍT/ZAVŘÍT)

Zobrazí obrazovku otevření/zavření

panelu displeje. Pro otevření/zavření

panelu displeje nebo pro vložení či

vyjmutí disku.

11)  Tlačítko NAV

Zobrazí menu cíle/trasy.

       Pro nastavení cíle navigace nebo

úpravu trasy.

1) Slot pro mapy

Karta s mapovými podklady pro

navigaci se vkládá zde.

2) Uživatelský slot

Audio SD karta se vkládá zde. Lze

přehrát Audio SD kartu. Také lze

aktualizovat mapové podklady.

→ “Aktualizace mapové databáze”

3) Otvor pro disk

Pokud je vložen disk, který lze přehrát,

začne přehrávání. 

→ “Vložení disku”

Pokud je panel otevřený

1)

3)

2)



START

1)

Start systému.

1) Zapněte klíč zapalování vozidla do

polohy “ACC” 

nebo “ON”.

2) Přečtěte zprávu, poté stiskněte OK.

Pokud byla naposledy používána funkce

audio, displej se přepne na obrazovku

audio.

RADA

� U systému pro EU se displej přepne na

obrazovku navigace po třech vteřinách

bez stisku “OK”.

� Ihned po zapnutí zapalování do polohy

“ACC” nebo “ON”, jsou-li používány

funkce navigace, některé funkce nejsou

dostupné ihned po zobrazení mapy,

jelikož se data načítají z mapové karty.

Prosím počkejte, dokud není načítání

dokončeno.

� Umožňuje vám vypnout úvodní animaci,

aby byl start rychlejší.

→ “Úvodní nastavení”

SD KARTY

16)

2) 3) 4) 5) 6)

Tento produkt podporuje dva typy SD

karet: mapové karty pro navigační funkce

a audio SD karty pro audio funkce.

POZNÁMKA

� FCA Italy S.p.A. není také v žádném

případě odpovědná za ztráty dat z SD

karet.

� SD karty naformátované pomocí

standardních funkcí počítače nemusí

pracovat správně.

� SD karty mají omezenou životnost.

Opakované přepisování, zapisování,

mazání, atd. může být poté nemožné.
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Přepne se na obrazovku navigace.
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Důležité body 

o manipulaci

� Otisky prstů a jiné stopy na

kontaktech SD karty mohou

znamenat, že obsah může být hůře

čitelný. Pokud držíte SD kartu,

nedotýkejte se jejích kontaktů.

� Nelepte papír nebo samolepky, ani

jinak nepoškozujte SD kartu.

� Nevkládejte SD kartu násilím, pokud je

již SD karta v zařízení. Můžete tím kartu

poškodit.

� Do slotu na SD karty nevkládejte nic

jiného než SD kartu. Vložení jiné než SD

karty může způsobit poškození nebo

uvíznutí předmětu v otvoru.

Důležité body 

o skladování

Pokud vyjmete SD kartu z tohoto zařízení,

uložte ji mimo přímý dopad slunečních

paprsků.

VLOŽENÍ SD KARTY

Mapová karta 7)

Vložte kartu s mapovými podklady pro

funkce navigace.

1) Stiskněte tlačítko OPEN/CLOSE

(OTEVŘÍT/ZAVŘÍT).

3) Vložte mapovou kartu do otvoru pro

mapové karty.

Po vložení uslyšíte “cvaknutí”.

2) Stiskněte Monitor OPEN (Otevřít

displej).

Panel displeje se otevře.

4) Stiskněte tlačítko OPEN/CLOSE

(OTEVŘÍT/ZAVŘÍT) pro zavření

panelu displeje.

Nyní můžete používat funkce navigace.

MAPOVÝ slot 

MAPOVÁ karta



Audio SD karta 8

Vložte audio SD kartu pro audio funkce.

1) Stiskněte tlačítko OPEN/CLOSE

(OTEVŘÍT/ZAVŘÍT).

3) Vložte audio SD kartu do

uživatelského slotu.

Po vložení uslyšíte “cvaknutí”.

VYJMUTÍ SD KARTY

Mapová karta

Karta s mapovými podklady pro funkce

navigace je vložena.

Zařízení nemůže být používáno, pokud je

mapová karta vyjmuta.

Audio SD karta

Vyjměte audio SD kartu pro audio funkce.

1) Stiskněte tlačítko OPEN/CLOSE

(OTEVŘÍT/ZAVŘÍT).

2) Stiskněte Monitor OPEN (Otevřít

displej).
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2) Stiskněte Monitor OPEN (Otevřít

displej).

Panel displeje se otevře.

4) Stiskněte tlačítko OPEN/CLOSE

(OTEVŘÍT/ZAVŘÍT) pro zavření

panelu displeje.

Nyní můžete využívat SD kartu s audio

funkcemi.

Panel displeje se otevře.

Uživatelský slot 

Audio SD karta
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3) Stiskněte audio SD kartu v

uživatelském slotu, dokud

neuslyšíte “cvaknutí”.

16) Abyste předešli nehodě, uchovávejte SD

kartu mimo dosah malých dětí. Pokud dítě

spolkne SD kartu, okamžitě vyhledejte

lékařskou pomoc.

1) Tento systém nelze spustit bez vložené

mapové karty

2) Nevkládejte mapovou kartu jinam než do

mapového slotu tohoto zařízení. Můžete tím

kartu poškodit. Data mohou být zničena a

mapové podklady mohou být nepoužitelné.

3) Při vkládání a vyjímání SD karty se nejprve

ujistěte, že vozidlo stojí na místě, kde je

zastavení dovoleno.

4) Nevyjímejte SD kartu nebo nevypínejte

napájení, pokud jsou data načítána nebo

zapisována na SD kartu. 

Nahrávaná data mohou být ztracena nebo

poškozena.

5) Nevkládejte jiné předměty do slotu na SD

karty. To může způsobit poranění, kouř nebo

požár.

6) Jsou zde dva sloty na SD karty, mapový

slot a uživatelský slot. Ujistěte se, že SD karta

je vložena do správného slotu.

7) Nevkládejte do uživatelského slotu.

8) Nevkládejte do mapového slotu.

1

2

Audio SD karta vyskočí a můžete ji

vyjmout. 

Opatrně ji vyjměte.

4) Stiskněte tlačítko OPEN/CLOSE

(OTEVŘÍT/ZAVŘÍT) pro zavření

panelu displeje.

VAROVÁNÍ DŮLEŽITÉ

Audio SD karta



JAK PROVÁDĚT

OBSLUHU DOTYKY

Tento systém využívá dotykový panel, který

je obsluhován přímým dotykem ne displej

PŘI DOTÝKÁNÍ ___ 

9) 10)

Tato příručka ukazuje obsluhu dotykem na

displej pro “Vložení” “Stiskněte ___”.

HLEDÁNÍ POLOŽEK V

SEZNAMU

Stiskem 2 nebo 3 můžete zvolit jednu z

položek ze seznamu.

Stiskem ä nebo å můžete posunout

displej.
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9) Povrch displeje se snadno poškrábe. Příliš

na něj netlačte ani jej neotírejte tvrdým

hadříkem.

10) Pokud je obrazovka špinavá, jemně ji

otřete ubrouskem na brýle nebo měkkým

hadříkem.

Menu úkonů, které se provádí dotyky je

popsáno jako 

“Dotykové tlačítko”.

Pokud se zobrazí hledaná položka, stiskněte

ji.

DŮLEŽITÉ
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1) Sekce displeje pro zadávání znaků

Zobrazí znaky pro vkládání.

2) Kurzor

se zobrazí a nalevo od se budou

vkládat znaky.

3) Klávesnice

Zobrazené znaky lze vložit dotykem.

4) Set (Nastavit)

Tím dokončíte vkládání znaků a ukončíte

režim vkládání znaků.

5) A/a

Přepne zobrazené znaky na klávesnici z

malých písmen na velká a obráceně.

6) ¯
Vymaže jeden znak mezi vkládanými

znaky.

7) Clear All (Smazat vše) 

Vymaže všechny vkládané znaky.

8) More (Další) 

Přepne znaky zobrazené na klávesnici

na “čísla” a “symboly”.

9) Back (Zpět) 

Vrátí zpět do seznamu složek.

RADA

� U některých funkcí a typů znaků se

některá tlačítka nemusí zobrazit, nebo

se změní na jiná tlačítka. Pro

podrobnosti čtěte popis jednotlivých

funkcí.

JAK VKLÁDAT ZNAKY

Tato kapitola popisuje položky menu při zadávání znaků na klávesnici.

KLÁVESNICE PRO ZADÁVÁNÍ ZNAKŮ

6)2)

3)

4)

1)

7)

9)
8)

5)



Typy znaků, které lze

vkládat

Klávesnice umožňuje vkládat různé znaky.

Zadávání znaků se zobrazí, když je to

potřeba během obsluhy funkcí.

Některé funkce nicméně omezují znaky,

které lze vkládat.

Písmena/čísla

KLÁVESNICE 

PRO ZADÁVÁNÍ ČÍSLIC

Klávesnice umožňuje vkládat čísla domů a

zeměpisnou šířku/délku.

POMOC 

PŘI VYHLEDÁVÁNÍ
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1) 3)2)

symboly

1) ì
Zobrazí předchozí seznam návrhů.

2) Search candidate list (Vyhledání z

návrhů)

Zobrazí znaky a návrhy podle zadaných

znaků. Stisknutím dokončíte vkládání.

3) $
Zobrazí předchozí seznam návrhů.

4) List (Seznam) 

Zobrazí výsledky vyhledávání pro

zadané znaky.

5) Keyword (Klíčové slovo) 

Lze zadat klíčová slova.
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Výbava dle typu
(vozidla s rozhraním Bluetooth®

2.0). 

HLASOVÉ

OVLÁDÁNÍ

Můžete ovládat funkce telefonu a audio

pomocí hlasových povelů.

1) Stiskněte tlačítko “SPEECH”

(“ŘEČ”) na volantu. Poté, co se ozve

“pípnutí”, vyslovte “Voice

commands” (“hlasové povely”).

→ “Dálkové ovládání na volantu”

RADA

� Můžete zkontrolovat využití hlasového

ovládání, seznam hlasových příkazů,

atd. → “Kontrola hlasových příkazů”

POZNÁMKA Funkce hlasového ovládání

může mít problém v některých prostředích a

se způsobem řeči některých osob.

Následující tipy vám pomohou co nejlépe

využít funkci hlasového ovládání.

� Mluvte nahlas a zřetelně. To usnadní

rozpoznání hlasu.

� Při vytáčení hovoru se vyvarujte

vyslovování “eh”, “hm, uh”, “ehm”, atd.

Mohou být zaměněna za jiná slova.

� Zavřete okénka. Hluk zvenčí může

způsobit chyby v rozpoznávání.

� Požádejte ostatní ve vozidle, aby se

ztišili během hlasového vytáčení hovoru.

Hlasy ostatních ve vozidle mohou

způsobit chyby v rozpoznávání.

� Slova mohou být občas zaměněna za

jiná s podobnou výslovností.

� Pokud je v okolí hluk, rozpoznání může

být chybné. Příklad: Jízda v tunelu, jízda

s řetězy na kolech

� Silný proud vzduchu z klimatizace nebo

topení může ztížit rozpoznávání.

� V následujících případech nejsou

hlasové povely akceptovány. 

– Příliš pomalé mluvení (příliš rychlé) 

– Příliš hlasité mluvení (příliš tiché) 

– Neúplná nebo nejasná výslovnost 

– Mluvení před “pípnutím”



1) Reoute Menu (Menu trasy) 

Umožňuje vám přepnout do menu trasy.

2) Address/Junction (Adresa/odbočka) 

Umožňuje vám vyhledat umístění

pomocí adresy.

3) Point of Interest (Body zájmu POI)

Lze vložit název zařízení pro vyhledání

jeho umístění. Také vyhledání zařízení v

blízkosti aktuální polohy a cíle a v

blízkosti trasy. 

4) Postal Code (Poštovní směrovací

číslo)

Umožňuje vám zadat poštovní

směrovací číslo pro vyhledání polohy.

5) Phone # (Telefon #)

Umožňuje vám vložit telefonní číslo pro

vyhledání jeho umístění.

6) Home (Domů)

Umožňuje vám uložit adresu domova.

Také umožňuje nastavit uloženou

adresu domova jako cíl.

7) Special1/2

Umožňuje vám uložit často používaná

umístění jako cíle nebo bod na trase.

8) Clock (Hodiny)

Zobrazí aktuální čas ve 12- nebo 24-

hodinovém formátu.

9)     Address Book (Adresář) 

       Umožňuje vám zvolit umístění z

adresáře.

10)   Previous 50 (Předchozích 50)

       Umožňuje vám zvolit umístění, pro

která byla zobrazena mapa okolí

pomocí funkce vyhledávání.

11)   Return Trip (Zpáteční cesta) 

       Nastavení počátečního umístění jako

cíle.

12)   Latitude/Longitude (Zeměpisná

šířka/délka) 

       Umožňuje vám vložit zeměpisnou

šířku/délku pro vyhledání jejího

umístění.

13)   Guide OFF (Vypnout navádění)

       Umožňuje vám pozastavit nebo znovu

spustit navádění trasou. Pokud je

navádění pozastaveno, zobrazí se

[Guide ON] (Zapnout navádění).
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HLAVNÍ MENU

Stisknutím příslušného tlačítka můžete využít různé funkce z hlavního menu.

MENU CÍLE

Tento oddíl popisuje menu cíle zobrazeného po stisku NAV tlačítka.

2)
3)
4)
5)
6)

1) 8)
9)
10)
11)
12)
13)

7)
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1) Destination (Cíl) 

Umožňuje vám přepnout do menu cíle.

2) Delete Route (Smazání trasy) 

Vymaže nastavenou trasu.

3) Itinerery (Itinerář)

Můžete změnit cíl, přidat body průjezdu

a změnit podmínky vyhledání trasy.

4) Detour (Objížďka) 

Můžete vyhledat objízdnou trasu před

zadanou vzdáleností.

5) View Route (Zobrazení trasy)

Umožňuje vám zkontrolovat trasu do

cíle.

6) Route Options (Možnosti trasy)

Můžete změnit nastavení vyhledání

trasy.

7) Avoid Areas (Nežádoucí oblasti)

Můžete uložit a upravit oblasti, kterým

se chcete vyhnout při vyhledání trasy.

8) Start Demo (Spustit náhled)

Spustí náhled cesty.

ROUTE MENU (MENU TRASY)

Tento oddíl popisuje menu trasy zobrazené stisknutím Route menu (Menu trasy) při stisku NAV tlačítka.

2)
3)
4)
5)

1)
6)
7)
8)



1) MW

Umožňuje vám využívat funkci MW

rádia.

2) FM

Umožňuje vám využívat funkci FM rádia.

3) SD 

Umožňuje vám přehrát audio soubory

(MP3/WMA/AAC/WAV) na SD kartě.

4) USB/iPod menu (*)

Když je připojen iPod k tomuto zařízení,

zobrazí se iPod. Pokud jej stisknete,

zobrazí se obrazovka iPodu. Když je

připojena USB paměť k tomuto zařízení,

zobrazí se USB. Pokud jej stisknete,

zobrazí se obrazovka USB. Pokud k

tomuto zařízení není nic připojeno,

zobrazí se USB/iPod.

5) LW 

Umožňuje vám využívat funkci MW

rádia.

6) DAB (**)

Umožňuje vám využívat funkci DAB

rádia.

7) CD

Přehrává média vložená do tohoto

produktu. Audio CD audio soubory

(MP3/WMA/AAC/WAV) 

8) AUX (*) (***)

Pokud je k tomuto produktu připojeno

zařízení externího vstupu, přehraje se

audio ze zařízení externího vstupu.

9) Bluetooth Audio (****)

Pokud je k tomuto produktu připojeno

audio zařízení s Bluetooth, funkce

Bluetooth audio může být využívána.

(*)       Toto je výbava, kterou mají pouze některé

typy vozidel. Vyžaduje také zařízení

externího vstupu a kabel.

(**)      Toto je výbava, kterou mají pouze některé

typy vozidel. Vyžaduje připojení DAB tuneru.

(***)     [AUX] se zobrazí, i když tomuto zařízení není

připojen žádný samostatně dostupný

vstupní/výstupní kabel a zařízení externího

vstupu.

(****)   Toto je výbava, kterou mají pouze některé

typy vozidel. Vyžaduje audio zařízení s

Bluetooth. Není vyžadován kabel.
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AV SOURCE MENU (MENU AV ZDROJE)

Tento oddíl popisuje menu AV source zobrazení po stisku  Source (Zdroj) na obrazovce přehrávání rádia nebo médií.

1)
2)

3)

4)

5)

9)

7)

8)

6)
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1) Settings (Nastavení)

Umožňuje vám přepnout do menu

nastavení.

2) Trip (Cesta) (*)

Umožňuje vám zkontrolovat a nastavit

informace o cestě.

V závislosti na výbavě vozidla se zobrazí

EV Informace.

3) Environment (Prostředí) (*) 

Umožňuje vám zkontrolovat venkovní

teplotu, nadmořskou výšku a tlak

vzduchu.

4) Voice Command Help (Hlasové

příkazy) (*)

Umožňuje vám zkontrolovat seznam

hlasových příkazů, použití hlasového

ovládání, atd.

5) Maintenance (Údržba) (*)

Umožňuje vám nastavit upozornění na

potřebu údržby, motorový olej, olejový

filtr, atd.

6)    

       Umožňuje vám přepnout barvu

obrazovky mapy na Auto, Denní a Noční

režim podle stavu osvětlení vozidla.

7)    Calendar (Kalendář)

       Zobrazí kalendář. Umožňuje vám

zkontrolovat a nastavit významné dny a

výročí.

8)    Clock screen (Zobrazení hodin)

       Zobrazí hodiny.

9)    §
       Umožňuje vám přepnout na další stranu.

10)  Air Conditioner (Klimatizace) (*) 

       Umožňuje zkontrolovat stav

klimatizace.

11)  GPS Information (GPS informace)

       Umožňuje vám zkontrolovat název

aktuálního umístění, jeho zeměpisnou

šířku/délku a počet přijímaných GPS

satelitů.

12)  Navi Vol. (Hlasitost navigace) 

       Umožňuje vám nastavit hlasitost

navigace a ztišení zvuku.

13)  Map Registration Code (Registrační

kód map) 

       Umožňuje vám zkontrolovat kód

požadovaný pro aktualizaci map.

14)  Version Information (Informace o

verzi) 

       Umožňuje vám zkontrolovat verzi

programu, verzi map, atd.

15)  ù
       Umožňuje vám přepnout na předchozí

stranu.

16)  User SD (Uživatelská SD)

       Umožňuje vám zkontrolovat kapacitu

SD karty a dostupné místo. Také

umožňuje aktualizovat mapovou

databázi.

(*)   Zobrazí se, pokud vaše vozidlo obsahuje tuto

výbavu

INFORMAČNÍ MENU

Tento oddíl popisuje menu cíle zobrazeného po stisku INFO/SET tlačítka.

Menu 1 Menu 2

2)
3)
4)
5)
6)

1)
7)
8)
9)

11)
12)

10)

13)
14)
15)
16)



1) Information (Informace) 

Umožňuje vám přepnout do

informačního menu.

2) EV Settings (EV nastavení) (*)

Změní nastavení týkající se EV.

3) Pairing (Párování) (**)

Umožňuje vám uložit zařízení Bluetooth

do tohoto produktu.

4) Navigation Settings (Nastavení

navigace)

Změní nastavení týkající se navigace.

5) Display OFF (Vypnout displej)

Umožňuje vám vypnout obrazovku

displeje.

6)

Umožňuje vám přepnout barvu

obrazovky mapy na Auto, Denní a Noční

podle stavu osvětlení vozidla .

7)    Vehicle Settings 

(Nastavení vozidla) (**) 

Umožňuje vám nastavit výbavu vozidla.

8)    Time Settings (Nastavení času) 

Změní nastavení času, formát data a

času.

9)    §
Umožňuje vám přepnout na další

stranu.

10)  Sound Quality Control (Nastavení

kvality zvuku) 

Umožňuje vám upravit nastavení týkající

se kvality zvuku.

11)  Display Settings 

(Nastavení displeje)

Umožňuje vám nastavit kvalitu obrazu.

12)  Navi Vol. (Hlasitost navigace)

      Umožňuje vám nastavit hlasitost

navigace a ztišení zvuku.

13)  Language (Jazyk) 

      Změní používaný jazyk.

14)  Units (Jednotky) 

      Změní jednotky.

15)  ù
      Umožňuje vám přepnout na další

stranu.

16)  Opening Animation (Úvodní

animace)

Zapne/vypne úvodní animaci.

17)  Keyboard Layout (Rozložení

klávesnice) 

Změní rozložení klávesnice.

18)  A/C Cut-in (Pozastavení

klimatizace) (**) 

Nastaví, zda se má zobrazit přerušení

ovládání klimatizace.

19)  Reset All (Resetování)

      Umožňuje resetovat veškeré nastavení

a uložená data do továrního nastavení.

(*)   U příslušné verze vozidla
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Tento oddíl popisuje menu nastavení, zobrazeného stiskem Nastavení po stisku tlačítka INFO/SET.

2)
3)
4)
5)
6)

1)
Menu 1

7)
8)
9)

11)
12)

Menu 2

18)
19)

10)

13)
14)
15)

17)
16)
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� GPS satelity jsou řízeny Ministerstvem

obrany Spojených států amerických,

které někdy záměrně sníží přesnost

umístění. Pokud k tomu dojde, poloha

vašeho vozidla nemusí být zobrazena ve

správném umístění.

Přizpůsobení mapy 11)

“Přizpůsobení mapy” je funkce, která

porovnává sledovaná data trasy vašeho

vozidla s konfigurací vozovky v mapových

podkladech, předvídá trasu, po které jedete, a

zobrazí ji na mapě.

GPS ANTÉNA

Poloha vašeho vozidla je zjištěna přijímáním

slabého rádiového signálu ze satelitů

pomocí “GPS antény”.

RADA

Pokud jsou signály z GPS satelitu

blokovány, poloha vašeho vozidla nemusí

být správně zobrazena, proto dodržujte

následující pokyny.

� Neaplikujte na čelní sklo zrcadlovou

nebo stínící fólii, která obsahuje karbon.

� Na GPS anténu nebo do její blízkosti

neumisťujte žádné předměty.

� Nepoužívejte mobilní telefon, PHS,

počítač, atd. v blízkosti GPS antény.

MAPOVÁ DATA

Mapové podklady mohou obsahovat

chybné nebo chybějící nápisy, nesprávná

umístění, atd.

ZÁKLADNÍ PROVOZ

CO JE NAVIGACE?

Navigace je systém, který zjistí polohu

vašeho vozidla a navede vás trasou do

zadaného cíle. Poloha vašeho vozidla

zobrazená na mapě je zjištěna pomocí

funkcí “GPS” a “Přizpůsobení mapy.

GPS (Global Positioning

System)

Systém, který využívá GPS satelity pro

zjištění polohy, se nazývá “GPS”. Jsou

přijímány rádiové signály z těchto GPS

satelitů a poloha auta je zjištěna s

přesností 30 až 200 metrů.

� Zjištění polohy vašeho vozidla trvá

zhruba 2 minuty v oblasti s dobrým

výhledem. Pokud je systém používán

poprvé nebo nebyl delší dobu

používán, zjištění polohy vašeho

vozidla trvá zhruba 5 minut.

FUNKCE NAVIGACE

Tato kapitola vysvětluje obsluhu navigačních funkcí.

GPS antennaGPS anténa



ZJIŠTĚNÍ POLOHY

Pokud není možné

zjištění přesné polohy

Rádiové signály z GPS satelitů nemohou být

přijímány na místech, jako jsou tunely,

garáže, místa obklopená vysokými

budovami, horami nebo stromy, pod

dálnicemi a železnicemi. V takových

případech zjištění polohy využívá autonomní

navigaci, založenou na gyroskopickém

senzoru a rychlostním senzoru, proto

přesné zjištění polohy vašeho vozidla

nemusí být možné.

Chyba zjištění polohy

Pokud rádiový signál nemůže být přijímán z

GPS satelitů, vyskytne se chyba zjišťování

polohy a umístění vašeho vozidla nemusí být

správně zjištěno.

Pokud pokračujete v jízdě a nebude možné

přijímat rádiové signály z GPS satelitů,

chyba při zjišťování polohy bude

automaticky opravena.

Důvody, proč není poloha vašeho

vozidla správně zobrazena

� Pokud dálnice nebo silnice jsou blízko

sebe

� Pokud jsou silnice uspořádané do

mřížky

� Pokud jedete po horské silnici ve

strmém svahu

� Pokud odbočujete vlevo nebo vpravo

poté, co jste dlouho jeli po rovné silnici

� Ihned poté, co jste nastartovali motor

� Pokud jedete nízkou rychlostí, například

po ucpané silnici nebo na parkovišti

(některá auta nevysílají signál při nízké

rychlosti)

� Při jízdě s řetězy na kolech

� Pokud se vozidlo otáčelo na točně,

apod.

� Pokud projíždíte rozcestím s malým

úhlem mezi odbočkami

� Poté, co bylo vozidlo přepravováno na

trajektu, apod.

� Při jízdě v několikapodlažním parkovišti

nebo po točité silnici

� Při kličkování po široké silnici

� Pokud bylo kolo vyměněno za

dojezdové

� Při jízdě na sněhu, písku nebo kluzké

vozovce

3D zjištění polohy

Pokud lze přijímat rádiové signály pro

přesné určení polohy vozidla ze čtyř a více

GPS satelitů, lze vypočítat 3D polohu

pomocí zeměpisné šířky, délky a

nadmořské výšky.

“GPS informace”
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2D zjištění polohy

Pokud lze přijímat rádiové signály ze tří a

více GPS satelitů, ale nedostatečně pro 3D

určení polohy, bude počítáno se stejnou

nadmořskou výškou jako při posledním

určení, avšak bude se počítat pouze ve 2D

s určením zeměpisné šířky a délky. V

takovém případě je přesnost určení polohy

nižší než u 3D zjištění polohy.

“GPS informace” 

Nezjištěná poloha

Pokud nelze přijímat dostatečný rádiový

signál z GPS satelitů, ze kterých lze přesně

zjistit polohu, poloha nebude detekována.

“GPS informace”

METODY VYHLEDÁVÁNÍ

TRASY

� Trasa zobrazená v navádění trasou je

referenční trasou do cíle. Není to

nezbytně nejkratší trasa. Navádění do

cíle také nebere v úvahu informace o

dopravních zácpách.

� Při navádění nejsou použity všechny

silnice.

� Trasy, které využívají trajekty, jsou

nastaveny tak, aby byly doporučovány

méně než normální silnice. Proto, i když

trajekt nabízí rychlejší trasu do cíle, může

být zobrazena trasa, která trajekt

nevyužívá.

� Pokud je jako cíl nebo bod průjezdu

nastaveno místo s výběrem mýta,

parkoviště nebo servisní místo, vyberte

jej pomocí vyhledání zařízení nebo ze

zjednodušené mapy a nastavte jej bez

rolování mapou.

� Někdy se stane, že trasa není stejná

jako ta, která byla vypočtena dříve, i

když byly zadány stejné cíle a body

průjezdu.

� Někdy jsou zobrazeny trasy, které

obsahují cesty pro pěší se schody, atd.,

které nejsou průjezdné vozidlem.

� Pokud do cíle neexistuje cesta, nebo

pouze úzké silnice, trasa může být

zobrazena tak, že vede do místa poblíž

cíle.

� Jelikož hledání jsou prováděna tak, že

vedou podél zařízení, v závislosti na

konfiguraci silnice mohou být zobrazeny

kruhové objezdy.

� Někdy jsou vyhledány trasy, které berou

v úvahu informace o dopravních

předpisech.

� Někdy nejsou brány v úvahu dočasné

předpisy nebo období, po které platí, se

liší od jejich skutečné platnosti.
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NAVÁDĚNÍ TRASOU

� Pokud jedete po vyhledané trase,

zobrazí se vzdálenost do cíle nebo

dalšího bodu průjezdu.

� Pokud vaše vozidlo jede mimo

vyhledanou trasu, zobrazí se vzdálenost

z bodu, kde jste trasu opustili, do cíle

nebo dalšího bodu průjezdu.

� Zobrazení předpokládaného času

příjezdu do cíle je vypočteno na základě

údajů o zbývajícím čase v mapových

podkladech a ze zjištěných informací o

cestě.

� Někdy, i když potřebujete odbočit na

křižovatce, název křižovatky nemusí být

zahrnutý v navádění a křižovatka není

obsažena v hlasovém navádění.

� Někdy se navádění při odbočování vlevo

a vpravo liší od skutečného uspořádání

silnice.

� Když sjedete z trasy, například při

odbočení příliš brzy, hlasové navádění

občas pokračuje po původní trase.

� Vzdálenost při navádění je někdy o

trochu vyšší nebo nižší.

UPOZORNĚNÍ 

NA OBSLUHU NAVIGACE

� Při navádění trasou vždy dodržujte

skutečné dopravní přepisy.

Nedodržením můžete způsobit dopravní

nehodu.

� Trasa je vyhledána pomocí mapových

podkladů na mapové kartě. Někdy se

může lišit od skutečných omezení kvůli

práci na vozovce, jednosměrkám a jiným

dopravním předpisům. Vždy dodržujte

aktuální pravidla silničního provozu.

� Dopravní předpisy, které závisí na denní

době, odráží čas, kdy byla trasa

vyhledána. Při jízdě po trase vždy

dodržujte skutečné dopravní přepisy.

� Vzdálenost, kterou vaše vozidlo ujelo, je

určena rychlostním senzorem (a tato

rychlost je poměrná k rychlosti otáčení

kol). Pokud jsou pneumatiky nové a

máte nestandardní pneumatiky, nebo

tlak v nich není správný, může se

snadno vyskytnout chyba při určení

vzdálenosti a poloha vašeho vozidla

nemusí být zobrazena správně.

� Trasa je referenční trasou do cíle. Není

nejkratší trasou nebo trasou s nejřidším

provozem.

� Během řízení je omezeno množství

informací o provozu a některé silnice se

nemusí zobrazovat.(například úzké ulice) 

� Pokud je vzdálenost do cíle příliš krátká

nebo příliš dlouhá, vyhledání trasy

nemusí být možné.

� I když jedete mimo trasu, trasa se

automaticky přepočítá.

� Předpokládaný čas příjezdu se liší podle

podmínek na silnici a podle stylu jízdy.

11) Mapa zobrazená pro navigaci a informace

o dopravních předpisech byla připravena na

základě různých informací, když byly mapové

podklady připravovány, proto se mohou lišit

od aktuálních silnic a dopravních přepisů.

Vždy jeďte po aktuální silnici a dodržujte

aktuální dopravní předpisy.

DŮLEŽITÉ
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5)    ▲
       Zobrazí podmenu.

6)    Ikony 

       Zobrazí aktuální stav telefonu a audia.

7)    Hodiny

       Zobrazí aktuální čas ve 

12- nebo 24-hodinovém formátu.

8)    TMC 

       Zobrazí informace o provozu a o

dopravních předpisech, atd. Stiskem

symbolu TMC můžete zkontrolovat

podrobnější informace.

       → “TMC (Traffic Message Channel)” 

9)   Ikona směru

       Stisknutím se zobrazí obrazovka

přepínání mapy.

       → “Zvolení obrazovky mapy”

10)  Zoom

       Zobrazí měřítko zobrazení mapy.

       Stisknutím změníte měřítko.

       → “Přepnutí měřítka”

OBRAZOVKA NAVIGACE

Tato kapitola popisuje obrazovku navigace a obsah menu.

OBSAH DISPLEJE MAPY

Obrazovka mapy obsahuje okno s aktuální polohou a rolovací okna. 

Obrazovka aktuální polohy

Tato kapitola popisuje obsah zobrazený na obrazovce aktuální polohy, která se zobrazí, když

stisknete tlačítko MAP (MAPA).

3) Ikona navádění křižovatkou

Ukazuje vzdálenost do další odbočky,

kde budete odbočovat a kterým

směrem. Stiskem se zobrazí mapa

navádění křižovatkou.

→ “Kontrola další odbočky”

4) EV (*)

Zobrazí EV menu.

→ “Zobrazení EV menu” 

(*)   U příslušné verze vozidla

1) Vyznačená trasa

Silnice, po které jedete, je vyznačena

čarou.

U [Map Options] (Možnosti mapy)

“Searched Root”, můžete zvolit [Arrow]

(Šipka) nebo [Line] (Čára).

→ “Nastavení navigace”

2) Značka polohy vozidla

Šipka zobrazuje polohu vašeho vozidla a

směr šipky ukazuje směr jízdy.

3)
4)

1)

7)
6)

9)
8)

2)

10)
11)5)



Rolování obrazovky

Tato kapitola popisuje obsah zobrazený na rolovacích obrazovkách, které se zobrazí, když je

mapa posunutá nebo je provedeno vyhledávání.

6) Přizpůsobení 

+ značka umístění může být jemně

upravena.

→ “Jemné přizpůsobení rolování”

7) Ikona bodů zájmu (POI)

Orientační body, pamětihodnosti, atd.

jsou zobrazeny pomocí těchto značek.

8) značka

Zobrazí počáteční bod pomocí značky.

9) Zpět 

Vrátí zpět na předchozí obrazovku.

RADA

� Zobrazení 7) Ikon bodů zájmu (POI) lze

odstranit z obrazovky mapy nastavením

[Hide All] (Skrýt vše) u [Map Options]

(Možnosti mapy) “Ikony bodů zájmu

(POI)”.

→ “Nastavení navigace”
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11)  Informace o cíli/bodu průjezdu

       Zobrazí čas, směr a vzdálenost do cíle

nebo bodu průjezdu. Po každém stisku

se obrazovka přepne na předpokládaný

čas příjezdu, zbývající čas a místní čas.

Čas a vzdálenost v této chvíli je

očekávaným časem příjezdu,

zbývajícím časem nebo místním časem

a vzdáleností do cíle nebo bodu

průjezdu z polohy na trase.

RADA

� Položky menu se mění s nastavením

navigace a stavem cesty. Některé

položky se nemusí zobrazit.

� Aby bylo vysvětlení jasnější, obrázky

navigace v této příručce vynechávají

některé orientační body.

1) Název města

Pokud je u kurzoru název města, zobrazí

se název města.

2) značka

Nastavené body průjezdu jsou

zobrazeny značkou.

Lze nastavit až 5 bodů průjezdu. Jsou

zobrazeny pomocí , , , ,
v pořadí, v jakém jsou projížděny.

3) značka

Nastavený cíl je zobrazen značkou.

4) + značka

Značka kurzoru je zobrazena uprostřed

polohy, na kterou se mapa posouvá.

5) Nastavit 

Zobrazí rolovací menu.

Umožňuje nastavit cíl, body průjezdu a

adresář.

2)

3)
4)

1)

6)
5)

7)

9)

8)
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ZOBRAZENÍ 

MENU CÍLE

Můžete nastavit cíl a vymazat trasy z této

obrazovky menu.

1) Stiskněte tlačítko NAV.

ZOBRAZENÍ 

ROLOVACÍHO MENU

Můžete nastavit umístění, na které se

přesune + jako cíl nebo jej nastavit z

adresáře.

RADA

� Můžete také zobrazit rolovací menu z

obrazovky mapy, zobrazené s výsledky

vyhledávání stisknutím [Adjust]

(Přizpůsobit) a poté [Set] (Nastavit).

1) Na rolovací obrazovce stiskněte Set

(Nastavit).

� Můžete zvolit, které 7) typy Ikon bodů

zájmu (POI) se zobrazí a které ne.

→ “Ikony bodů zájmu (POI) na mapě”

Jednotlivé ikony

Tato kapitola popisuje ikony zobrazené na

obrazovce aktuální polohy.

                  Zobrazí se při připojení Bluetooth.

                 → “Nastavení Bluetooth”

                     Zobrazí sílu signálu a zda je telefon v

režimu roamingu.

                     Zobrazí se, když je používán telefon.

                     Zobrazí panel obsluhy telefonu.

                     Zvolením [Map Options] (Možnosti

mapy) “Mobile Phone Icon” (“Ikona

mobilního telefonu”) lze nastavit, zda

se má zobrazit.

                 → “Nastavení navigace”

AV ikona       Zobrazí stav aktuálně používaného

audio zdroje.

                     Pro podrobnosti nahlédněte do “AV

icons” (AV ikony).

                     Zvolením [Map Options] (Možnosti

mapy) “AV icons” (“AV ikony”) lze

nastavit, zda se mají zobrazit.

                 → “Nastavení navigace”

Zobrazí se menu cíle.

Zobrazí se rolovací menu.



Set. as Dest. (Nastavit jako cíl)                                 + umístění lze nastavit jako cíl.

                                                                      → “Nastavit jako cíl”

Address Book (Adresář)                                            + umístění lze uložit.

                                                                                    →“Nastavení v adresáři”

POI nearby (POI v blízkosti)                                      Lze vyhledat zařízení v okolí + umístění.

                                                                      → “Hledat zařízení v blízkosti”

Kontrola umístění                                                       Lze zkontrolovat umístění + vzhledem k aktuální

poloze.

                                                                      → “Kontrola polohy vašeho vozidla.”

Nastavit jako sledování TMC                                    Oblasti (v okolí + umístění) lze uložit ke kontrole

dopravních zpráv.

                                                                                    → “Uložení Mapy sledování TMC”

Back (Zpět)                                                                 Vrátí zpět na předchozí obrazovku.
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ZOBRAZENÍ PODMENU

Tato kapitola popisuje, jak zobrazit

podmenu z obrazovky aktuální polohy.

1) Na obrazovce aktuálního umístění

stiskněte ▲

Zobrazí se podmenu.

RADA

� V této příručce je dotykové tlačítko pro

zobrazení podmenu zobrazeno jako ▲.

� Na obrazovce, na které je zobrazeno ▲,

můžete zobrazit podmenu pro každou

funkci jejím stisknutím.
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Reference orientation

Type

ZOBRAZENÍ OBRAZOVKY

AKTUÁLNÍ POLOHY

Můžete zobrazit obrazovku aktuální polohy z

rolovacího menu, menu cíle, rolovací menu,

atd.

RADA

� Můžete také zobrazit obrazovku aktuální

polohy z AV obrazovky, info obrazovku,

další funkce.

1) Stiskněte tlačítko MAP (MAPA).

ZVOLENÍ 

OBRAZOVKY MAPY

Můžete změnit typ mapy a výchozí orientaci.

1) Stiskněte “Direction Icon” (“Ikonu

směru”).

RADA

� Můžete samostatně změnit typ mapy a

výchozí orientaci.

� Pro změnu pravého okna dvojité

zobrazení mapy stiskněte ikonu směru

na pravé straně okna.

Typ

Výchozí orientace

3) Stiskněte Set (Nastavit).

Změní se typ nebo výchozí orientace.

Zobrazí obrazovku aktuální polohy

navigačního okna.

Direction iconIkona směru

2) Stiskněte buď “Type” (“Typ”) nebo

“Reference orientation” (“Výchozí

orientace”).

Nicméně není možné zobrazit 3D pohled na

mapu v levém okně.
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TYPY MAP

Tato kapitola popisuje typy map, které lze

změnit.

Jedna mapa

Můžete zobrazit standardní mapu v jednom

okně.

Dvě mapy

Můžete najednou zobrazit dvě mapy s

rozdílným měřítkem.

Informace o dálnici

Zobrazí seznam servisních míst u výjezdů z

dálnice s aktuální polohou jako výchozím

bodem.

RADA

� V pravém okně můžete zobrazit 3D

pohled na mapu.

RADA

� Můžete zkontrolovat různé informace na

zjednodušené mapě dálnice

→ “Informace o dálnici”

� Pro zvolení zjednodušené mapy dálnice

je potřeba jet po dálnici.

� Nelze ji zobrazit v jednom okně (přes

celou obrazovku).

� Můžete najít vzdálenost k různým

zařízením a další informace.



211

N
A

V
IG

A
Č

N
Í 
S
Y
S
T
É

M

(Red)

(Red)

Seznam odboček

Zobrazí seznam míst pro navádění v levém

okně.

Navádění šipkami

Umístění pro další navádění po trase se

zobrazí se šipkou v levém okně.

VÝCHOZÍ ORIENTACE

MAPY

Tato kapitola popisuje výchozí orientaci

mapy, kterou můžete změnit.

2D(H-up)

Zobrazí mapu ve směru jízdy vozidla

směrem vzhůru.

(Červená)

2D(N-up)

Zobrazí mapu severem nahoru.

(Červená)

Mapa+Info

Zobrazí podokno a zobrazí stav audio,

informace o cestě, atd. a mapu najednou.

Můžete změnit zobrazené informace v

podokně.

→ “Změna informačního displeje

Mapa+Info”
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(Blue) Direction icon

Auto

Automaticky přepne mezi “H-up” a “N-up”

ve spojení s měřítkem mapy. U měřítka 100

m a méně se změní na “H-up” a pro měřítka

250 m a více se změní na “N-up”.

3D

Zobrazí mapu jako pohled shora.

ZMĚNA INFORMAČNÍHO

DISPLEJE MAP+INFO

Změní zobrazené informace v podokně

Mapa+Info.

1) Stiskněte “Direction icon” (“Ikona

směru”).

(Modrá)
Ikona směru

2) Stiskněte Map+Info.

3) Stiskněte Set (Nastavit).

4) Stiskněte Content (Obsah).

RADA

� Jestliže u 3D pohledu na mapu

stisknete [INFO/SET]

(INFORMACE/NASTAVENÍ), [Settings]

(Nastavení), [Navigation Settings]

(Nastavení navigace), [Map Options]

(Možnosti mapy), a [Change 3D point of

view] (Změna 3D pohledu), můžete

změnit úhel pohledu.
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Junction guidance icon

5) Stiskněte “položku”, kterou chcete

zobrazit.
OBRAZOVKA

NAVÁDĚNÍ

Toto zařízení zobrazí různé pokyny navádění

podle situace.

MAPA 

NAVÁDĚNÍ ODBOČKOU

Pokud jedete po trase a přiblížíte se bodu

navádění, zobrazí se tato mapa společně s

hlasovým pokynem.

Zobrazí vzdálenost k odbočky, název

odbočky a název oblasti.

RADA

� Pro manuální zobrazení stiskněte “Ikonu

navádění odbočkou”.

Ikona navádění odbočkou

MAPA NAVÁDĚNÍ 

MÝTNOU BRANOU

12) 13)

Zobrazí se, když se přiblížíte k mýtné bráně.

Zobrazí se okno zvolené položky v levém

okně.
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RADA

� Nezobrazí se, pokud je zobrazena

zjednodušená mapa dálnice.

� Pokud jedete po trase, doporučená

trasa je zobrazena žlutou barvou a pruh,

kterým můžete jet po trase, je zobrazen

ve světle modré barvě.

� Funguje zde také hlasové navádění do

pruhů.

� Informace o pruzích se zobrazí pro

odbočku znázorněnou šipkou.

� Navádění není uvedeno u všech pruhů.

� Někdy se skutečné pruhy liší od

navádění.

POHLED NA ODBOČKU

14) 15)

Pokud se přiblížíte k odbočce na dálnici,

zobrazí se skutečná konfigurace odbočky,

kterou jet, název odbočky, atd.

NAVÁDĚNÍ DO ZATÁČKY

Jsou udávány hlasové pokyny a ikona, pokud

do zatáčky najedete příliš rychle.

Je potřeba nastavit [Guidance Options]

(Možnosti navádění) “Curve Guidance”

(“Navádění do zatáčky”) na [On] (Zapnuto).

→ “Nastavení navigace”

INDIKÁTOR RYCHLOSTI

16)

Zobrazí se, pokud je k dispozici informace

indikátoru rychlosti během jízdy.

MAPA NAVÁDĚNÍ NA

TRAJEKT/VLAK

Zobrazí se, když se přiblížíte místu naložení,

pokud jedete po trase, která využívá trajekt

nebo vlak.

NAVÁDĚNÍ DO PRUHŮ

Zobrazí se, pokud je k dispozici informace o

pruzích pro nadcházející odbočku.

RADA

� Navádění není uvedeno u všech

rychlostních ukazatelů podél silnice.

� Je potřeba nastavit [Map Options]

(Možnosti mapy) “Speed Indicator”

(“Indikátor rychlosti”) [On] (Zapnuto).

→ “Nastavení navigace”
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OBSLUHA MAPY

Tato kapitola popisuje, jak provádět

obsluhu, jako změna měřítka a posun mapy.

PŘEPNUTÍ MĚŘÍTKA

Můžete zobrazit široký náhled nebo detailní

náhled.

1) Stiskněte Zoom.

2) Stiskněte +.
Po každém stisku se mapa zobrazí

podrobněji.

3) Stiskněte – .
Po každém stisku se mapa zobrazí z

větší vzdálenosti.

4) Stiskněte Back (Zpět).

Změna měřítka je dokončena.

RADA

� Umožňuje přepnout měřítko mapy pro

přiblížení a oddálení otáčením tlačítka

[TUNE/ZOOM] (LADĚNÍ/ZOOM).

� Podržením – nebo + můžete použít

funkci volného přiblížení, která plynule

přepne ve čtyřech krocích na další

měřítko.

Zobrazí se lišta pro změnu měřítka.

DŮLEŽITÉ

12) Značka polohy vozidla není zobrazena.

13) Navádění není uvedeno u všech mýtných

bran.

14) Značka polohy vozidla není zobrazena.

15) Někdy se skutečná konfigurace odbočky

liší od navádění.

16) Někdy se skutečné ukazatele rychlosti liší

od navádění.
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POSUN MAPY

Používá se pro posun mapy z obrazovky

aktuální polohy do jiného umístění a kontrolu

mapy.

RADA

� Během rolování se občas nezobrazí část

mapy. To neznamená poruchu.

� U [Map Options] (Možnosti mapy) “2

Screen Scroll” (“Rolování 2 obrazovek”),

pokud rolujete při zobrazení “dvou

map”, můžete zvolit, zda chcete nadále

zobrazovat dvě okna nebo zda chcete

přepnout do jednoho okna.

→ “Nastavení navigace”

� U [Map Options] (Možnosti mapy) “3D

Scroll” (“3D rolování”), pokud rolujete při

zobrazení “3D”, můžete zvolit, zda

chcete nadále zobrazovat ve 3D nebo

zda chcete přepnout do 2D.

→ “Nastavení navigace”

1) Stiskněte umístění, které chcete

zobrazit.
Jemné nastavení

rolování

Jemně nastaví polohu.

1) Po rolování stiskněte Nastavení.

2) Stiskněte směr.

Značka + je připojena k hledanému

umístění.

RADA

� Stiskem [Back] (Zpět) se displej vrátí na

obrazovku aktuální polohy.

� Podržením můžete rolovat

nepřerušovaně.

� Stiskem [Set] (Nastavit) se zobrazí

rolovací menu. Umožňuje nastavit cíl,

body průjezdu a adresář.

→ “Zobrazení rolovacího menu”

Několikrát stiskněte pro jemné nastavení.

3) Stiskněte Adjust Off (Vypnout

nastavení).

Tím dokončíte jemné nastavení.
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OBSLUHA Z

ROLOVACÍHO MENU

Když zobrazíte rolovací menu, můžete

nastavit cíl, body průjezdu, adresář, atd.

NASTAVIT JAKO CÍL

Nastavení polohy rolovací obrazovky + jako

cíle.

RADA

� Pokud již byla nastavena trasa, tato

trasa je vymazána a + je nastaven jako

nový cíl.

1) Zobrazte rolovací menu.

2) Stiskněte Set as Dest. (Nastavit jako

cíl)

3) Stiskněte Start. NASTAVENÍ BODU NA

TRASE

Nastavení polohy rolovací obrazovky + jako

bodu na trase.

RADA

� Je potřeba nastavit cíl.

1) Zobrazte rolovací menu.

2) Stiskněte Set as Dest. (Nastavit jako

cíl) a poté Itineraty List (Itinerář).

3) Stiskněte Add the location to add

(Přidat umístění).

Zobrazí se úvodní obrazovka navádění.

Hledání trasy do cíle je hotové a spustí se

navádění trasou.

RADA

� Pokud je dostupná informace o zařízení

pro + polohu, zobrazí se seznam

těchto zařízení, ze kterých můžete

vybrat.

4) Stiskněte Start.
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Hledání trasy do cíle přes body průjezdu je

hotové a spustí se navádění trasou.

NASTAVENÍ V ADRESÁŘI

Nastavení polohy rolovací obrazovky + jako

adresy z adresáře.

1) Zobrazte rolovací menu.

2) Stiskněte Address Book (Adresář).

HLEDAT ZAŘÍZENÍ V

BLÍZKOSTI

Hledání zařízení v okolí + polohy na rolovací

obrazovce.

Zde jsou například vyhledány čerpací

stanice v okolí + polohy.

1) Zobrazte rolovací menu.

2) Stiskněte POI v okolí.

3) Stiskněte ČERPACÍ STANICE v 

“My Categories” (“Moje kategorie”).

My Categories      Umožňuje vám zvolit z před-

(Moje kategorie)    uložených, často používaných

kategorií.→ “Úprava Mých

kategorií”

Last 5                     Umožňuje vám zvolit z pěti 

(Posledních 5)        naposledy hledaných

položek.

All (Všechny)          Umožňuje zvolit ze všech 

         kategorií.

Pokud stisknete [All]

(Všechny), můžete položky

seřadit podle žánru nebo

podle abecedy stisknutím

[Sort by Genre] (Seřadit dle

žánru) nebo [Sort by

Alphabet] (Seřadit dle

abecedy).

4)  Stiskněte jakýkoli “typ”.

Značka se zobrazí u hledané polohy a

zobrazí se obrazovka s informacemi z

adresáře.

3) Stiskněte Set to Addr. Book

(Nastavit do adresáře)

Uložení polohy je dokončeno.

RADA

� Můžete změnit zobrazenou informaci z

adresáře.

→ “Změna informace v adresáři”
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5) Stiskněte “zařízení”, které hledáte. KONTROLA POLOHY

VAŠEHO VOZIDLA

Můžete zkontrolovat souvislost mezi

polohou + a polohou vašeho vozidla.

1) Zobrazte rolovací menu.

2) Stiskněte Location Check (Kontrola

polohy).

Můžete zkontrolovat souvislost mezi

polohou vašeho vozidla a polohou kurzoru.

RADA

� Poloha u značky je polohou kurzoru.
RADA

� Stiskem [info] se zobrazí mapa okolí a

příslušné informace.

� Stiskem [Refresh] (Obnovit) znovu

zahájíte hledání.

Zobrazí se mapa okolí a příslušné informace

pro zvolené zařízení.
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This displays information on the establishment.
(Up to for 4 establishments can be displayed.)

INFORMACE O DÁLNICI

Pokud jedete po dálnici, zobrazí se “Informace o dálnici”. Můžete zkontrolovat informace o

servisních místech a parkovištích a informace o odbočkách.

OBSAH DISPLEJE

3) Zobrazení vzdálenosti

Zobrazí vzdálenost od polohy vašeho

vozidla.

4) Zobrazení vašeho vozidla

Zobrazí se, když je zobrazen seznam

zařízení v blízkosti aktuální polohy.

RADA

� Je potřeba nastavit [Map Options]

(Možnosti mapy) “Motorway Simplified

Map Automatic Display” (“Automatické

zobrazení zjednodušené mapy dálnice”)

na “Display” (“Zobrazit”).

→ “Nastavení navigace”

INFORMACE O

ZAŘÍZENÍCH

1) Číslo silnice a název silnice

Zobrazí číslo silnice a název silnice pro

aktuálně zobrazenou dálnici u “Informací

o dálnici”.

2) Informační displej

Zobrazí názvy a informace o zařízeních

(například ODPOČÍVADLO a Odbočky) s

ikonami.

U dálničního exitu zobrazí informace o

zařízeních v okolí.

Stisknutím se zobrazí mapa okolí pro

zvolené zařízení.

3)

1)

2)

4)

Zobrazí informace o zařízeních.

(Lze zobrazit až 4 zařízení.)

IIkona

                                   ČERPACÍ STANICE

                                   RESTAURACE

                                   ODPOČÍVADLO

                                   HOTEL

                                   BANKOMAT

                                   BANKA

Vysvětlení značek
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ZOBRAZENÍ

Při továrním nastavení se při jízdě po dálnici

automaticky zobrazí “Informace o dálnici”,

proto není potřeba nastavení měnit.

RADA

� Pokud nastavíte [Map Options]

(Možnosti mapy) “Motorway Simplified

Map Automatic Display” (“Automatické

zobrazení zjednodušené mapy dálnice”)

na [Not Display] (Nezobrazovat),

provedete tento úkon.

→“Nastavení navigace”

� Pokud vaše vozidlo není na dálnici,

“Informace o dálnici” nelze zobrazit.

1) Stiskněte “Ikonu směru”.

2) Stiskněte Motorway Info (Informace

o dálnici) a poté SET (NASTAVIT).

KONTROLA INFORMACÍ

O OBLASTI

Můžete zkontrolovat informace o SA, PA, IC

a JCT a můžete zobrazit mapy jejich okolí.

1) Stiskněte 2 nebo 3.

Zobrazí se “Informace o dálnici”.

Můžete se pohybovat vpřed a vzad

“Informacemi o dálnici”. Zobrazí se také

informace o zařízení.

RADA

� Nelze jít zpět dále, než je poloha vašeho

vozidla.

2) Stiskněte “zkontrolovat zařízení.”

Zobrazí se mapa okolí pro zvolení zařízení.

RADA

� Stiskem [Set] (Nastavit) se zobrazí

rolovací menu. Umožňuje nastavit cíl,

body průjezdu a adresář.

→ “Zobrazení rolovacího menu”



NASTAVENÍ CÍLE

NASTAVENÍ

DOMOVA JAKO CÍLE

Můžete nastavit uloženou adresu domova

jako cíl.

1) Stiskněte tlačítko NAV.

Zobrazí se menu cíle.

2) Stiskněte Home (Domů).

3) Stiskněte Start. NASTAVENÍ

HLEDANÉHO

UMÍSTĚNÍ JAKO

CÍLE

Tato kapitola popisuje postup pro nastavení

hledaného umístění pomocí “Vyhledání

umístění” jako cíle.

1) Stiskněte tlačítko NAV.

Zobrazí se menu cíle.

2) Stiskněte jakoukoli “vyhledávací

metodu” a vyhledejte umístění.

Zobrazí se úvodní obrazovka navádění.

RADA

� Pokud jste neuložili svou adresu

domova, zobrazí se obrazovka s

dotazem, zda ji chcete uložit, poté se

zobrazí obrazovka nastavení.

→ “Uložení adresy domova”

Vyhledání trasy s nastaveným cílem na

adresu domova je dokončeno a začne

navádění.

→ “Vyhledání umístění”
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3) Pokud se zobrazí hledané
umístění, stiskněte Start.

VYHLEDÁNÍ 

UMÍSTĚNÍ

S tímto produktem můžete využít různé

metody vyhledání umístění.

Hledané umístění je využito při nastavení

cíle, bodu průjezdu nebo adresy v adresáři.

Tato kapitola popisuje vyhledávací metody

pro menu cíle.

NAČTENÍ Z ADRESÁŘE

Načte adresář.

1) Stiskněte tlačítko NAV.

Zobrazí se menu cíle.

2) Stiskněte Address Book (Adresář).

Zobrazí se seznam adresáře.

3) Stiskněte “umístění”, které chcete

načíst.

RADA

� Stiskem [info] se zobrazí mapa okolí a

příslušné informace.

� Když se zobrazí obrazovka pro zahájení

navádění, stisknutím [Address Book]

(Adresář) vám umožní nastavit umístění

z adresáře.→ “Nastavení adresy z

adresáře”

NAČTENÍ ČASTO

POUŽÍVANÉHO UMÍSTĚNÍ

Z ADRESÁŘE

1) Stiskněte tlačítko NAV.
Zobrazí se menu cíle.

2) Stiskněte Special 1 nebo
Special 2.

Vyhledání trasy s nastaveným cílem do

vyhledaného umístění je dokončeno a začne

navádění.

RADA

� V závislosti na vyhledávací metodě se

nemusí zobrazit název zařízení a

telefonní číslo.

Zobrazí se obrazovka pro zahájení navádění.

Zobrazí se úvodní obrazovka navádění.



POUŽITÍ HISTORIE

VYHLEDÁVÁNÍ

Můžete použít historii vyhledávání umístění,

které byly nastaveny jako cíle, a znovu

zobrazit mapu okolí.

RADA

� Historie vyhledávání obsahuje

posledních 50 položek.

1) Stiskněte tlačítko NAV.

Zobrazí se menu cíle.

2) Stiskněte Previous 50 (Předchozích

50).

3) Stiskněte “umístění”, které hledáte.

Mazání z Historie

vyhledávání

Můžete smazat uložené vyhledávání z

historie.

1) Stiskněte tlačítko NAV.

Zobrazí se menu cíle.

2) Stiskněte Previous 50 (Předchozích

50).

3) Stiskněte Delete (Smazat).

4) Stiskněte “umístění”, které chcete

smazat.

VYHLEDÁVÁNÍ Z ADRESY

Vyhledá umístění pomocí adresy.

1) Stiskněte tlačítko NAV.

Zobrazí se menu cíle.

2) Address/Junction

(Adresář/Odbočka).

3) Stiskněte položku, poté zadejte

“adresu”.
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Zobrazí se obrazovka pro zahájení navádění.

RADA

� Stiskem [info] se zobrazí mapa okolí a

příslušné informace.

Select All               Vybere všechny uložené

(Zvolit vše)             položky. Stiskněte pro

smazání všech položek.

Clear All                 Zruší všechny vybrané

(Zrušit vše)             položky.

5) Stiskněte Done (Hotovo).

6) Stiskněte Yes (Ano).

Smazání historie vyhledávání je

dokončeno.

4) Stiskněte Set (Nastavit).

Zobrazí se úvodní obrazovka navádění.

RADA

� Stisknutím [Last 5] (Posledních 5) můžete

zvolit z posledních 5 hledaných položek.

� [All Junctions] (Všechny odbočky) lze

zvolit, pokud je zadána ulice.

� V závislosti na stavu informací,

nahraných v mapových podkladech lze

zobrazit názorná umístění pro danou

oblast.
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HLEDÁNÍ POMOCÍ ZADÁNÍ

NÁZVU ZAŘÍZENÍ

Lze vložit název zařízení pro vyhledání jeho

umístění.

1) Stiskněte tlačítko NAV.

Zobrazí se menu cíle.

2) Stiskněte Point of Interest (Body

zájmu POI).

3) Stiskněte All POI (Všechny POI).

4) Stiskněte položku Country (Stát),

poté zadejte “název státu”.

Stisknutím [Last 5] (Posledních 5) můžete

zvolit z posledních 5 výsledků hledání.

5) Stiskněte All Cities (Všechna města),

poté zadejte “název města”.

6) Stiskněte All POIs (Všechny body

zájmu POI), poté vložte “název

zařízení”, které hledáte.

→ “Pomoc při vyhledávání”

Můžete vyhledávat bez zadávání celého

názvu zařízení.

7) Stiskněte List (Seznam).

Pokud jste zadali prvních pár znaků

názvu zařízení a zobrazí se pouze jedna

položka, přejděte ke Kroku 8.

Pokud se nabízí 5 nebo méně návrhů,

seznam se zobrazí automaticky.
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8) Stiskněte “zařízení”, které

hledáte.

RADA

� Pokud má seznam značku “+”, stiskněte

[Sub POI] (Další body zájmu POI), zvolte

detailní název zařízení.

Zobrazí se seznam a můžete blíže určit

zařízení.

9) Stiskněte All Categories (Všechny

kategorie), poté zadejte “název

kategorie”.

Zadání kategorie lze vynechat.

My Categories      Umožňuje vám zvolit z před-

(Moje kategorie)    uložených, často

používaných kategorií.→
“Úprava Mých kategorií”

Last 5                     Umožňuje vám zvolit z pěti 

(Posledních 5)        naposledy hledaných

položek.

All (Všechny)          Umožňuje zvolit ze všech

kategorií.

Pokud stisknete [All]

(Všechny), můžete položky

seřadit podle žánru nebo

podle abecedy stisknutím

[Sort by Genre] (Seřadit dle

žánru) nebo [Sort by

Alphabet] (Seřadit dle

abecedy).

10)  Stiskněte Set (Nastavit).

       Zobrazí se úvodní obrazovka navádění.

Úprava Mých kategorií

Uloží často používanou kategorii zařízení do 

“Mých kategorií”.

V “Mých kategoriích” může být uloženo 

až 6 záznamů.

1) Stiskněte tlačítko NAV.

Zobrazí se menu cíle.

2) Stiskněte Point of Interest (Body

zájmu POI).

3) Stiskněte All POI (Všechny body

zájmu POI)

4) Stiskněte All Categories (Všechny

kategorie).

5) Stiskněte Edit (Upravit).

6) Stiskněte “kategorii”, kterou chcete

uložit.

Uložená kategorie je zobrazena inverzně.
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Default (Výchozí)   Obnoví tovární

                               nastavení. 

Clear All (Zrušit vše) Zruší všechny uložené

                               kategorie.

                               Seřadit podle žánru nebo v

                               abecedním pořadí podle

                               názvu.

Seřadit podle

Abecedy nebo

Seřadit podle

žánru

7) Stiskněte Back (Zpět).

Vrátí zpět na předchozí obrazovku.

RADA

� Můžete upravit kategorie stisknutím

[Favourites] (Oblíbené), [My Categories]

(Moje kategorie), a [Edit] (Upravit) v menu

nastavení navigace.→ “Nastavení

navigace”

HLEDAT ZAŘÍZENÍ V

BLÍZKOSTI

Můžete vyhledávat zařízení v blízkosti

aktuální polohy a cíle a na trase.

Vyhledání zařízení v

okolí aktuální polohy

Jako příklad je uvedeno vyhledávání

čerpacích stanic.

1) Stiskněte tlačítko NAV.

Zobrazí se menu cíle.

2) Stiskněte Point of Interest (Body

zájmu POI).

3) Stiskněte POI nearby (Body zájmu

POI v okolí).

4) Stiskněte PETROL STATION

(ČEPRACÍ STANICE).

5) Stiskněte jakoukoli “Podkategorii”.
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6) Stiskněte “zařízení”, které hledáte.

Zobrazí se úvodní obrazovka navádění.

RADA

� Stiskem [info] se zobrazí mapa okolí a

příslušné informace.

� Stiskem [Refresh] (Obnovit) znovu zahájíte

vyhledávání.

� Z obrazovky mapy můžete stisknout ▲ a

poté [POI Nearby] (Body zájmu POI v

okolí) pro prohledání okolí

Vyhledání zařízení v

okolí cíle nebo bodu

průjezdu

1) Stiskněte tlačítko NAV.

Zobrazí se menu cíle.

2) Stiskněte Point of Interest (Body

zájmu POI).

3) Stiskněte POI podle

Dest./Inter.dest..

4) Stiskněte “umístění”, které chcete

vyhledat.

Vyhledání zařízení na 

trase

1) Stiskněte tlačítko NAV.

Zobrazí se menu cíle.

2) Stiskněte Point of Interest (Body

zájmu POI).

3) Stiskněte POI along Route (Body

zájmu POI na trase).

Zbytek postupu je stejný jako od Kroku 4

dále u “Vyhledání zařízení v okolí aktuální

polohy”.

Zbytek postupu je stejný jako od Kroku 4

dále u “Vyhledání zařízení v okolí aktuální

polohy”.
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Vyhledání zařízení v

blízkosti ulice

Vyhledá zařízení v blízkosti požadované

ulice.

1) Stiskněte tlačítko NAV.

Zobrazí se menu cíle.

2) Stiskněte Point of Interest (Body

zájmu POI).

3) Stiskněte POI along a Street (Body

zájmu POI v blízkosti ulice).

4) Stiskněte položku, poté zadejte

“umístění”.

5) Zadejte “kategorii” zařízení, které

hledáte.

RADA

� Stisknutím [Last 5] (Posledních 5)

můžete zvolit z posledních 5 hledaných

položek.

� Pokud nejsou v blízkosti zadaného

umístění žádná zařízení, zobrazí se “No

POI found” (“Žádné POI nenalezeny.”),

stiskněte [OK] a nastavte jiné umístění.

6) Zadejte “název zařízení”, které

hledáte.

→ “Pomoc při vyhledávání”

Můžete vyhledávat bez zadávání celého

názvu zařízení.

7) Stiskněte List (Seznam).

Pokud jste zadali prvních pár znaků

názvu zařízení a zobrazí se pouze jedna

položka, přejděte ke Kroku 8.

Pokud se nabízí 5 nebo méně návrhů,

seznam se zobrazí automaticky.
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Hledání zařízení podél 

dálnice nebo v blízkosti 

exitu

Vyhledá zařízení podél dálnice nebo v

blízkosti exitu. Tuto funkci můžete využít

pouze při jízdě po dálnici.

1) Stiskněte tlačítko NAV.

Zobrazí se menu cíle.

2) Stiskněte Point of Interest (Body

zájmu POI).

3) Stiskněte POI at Motorway (Body

zájmu POI na dálnici).

4) Stiskněte “zařízení”, které hledáte.

Obsluha z podmenu

Lze vyhledat zařízení v okolí aktuální polohy

nebo dálnice.

1) Na obrazovce aktuálního umístění

stiskněte ▲.

Zobrazí se podmenu.

2) Stiskněte Search Nearby (Vyhledat v

okolí).

3) Stiskněte POI Nearby (Body zájmu

POI v okolí) nebo POI at Motorway

(Body zájmu POI u dálnice).

Pokud je zde více zařízení, zobrazí se

, ze kterých si můžete vybrat.

5) Stiskněte Set (Nastavit).

Zobrazí se úvodní obrazovka navádění.

9) Stiskněte Set. (Nastavit)

Zobrazí se úvodní obrazovka navádění.

8) Stiskněte “zařízení”, které hledáte.

Zbylý postup je stejný od Kroku 3 dále u

“Vyhledání zařízení v okolí aktuální polohy”

nebo “Vyhledání zařízení podél dálnice nebo

v blízkosti exitu”.
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VYHLEDÁNÍ PODLE

TELEFONNÍHO ČÍSLA

Používá se, pokud znáte telefonní číslo

umístění, které hledáte.

1) Stiskněte tlačítko NAV.

Zobrazí se menu cíle.

2) Stiskněte Phone # (Telefon #).

3) Zadejte “telefonní číslo”.

4) Stiskněte Set (Nastavit).

Zobrazí se úvodní obrazovka navádění.

RADA

� Nelze vyhledávat soukromé adresy.

HLEDÁNÍ PODLE 

POŠTOVNÍHO

SMĚROVACÍHO ČÍSLA

Používá se, pokud znáte poštovní

směrovací číslo umístění, které hledáte.

1) Stiskněte tlačítko NAV.

Zobrazí se menu cíle.

2) Stiskněte Postal Code (Poštovní

směrovací číslo).

3) Stiskněte All Postal Codes (Všechna

směrovací čísla).

Kromě hledání “směrovacího čísla”

můžete také zúžit hledání zadáním

“ulice”, “čísla domu” nebo “odbočky”.

4) Zadejte “směrovací číslo”.

→ “Pomoc při vyhledávání”

5) Stiskněte Set (Nastavit).

Zobrazí se úvodní obrazovka navádění.
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HLEDÁNÍ PODLE

ZEMĚPISNÉ ŠÍŘKY A DÉLKY

Můžete nastavit cíl pomocí zadání

zeměpisné šířky a délky.

1) Stiskněte tlačítko NAV.

Zobrazí se menu cíle.

2) Stiskněte Latitude/Longitude

(Zeměpisná šířka/délka).

3) Stiskněte Latitude/Longitude

(Zeměpisná šířka/délka).

NASTAVENÍ

POČÁTEČNÍHO

UMÍSTĚNÍ JAKO CÍLE

Můžete nastavit počáteční umístění jako

nový cíl cesty.

1) Stiskněte tlačítko NAV.

Zobrazí se menu cíle.

2) Stiskněte Return Trip (Zpáteční

cesta).

Zobrazí se úvodní obrazovka navádění.

4) Zadejte zeměpisnou “šířku” nebo

“délku”, kterou hledáte.

→ “Klávesnice pro zadávání číslic”

5) Stiskněte Set (Nastavit).

Zobrazí se úvodní obrazovka navádění.
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POČÁTEČNÍ OBRAZOVKA NAVÁDĚNÍ

Tato obrazovka se zobrazí, když je umístění nastaveno jako cíl.

Tato kapitola popisuje úkony, které lze na této obrazovce provést.

5) Show Route (Zobrazení trasy)

Nastaví aktuálně vyhledané umístění

jako cíl a zobrazí jednoduchý náhled

trasy. Můžete zkontrolovat a změnit

podmínky hledání.

→ “Zobrazení trasy”

6) Itinerary List (Itinerář) 

Můžete změnit cíl, přidat body průjezdu

a změnit podmínky vyhledání trasy.

→ “Nastavení a změna bodu na trase”

7) Address Book (Adresář)

Uloží hledané umístění do adresáře. 

→ “Nastavení adresy do adresáře”

8) Adjust (Přizpůsobení) (*)

Můžete posunout mapu a změnit

umístění.

(*)   Nastavení cíle se nezobrazí během posouvání

mapy.

ZOBRAZENÍ TRASY

Tato kapitola popisuje obrazovku po stisku

[Show Route].

1) Location Information (Informace o

umístění)

Pokud byla získána informace o

umístění, jako například “název zařízení”,

“název města!, “název státu”,

“zeměpisná šířka”, “délka” nebo

“telefonní číslo”, tato informace se

zobrazí.

2) Start 

Je provedeno vyhledání a začne

navádění trasou.

3) Dial (Vytáčení) 

Pokud je připojen mobilní telefon,

můžete zavolat na číslo zařízení.

→ “Zavolat na telefonní číslo uložené v

mapě”

4) Home (Domů)

Pokud není uložená adresa vašeho

domova, můžete uložit vyhledané

umístění jako domovskou adresu.

1)

3)

5)
6)
7)

8)
4)

2)

Start                Začne navádění trasou.”

Modify            Zobrazí okno itineráře.

(Upravit)

Preview          Posune mapu podél trasy. 

(Náhled)          → “Kontrola trasy”

Rt.Outline       Zobrazí seznam odboček, kde je 

(Popis trasy)   potřeba na trase do cíle odbočit. 

→“Popis trasy”

4 Routes         Zobrazí celou trasu, abyste mohli 

(4 trasy)           zkontrolovat čtyři trasy a změnit

podmínky hledání. 

→”Volba ze čtyř tras”

Options          Lze provést podrobné nastavení 

(Volby)             trasy.

→ “Změnit podmínky hledání”

Info značka     Stisknutím značky zobrazené u

“Info” se zobrazí mapa okolí a

příslušné informace.
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KONTROLA A ZMĚNA TRASY

KONTROLA TRASY

Pokud byla trasa nastavena, můžete ji

zkontrolovat.

KONTROLA DALŠÍ

ODBOČKY

Pokud je na vaší trase odbočka, kde musíte

odbočit vlevo nebo vpravo, můžete využít

včasné hlasové povely a zobrazení mapy

navádění křižovatkou.

RADA

� Musíte jet po trase.

� U některých map jsou k dispozici pouze

hlasové povely.

1) Na obrazovce s aktuální polohou

stiskněte “ikonu navádění

odbočkou” .

KONTROLA TRASY

Trasu a okolí lze zkontrolovat posouváním

po trase.

RADA

� Během kontroly je typ zobrazení mapy

One Map 2D (N-up).

� Stejné úkony lze také provést u

“Zobrazit trasu” stisknutím [Preview]

(Náhled).

1) Stiskněte tlačítko NAV.

Zobrazí se menu cíle.

2) Stiskněte Route Menu (Menu trasy).

3) Stiskněte View Route (Zobrazení

trasy).

4) Stiskněte Preview (Náhled).

5) Stiskněte “kontrola metody” trasy.

Zobrazí se rozšířená mapa další odbočky.

Mapa se změní podle zvolené metody.
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Typy metod kontroly

Backward          Posune se od cíle

(Pozpátku)          směrem k počátečnímu

umístění. 

Stop                    Zastaví posun

                           vzad nebo vpřed.

Forward             Posune se od počátečního

(Vpřed)                umístění směrem k

                           cíli. 

Back (Zpět)        Ukončí posun.  

KONTROLA CELÉ TRASY

Zobrazí mapu v měřítku, které vám umožní

zkontrolovat trasu od počátečního umístění

do cíle.

1) Na obrazovce aktuálního umístění

stiskněte ▲.

Typy ikon na mapě

                       Zobrazí počáteční umístění. 

                           Zobrazí polohu vašeho 

vozidla.

                           Zobrazí cíl. 

                           Zobrazí body průjezdu, které

byly nastaveny. 

Zbývající

Zobrazí mapu v měřítku, které ukáže

zbývající část trasy.

1) Stiskněte tlačítko NAV.

Zobrazí se menu cíle.

2) Stiskněte Route Menu (Menu trasy).

3) Stiskněte View Route (Zobrazení

trasy).

4) Stiskněte Remaining (Zbývající).

2) Stiskněte Confirm Route (Potvrdit

trasu).

3) Stiskněte Entire Route (Celá trasa).

Zobrazí mapu, která ukáže celou trasu.
Zobrazí zbývající trasu.
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RADA

� Když je zobrazena obrazovka s aktuální

polohou, můžete provádět stejné úkony

stisknutím ▲, [Confirm Route] (Potvrdit

trasu) a [Remaining Route] (Zbývající

trasa).

Popis trasy

Zobrazí seznam odboček, kde je potřeba na

trase do cíle odbočit.

1) Stiskněte tlačítko NAV.

Zobrazí se menu cíle.

2) Stiskněte Route Menu (Menu trasy).

3) Stiskněte View Route (Zobrazení

trasy).

4) Stiskněte Rt.Outline (Popis trasy).

RADA

� Pokud stisknete jednu z odboček na

seznamu, zobrazí se mapa oblasti

kolem této odbočky.

ZOBRAZENÍ NÁHLEDU

CESTY

Můžete virtuálně projet připravenou trasu a

zkontrolovat ji.

RADA

� Pokud jste již projeli trasu a dojeli do

cíle, nemůžete spustit náhled cesty.

1) Stiskněte tlačítko NAV.

Zobrazí se menu cíle.

2) Stiskněte Route Menu (Menu trasy).

3) Stiskněte Start Demo (Spustit

náhled).

Ukončení

1) Během náhledu trasy stiskněte

tlačítko NAV.

Zobrazí se menu cíle.

2) Stiskněte Route Menu (Menu trasy).

3) Stiskněte Stop Demo (Zastavit

demo).

Tím ukončíte náhled cesty.

RADA

Kromě tohoto úkonu se náhled cesty ukončí

také za následujících podmínek.

� Cesta již skutečně začala.

� Byl změněn nebo smazán cíl nebo bod

průjezdu.

� Motor/zapalování je “vypnuté”.

� Vyhledávací podmínka je změněna.

� Na obrazovce itineráře 

je stisknuto [Show Route] (Zobrazit

trasu).

Zobrazí seznam odboček, kde je potřeba

odbočit.

Zobrazí “náhled” a spustí náhled trasy.
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ZMĚNA TRASY

Můžete nastavit objížďku nebo jinou trasu.

Metoda vyhledávání trasy může být také 

změněna.

1) Stiskněte tlačítko NAV.

Zobrazí se menu cíle.

2) Stiskněte Route Menu (Menu trasy).

3) Stiskněte Itinerary (Itinerář).

ZMĚNA VYHLEDÁVACÍCH

PODMÍNEK

Můžete změnit podmínky vyhledávání trasy.

1) Na obrazovce itineráře stiskněte

Options (Volby).

2) Stiskněte “vyhledávací podmínku”,

kterou chcete nastavit.→ “Volby

trasy”

NASTAVENÍ A ZMĚNA 

BODU NA TRASE

RADA

� Před nastavením bodu průjezdu

nastavte cíl.

� Lze nastavit až 5 bodů průjezdu.

Nastavení bodu

průjezdu

Tato kapitola popisuje metodu nastavení

bodu průjezdu, když nebyl ještě žádný

nastaven.

RADA

� Bod průjezdu můžete také nastavit z

rolovacího menu.

1) Na obrazovce itineráře stiskněte

Přidat.

2) Stiskněte jakoukoli “vyhledávací

metodu” a vyhledejte umístění.

Zobrazí itinerář.

3) Stiskněte Back (Zpět).

4) Stiskněte Start.

Vyhledávání pomocí nastavené podmínky je

dokončeno.

→ “Obrazovka volby metody

vyhledávání”.
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3) Stiskněte Itinerary (Itinerář).

4) Stiskněte Add (Přidat) pro přidání

umístění, které chcete přidat.

Obrazovka volby metody vyhledávání

Tím nastavíte bod průjezdu a zobrazí se

okno itineráře.

Address/Junction 

(Adresa/odbočka)

Point of Interes 

(Body zájmu POI)

Previous 50 

(Předchozích 50)

Address Book (Adresář) (*)

Home (Domů) (**)

Postal Code 

(Poštovní směrovací číslo)

Phone # (Telefon #)          

Map Point (Bod na mapě)

Latitude/Longitude 

(Zeměpisná šířka/délka)

Return Trip (Zpáteční cesta)

(*)   Když nastavíte adresu z adresáře, zobrazí se v menu.

(**)  Když uložíte adresu svého domova, zobrazí se v menu.

Vyhledá umístění pomocí adresy. Tento postup je stejný od Kroku 2

dále u “Hledání podle adresy”.

Lze zadat název zařízení pro vyhledání jeho umístění.“Hledání zadáním

názvu zařízení”.

Vyhledá zařízení v blízkosti aktuální polohy, cíle a v okolí trasy. 

→ “Hledat zařízení v blízkosti”

Použije historii hledání. Tento postup je stejný od Kroku 2 dále u

“Použít historii hledání”. 

Načte adresář. Tento postup je stejný od Kroku 2 dále u “Načtení z

adresáře”. 

Načte domácí adresu. 

Používá se, pokud znáte poštovní směrovací číslo umístění, které

hledáte. Tento postup je stejný od Kroku 2 dále u “Hledání podle

směrovacího čísla”. 

Používá se, pokud znáte telefonní číslo umístění, které hledáte.

Tento postup je stejný od Kroku 2 dále u “Hledání podle telefonního

čísla”.                                  

Lze zvolit umístění posunem na mapě. 

Lze zadat zeměpisnou šířku a délku pro vyhledání umístění. Tento

postup je stejný od Kroku 2 dále u “Hledání podle zeměpisné šířky a

délky”. 

Načte počáteční umístění použité pro nastavení trasy. 
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Vymazání bodu průjezdu

Vymaže bod průjezdu.

RADA

� Body průjezdu, které jste již projeli, nelze

smazat.

1) Na obrazovce itineráře stiskněte

Delete (Smazat).

2) Stiskněte “bod průjezdu”, který

chcete smazat.

Obsluha z podmenu

Můžete smazat další bod průjezdu, který je

naplánovaný.

1) Na obrazovce aktuálního umístění

stiskněte ▲.

2) Stiskněte Change Route (Změnit

trasu).

3) Stiskněte Clear Transit Route (Zrušit

tranzitní trasu).

Změna pořadí bodů

průjezdu

Pořadí cíle a bodů průjezdu je změněno.

RADA

� U bodů průjezdu, které jste již projeli,

nelze 

změnit pořadí.

1) Na obrazovce itineráře stiskněte

Změnit pořadí.

2) Stiskněte “umístění” v pořadí, ve

kterém je chcete projet.

Select All               Vybere všechny uložené

(Zvolit vše)             položky. Stiskněte pro

smazání všech položek. 

Clear All                 Zruší všechny vybrané

(Zrušit vše)             položky

3) Stiskněte Done (Hotovo).

4) Stiskněte Yes (Ano).

Vymaže bod průjezdu a zobrazí itinerář.

Smaže další naplánovaný bod průjezdu a

spustí vyhledávání trasy.

RADA

� Pokud jste projeli všemi body průjezdu,

[Delete Point] (Smazat bod) je zobrazen

šedě a nelze jej zvolit.
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3) Stiskněte Done (Hotovo). VOLBA ZE ČTYŘ TRAS

Můžete současně hledat trasy se čtyřmi

různými podmínkami a poté jednu z nich

zvolit.

RADA

� V závislosti na stavu vozovky nemusí být

možné vyhledat všechny čtyři trasy.

1) Na obrazovce itineráře stiskněte

Show Route a 4Routes (Zobrazit

trasu a 4 Trasy).

2) Stiskněte “podmínku hledání”,

kterou chcete nastavit.

Zobrazí se trasa se změněnými podmínkami

hledání.
Změna pořadí bodů průjezdu je dokončena

a zobrazí se itinerář.

Podmínky hledání jsou stejné pro “Volby

trasy” “Prioritu trasy”.
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VYHLEDÁNÍ 

OBJÍZDNÉ TRASY

Můžete vyhledat objízdnou trasu před

zadanou vzdáleností.

RADA

� Tento úkon není možný, pokud je

vzdálenost do cíle menší než 1 km.

1) Stiskněte tlačítko NAV.

Zobrazí se menu cíle.

2) Stiskněte Route Menu (Menu trasy)

a poté Detour (Objížďka).

3) Stiskněte “vzdálenost”, kterou

chcete objet.

POZNÁMKA

� Můžete změnit jednotky vzdálenosti

pomocí [Settings] (Nastavení) [Units]

(Jednotky).

→ “Jednotky”

Volba objízdné trasy

Zvolte ulici, která bude výchozím bodem a

ulici, která bude konečným bodem, poté

nastavte trasu, která se vyhne této

vzdálenosti.

1) Pokračujte až ke Kroku 2 u “Hledání

objízdné trasy”.

2) Stiskněte Avoid Street (Vyhnout se

ulici).

3) Stiskněte “ulici”, kterou chcete

nastavit jako výchozí bod.

4) Stiskněte “ulici”, kterou chcete

nastavit jako konečný bod.

Pokud stisknete [Avoid Street] (Vyhnout se

ulici), přejděte na “Volba objízdné trasy”.

Hledání objízdné trasy nastavené

vzdálenosti je hotové a spustí se navádění

trasou.

Pokud objíždíte pouze jednu ulici,

pokračujte ke Kroku 5.

5) Stiskněte Set (Nastavit).

Hledání objízdné trasy mezi

nastavenými ulicemi je hotové a spustí

se navádění trasou.

VYHLEDÁNÍ JINÉ TRASY

Zopakuje se hledání trasy.

1) Na obrazovce aktuálního umístění

stiskněte ▲.

2) Stiskněte Change Route (Změnit

trasu).

3) Stiskněte Alternative Route

(Alternativní trasa).

Hledání jiné trasy je hotové a spustí se

navádění trasou.
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PAUSE ROUTE GUIDANCE

(POZASTAVENÍ

NAVÁDĚNÍ TRASOU)

Pozastaví navádění trasou.

1) Na obrazovce aktuálního umístění

stiskněte ▲.

2) Stiskněte Stop Guidance (Zastavit

navádění).

Pozastaví navádění trasou.

RADA

� Můžete pozastavit navádění stiskem

tlačítka [NAV] a [Guide OFF] (Vypnout

navádění).

� Když je navádění trasou pozastaveno,

můžete změnit cíl, body průjezdu a

podmínky vyhledávání. Pokud cokoli

změníte, zopakuje se vyhledávání a poté

začne navádění trasou.

Znovu spuštění

navádění

Znovu spustí pozastavené navádění trasou.

1) Na obrazovce aktuálního umístění

stiskněte ▲.

2) Stiskněte Start Guidance (Spustit

navádění).

Trasa je znovu vyhledána a spustí se

navádění trasou.

RADA

� Můžete znovu spustit navádění stiskem

tlačítka [NAV] a poté [Guide ON]

(Zapnout navádění).

DELETE A ROUTE

(SMAZAT TRASU)

Smaže zadaný cíl a bod průjezdu a vymaže

trasu.

1) Stiskněte tlačítko NAV.

Zobrazí se menu cíle.

2) Stiskněte Route Menu (Menu trasy)

a poté Delete Route (Smazat trasu).

3) Stiskněte Yes (Ano).

Smazání trasy je dokončeno a zobrazí se

aktuální poloha.

Obsluha z podmenu

1) Na obrazovce aktuálního umístění

stiskněte ▲.

2) Stiskněte Change Route (Změnit

trasu).

3) Stiskněte Delete Route (Smazat

trasu).

Smazání trasy je dokončeno.

VOLBA DRG TRASY

Pokud jsou zjištěny dopravní předpisy, které

závisí na denní době, nebo zprávy TMC, je

vyhledána trasa na základě zjištěných

informací a lze zvolit DRG trasu (Dynamic

Route Guidance).

RADA

� Je potřeba nastavit [TMC Options]

(Volby TMC) “Dynamic Route Guidance”

na [On] (Zapnuto).

→ “Nastavení navigace” 

1) Když je hledání nové trasy na

základě denní doby nebo zpráv TMC

dokončeno...

zobrazí se [Show Route] (Zobrazit trasu) a

jsou k dispozici hlasové povely navádění.

2) Stiskněte Show Route (Zobrazit

trasu).

3) Stiskněte New (Nová).

Zobrazí novou trasu.
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ADVICE

� Stisknutí [Current] (Aktuální) ponechá

aktuálně zvolenou trasu.

ULOŽENÍ 

NEŽÁDOUCÍ OBLASTI

Můžete uložit a upravit oblasti, kterým se

chcete vyhnout při vyhledání trasy.

POZNÁMKA

� Lze uložit až 5 nežádoucích oblastí.

1) Stiskněte tlačítko NAV.

Zobrazí se menu cíle.

2) Stiskněte Route Menu (Menu trasy)

a poté Avoid Areas (Nežádoucí

oblasti).

3) Stiskněte Empty (Prázdný).

4) Stiskněte Search (Vyhledat).

Pro uložení zobrazené polohy přejděte

ke Kroku 6.

RADA

� Můžete změnit název nežádoucí oblasti

stisknutím [Name] (Název).

→ “Jak vkládat znaky”

5) Stiskněte položku, poté zadejte

“umístění”.

9) Stiskněte ▲, ▼, ¯, nebo ˙ pro

nastavení rozsahu.

Zobrazí se obrazovka s aktuální polohou.

Stisknutím [Last 5] (Posledních 5) vám

umožní zvolit z posledních 5 hledání.

6) Stiskněte Set (Nastavit).

Pokud nechcete upravit oblast, přejděte

ke Kroku 12.

7) Stiskněte Adjust (Přizpůsobit).

Tím přizpůsobíte oblast.

Můžete zvolit umístění stiskem na

obrazovku mapy.

8) Stiskněte Adjust Size (Přizpůsobení

velikosti).

10)  Stiskněte Set Area (Nastavit

oblast).

11)  Stiskněte Set Area Again (Znovu

nastavit oblast).

12)  Stiskněte Set (Nastavit).

Zobrazí se seznam nežádoucích oblastí.
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Úprava nežádoucí

oblasti

Můžete změnit a nastavit nežádoucí oblasti.

1) Pokračujte až ke Kroku 2 u “Uložení
nežádoucí oblasti”.

2) Stiskněte Active (Aktivní) nebo

Inactive (Neaktivní) pro nastavenou

oblast.

Active              Nastaví, aby vás navádění trasou

(Aktivní)            nevedlo přes

                         uložené území. 

Inactive            Nastaví, aby vás navádění trasou

(Neaktivní)        vedlo přes

                         uložené území.

3) Stiskněte “avoid area” (“nežádoucí

oblast”), pro úpravu oblasti.

RADA

� Můžete změnit zobrazené informace o

nežádoucí oblasti.

Proveďte postup v Krocích 4 až 10 u

“Uložení nežádoucího oblasti”.

4) Stiskněte Set (Nastavit).

Úprava je dokončena.

Smazání nežádoucí

oblasti

Smaže uloženou oblast.

1) Pokračujte až ke Kroku 2 u “Uložení
nežádoucí oblasti”.

2) Stiskněte Delete (Smazat).

3) Stiskněte “oblast”, kterou chcete

smazat.

Zobrazí se oblast, kterou chcete upravit.

Select All         Vybere všechny uložené

(Zvolit vše)       položky. Stiskněte pro smazání

všech položek. 

Clear All           Zruší všechny vybrané

(Zrušit vše)       položky.

4) Stiskněte Done (Hotovo).

5) Stiskněte Yes (Ano).

Smazání zvolené oblasti je dokončeno.



245

N
A

V
IG

A
Č

N
Í 
S
Y
S
T
É

M

NASTAVENÍ ADRESY DO ADRESÁŘE

ULOŽENÍ POLOHY

DOMOVA

Pokud uložíte svůj domov, je snadné

nastavit trasu domů z libovolného umístění.

RADA

� Pro informace, jak nastavit trasu zpět

domů, nahlédněte do “Nastavit domov

jako cíl”.

� Pro informace, jak smazat uložení

adresy domova, nahlédněte do “Smazat

uložení adresy domova”.

� Můžete uložit pouze jednu adresu

domova.

1) Stiskněte tlačítko NAV.

Zobrazí se menu cíle.

2) Stiskněte Home (Domů).

3) Stiskněte Yes (Ano).

4) Stiskněte New (Nový) v “Home

Location” (“Umístění domova”).

6) Pokud se zobrazí umístění, které

hledáte, stiskněte Set.

5) Stiskněte jakoukoli “search method”

a vyhledejte umístění.

→ “Obrazovka volby metody vyhledávání”

RADA

� Pokud je aktuální poloha vaším

domovem, můžete ji jednoduše uložit

stisknutím [Map Point] (Bod na mapě).

Zobrazí se značka u hledaného

umístění a informace o adrese domova.

RADA

� Můžete změnit zobrazenou informaci z

adresáře.

Proveďte postup od Kroku 5 a dále u

“Změna informace v adresáři”.

7) Stiskněte Set as Home (Nastavit

jako domov).

Uložení polohy domova je dokončeno.
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ZMĚNA POLOHY

DOMOVA

Můžete upravit informace o vašem domově.

1) Stiskněte tlačítko INFO/SET.

Zobrazí se Informační menu.

2) Stiskněte Settings (Nastavení).

Zobrazí se menu nastavení.

3) Stiskněte Navigation Settings

(Nastavení navigace).

4) Stiskněte Favourites (Oblíbené).

5) Stiskněte Edit (Upravit) u “Home

Location” (“Umístění domova”).

SMAZÁNÍ ULOŽENÉ

POLOHY DOMOVA

Smažete uloženou polohu domova.

1) Pokračujte až ke Kroku 4 u 

“Změna umístění domova”.

2) Stiskněte Delete (Smazat) u “Home

Location” (“Umístění domova”).

3) Stiskněte Yes (Ano).

Smazání polohy domova je dokončeno.

NASTAVENÍ ČASTO

POUŽÍVANÉHO

UMÍSTĚNÍ Z

ADRESÁŘE

Umožňuje vám uložit často používaná

umístění jako cíle nebo bod na trase.

RADA

� Až 2 často používaná umístění.

1) Stiskněte tlačítko NAV.

Zobrazí se menu cíle.

2) Stiskněte Special1 nebo Special2.

Zobrazí se informace o vašem domově z

adresáře.

RADA

� Můžete změnit zobrazenou informaci z

adresáře.

Proveďte postup od Kroku 5 a dále u

“Změna informace v adresáři”.

6) Stiskněte Set as Home (Nastavit

jako domov).

Upravení polohy domova je dokončeno.

RADA

� Pokud stisknete číslo, u kterého bylo

často používané umístění již uloženo,

toto umístění se načte.

Pro nové uložení zvolte číslo, u kterého

není uložené žádné umístění.
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3) Stiskněte Yes (Ano).

4) Stiskněte “unregistered list”

(“neuložený seznam”).

5) Stiskněte jakoukoli “search

method” (“vyhledávací matoda”) a

vyhledejte umístění.

RADA

� Můžete změnit zobrazenou informaci z

adresáře.

Proveďte postup od Kroku 5 a dále u

“Změna informace v adresáři”.

7) Stiskněte Set as Location (Nastavit

jako umístění).

Uložení často používaného umístění je

dokončeno.

ZMĚNA ČASTO

POUŽÍVANÉHO UMÍSTĚNÍ

Můžete upravit často používaná umístění.

1) Stiskněte tlačítko INFO/SET.

Zobrazí se Informační menu.

2) Stiskněte Settings (Nastavení).

Zobrazí se menu nastavení.

3) Stiskněte Navigation Settings

(Nastavení navigace).

4) Stiskněte Favourites (Oblíbené).

5) Stiskněte Edit (Upravit) u “Special

Location” (“Zvláštní umístění”).

→ “Obrazovka volby metody vyhledávání”

6) Když se zobrazí hledané umístění,

stiskněte Set.

Zobrazí se značka u hledaného

umístění a u informací o často používaném

umístění.

Zobrazí se informace o často používaných

umístěních z adresáře.

RADA

� Můžete změnit zobrazenou informaci z

adresáře.

Proveďte postup od Kroku 5 a dále u

“Změna informace v adresáři”.
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6) Stiskněte Set as Location (Nastavit

jako umístění).

Úprava často používaného umístění je

dokončena.

SMAZÁNÍ ČASTO

POUŽÍVANÉHO UMÍSTĚNÍ

1) Pokračujte až ke Kroku 4 u “Změna
často používaného umístění”.

2) Stiskněte Delete (Smazat) u “Special

Location” (“Zvláštní umístění”).

3) Stiskněte “frequently used location”

(“často používané umístění”), které

chcete smazat.

4) Stiskněte Done (Hotovo).

5) Stiskněte Yes (Ano).

Smazání často používaného umístění je

dokončeno.

NASTAVENÍ ADRESY

DO ADRESÁŘE

Nastavení umístění, ve kterém jste byli, kam

se chcete podívat, apod. z adresáře udělá

nastavení trasy jednodušší.

RADA

� V adresáři může být uloženo až 200

adres.

ULOŽENÍ AKTUÁLNÍ

POLOHY

Uloží polohu, ve které se nyní nacházíte

(vaše vozidlo) z obrazovky aktuálního

umístění.

1) Na obrazovce aktuálního umístění

stiskněte �.

2) Stiskněte Set Location (Nastavit

umístění).

Uložení aktuální polohy je dokončeno.

RADA

� Informační obrazovka adresáře se

nezobrazí a adresa je nastavena v

adresáři s prázdným názvem.

� Vyplňte prázdné pole v adresáři podle

účelu.

→ “Změna informace v adresáři”.
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ULOŽENÍ HLEDANÉ

POLOHY

Tato kapitola popisuje úkony pro uložení

hledaného umístění z menu cíle v adresáři.

RADA

� Můžete jej také uložit stiskem tlačítka

[NAV], [Address Book] (Adresář) a [New]

(Nový).

1) Stiskněte tlačítko NAV.

Zobrazí se menu cíle.

2) Stiskněte jakoukoli “vyhledávací

metodu” a vyhledejte umístění.

3) Když se zobrazí umístění, které

hledáte, stiskněte Address Book

(Adresář).

Uložení hledaného umístění je dokončeno.

RADA

� Můžete změnit zobrazenou informaci z

adresáře.

Proveďte postup od Kroku 5 a dále u

“Změna informace v adresáři”.

ZMĚNA POŘADÍ

SEZNAMU

Můžete změnit pořadí položek v adresáři.

1) Stiskněte tlačítko NAV.

Zobrazí se menu cíle.

2) Stiskněte Address Book (Adresář).

Zobrazí se seznam adresáře.

3) Stiskněte “order” (pořadí) pro

změnu.

→ “Menu cíle”

RADA

� V závislosti na vyhledávací metodě se

nemusí zobrazit název zařízení a

telefonní číslo.

4) Stiskněte Set to Addr. Book

(Nastavit do adresáře).

Zobrazí se značka u hledaného

umístění a informační obrazovka adresáře.

Seznam se změní podle zvoleného pořadí.



250

N
A

V
IG

A
Č

N
Í 
S
Y
S
T
É

M
Typy pořadí

Icon         Seřadí seznam značek v pořadí

(Ikona)     shora vlevo. 

Name      Značky jsou zobrazeny v pořadí

(Název)    názvů v adresáři.

Date        Značky jsou zobrazeny v pořadí

(Datum)    podle nejnovějších. 

Use          Seřadí seznam značek v pořadí

(Použití)   naposledy použitých značek pro

vyhledávání trasy

                a vyhledávání pomocí

                adresáře.

SMAZÁNÍ ADRESY Z

ADRESÁŘE

Smazání adresy uložené v adresáře.

1) Stiskněte tlačítko INFO/SET.

Zobrazí se Informační menu.

2) Stiskněte Settings (Nastavení).

Zobrazí se menu nastavení.

3) Stiskněte Navigation Settings

(Nastavení navigace).

4) Stiskněte Favourites (Oblíbené).

5) Stiskněte Delete (Smazat) v

“Address Book” (“Adresáři”).

6) Stiskněte “address in the address

book” (“adresa v adresáři”) pro

smazání.

ZMĚNA 

INFORMACE V

ADRESÁŘI

Můžete změnit a smazat adresy z adresáře.

RADA

� Umístění musí být nejprve uloženo.

1) Stiskněte tlačítko NAV.

Zobrazí se menu cíle.

2) Stiskněte Address Book (Adresář).

Zobrazí se seznam adresáře.

3) Stiskněte Edit (Upravit) v “Address

Book” (“Adresář”).

4) Stiskněte “address in the address

book” (“adresa v adresáři”), kterou

chcete změnit.

Select All         Vybere všechny uložené

(Zvolit vše)       položky. Stiskněte pro smazání

všech položek. 

Clear All           Zruší všechny vybrané

(Zrušit vše)       položky.

7) Stiskněte Done (Hotovo).

8) Stiskněte Yes (Ano).

Smazání zvolené adresy je dokončeno.
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5) Stiskněte “information”

(“informace”), kterou chcete změnit.
OBRAZOVKA S

INFORMACEMI

ADRESÁŘE

Tato kapitola popisuje informace adresáře,

které lze změnit.

Ikona

Můžete změnit značku uložené adresy

zobrazené na obrazovce mapy.

RADA

� Nelze změnit značku umístění pro váš

domov

1) Na obrazovce s informacemi

adresáře stiskněte Change (Změnit)

u “icon” (“ikona”).

2) Stiskněte “icon” (“ikona”), kterou

chcete změnit.

Přizpůsobení

Můžete změnit umístění v adresáři.

1) Na obrazovce s informacemi

adresáře stiskněte Adjust

(Přizpůsobit).

2) Posuňte mapu a seřaďte + značku s

“umístěním”, které chcete změnit.

Změna ikony je dokončena.

RADA

� Můžete vybrat ze 49 ikon.

� Stisknutím omezíte zobrazení

značek na obrazovce mapy.

3) Stiskněte Set (Nastavit).

Změna umístění je dokončena.



252

N
A

V
IG

A
Č

N
Í 
S
Y
S
T
É

M
Název

Můžete změnit název značky umístění z

adresáře, zobrazené na obrazovce mapy.

RADA

� Můžete zvolit, zda chcete zobrazovat

název umístění z adresáře na mapě

pomocí [Map Options] (Možnosti mapy)

“Address Book Names” (Názvy v

adresáři).

→ “Nastavení navigace”

1) Na obrazovce s informacemi

adresáře stiskněte “Name”

(“Název”).

2) Zadejte “name” (“název”), který

chcete změnit, poté stiskněte Set

(Nastavit).

Ulice nebo Město

Můžete změnit název ulice nebo města.

1) Na obrazovce s informacemi

adresáře stiskněte “street” (“ulice”)

nebo “city” (“město”).

2) Zadejte “name” (“název”), který

chcete změnit, poté stiskněte Set

(Nastavit).

Tel

Můžete uložit telefonní číslo do adresáře.

1) Na obrazovce s informacemi

adresáře stiskněte “TEL”.

2) Zadejte telefonní číslo stisknutím

“čísel”, poté stiskněte Set.

→ “Jak vkládat znaky”

Změna názvu je dokončena.

→ “Jak vkládat znaky”

Změna názvu ulice nebo města je

dokončena.

Změna telefonního čísla je dokončena.

POZNÁMKA

� Lze zadat telefonní číslo o délce až 24

číslic.
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TMC (TRAFFIC MESSAGE CHANNEL) 
(KANÁL DOPRAVNÍCH ZPRÁV)

TMC

Můžete využívat dopravní zprávy v reálném

čase.

DRG (Dynamic Route

Guidance) (Dynamické

navádění trasou)

Pokud jsou zjištěny TMC zprávy nebo

informace o dopravních předpisech,

automaticky se vypočítá nejlepší trasa na

základě zjištěných informací a bude k

dispozici navádění.

→ “Volba DRG trasy” 

RADA

� Je potřeba nastavit [TMC Options]

(Možnosti TMC) “Dynamic Route

Guidance” (“Dynamické navádění

trasou”) na [On] (Zapnuto).

→ “Nastavení navigace” 

Mapa sledování TMC

TMC (Traffic Message Channel) je služba,

který poskytuje dopravní zprávy pomocí FM

rádiových vln.

Lze uložit oblasti, kde chcete kontrolovat

dopravní předpisy a dopravní zprávy o

uložených oblastech.

→ “Uložení Mapy sledování TMC” 

TMC tlačítka

Můžete přijímat a kontrolovat dopravní

zprávy.

1) Na obrazovce aktuálního umístění

stiskněte TMC.

RADA

� Pokud není přijímána stanice, zobrazí se

obrazovka níže.

Zobrazí se TMC zprávy s TMC Ikonami

událostí.
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TMC ikony událostí

Každá dopravní zpráva je zobrazena s

následujícími značkami na mapě.

RADA

� Můžete zvolit, zda chcete zobrazovat

“TMC ikony událostí” v [TMC Option]

(Možnosti TMC)→[TMC Icons on Map]

(TMC ikony na mapě).

→ “TMC ikony na mapě” 

Traffic (Doprava)

Closed/Blocked       Contra flow  

(Uzavřena/                      (Protější směr)

blokována)               

Accident (Nehoda)   Diversion (Odklonění)

Congestion              Narrow Road 

(Zácpa)                           (Zúžená vozovka)

Road Work              Slippery Road 

(Práce na silnici)              (Kluzká vozovka)

Other (Další)

Othr Hazards          Parking Information

(Jiné nebezpečí)             (Parkování)

Information 

      (Informace)             

Traffic Congestion Information

(Informace o dopravní zácpě)

Red )                 Road closures (Uzavírka silnice) 

(Červená           Traffic jams (Kolona)

Orange            Congestion (Zácpa)

(Oranžová)

OBSAH DISPLEJE

Tato kapitola popisuje zobrazené TMC zprávy na mapě.

1) Informace o dopravní zácpě

Umožňuje vám zkontrolovat stav

dopravní zácpy zobrazený v pruzích.

2) Informace o dopravních předpisech

Umožňuje vám zkontrolovat uzavírky

vozovky a usměrnění do pruhů pomocí

TMC ikon událostí.

3) Traffic (Doprava) (*)

Lze zobrazit pouze ikony Dopravy.

4) Other (Ostatní) (*)

Lze zobrazit pouze Ostatní ikony.

(*)   Nezobrazí se, pokud nejsou k zobrazení žádné

ikony.

1)
3)
4)

2)
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KONTROLA 

DOPRAVNÍCH

ZPRÁV TMC

Můžete zkontrolovat dopravní zprávy

pomocí TMC.

1) Na obrazovce aktuálního umístění

stiskněte TMC.

2) Stiskněte “TMC ikony událostí”,

které chcete zkontrolovat.

RADA

� Pokud se zobrazené “TMC ikony

událostí” překrývají, zobrazí se seznam,

abyste mohli vybrat ikonu.

ULOŽENÍ MAPY

SLEDOVÁNÍ TMC

Lze uložit oblasti pro sledování dopravních

zpráv.

POZNÁMKA

� Lze uložit až 3 oblasti.

ULOŽENÍ Z TMC

DOPRAVNÍCH ZPRÁV

1) Postupujte až ke Kroku 2 u
“Kontrola dopravních zpráv
TMC”.

Zobrazí se obrazovka s dopravními zprávami.

RADA

� Můžete zkontrolovat předchozí a

následující informace stisknutím 

ù nebo  §.

� Stiskem [Map] (Mapa) se zobrazí mapa

okolí.
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2) Stiskněte Map (Mapa).

3) Stiskněte Set (Nastavit).

4) Stiskněte TMC Surveillance Map

(Mapa sledování TMC) pro uložení.

Pokud zvolíte uloženou [TMC

Surveillance Map] (Mapa sledování

TMC), bude přepsána.

Uložení Mapy sledování TMC je dokončeno.

ULOŽENÍ Z ROLOVACÍHO

MENU

1) Posuňte mapu a seřaďte + značku

s “umístěním”, které chcete uložit.

2) Stiskněte Set (Nastavení).

3) Stiskněte Set TMC Surveillance

(Nastavit sledování TMC).

4) Stiskněte TMC Surveillance Map

(Mapa sledování TMC) pro uložení.

Pokud zvolíte uloženou [TMC

Surveillance Map] (Mapa sledování

TMC), bude přepsána.

Uložení Mapy sledování TMC je dokončeno.
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ZÁKLADNÍ PROVOZ

POZNÁMKA

� Názvy alb, titulů, atd. obsažené v

informacích o titulu na obrázcích u audio

funkcí a dalších funkcí v této příručce

jsou uvedeny pouze jako příklady. Nijak

se nevztahují k aktuálním informacím o

titulu.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ AUDIA

Můžete zapnout/vypnout funkci audio

RADA

� Podržte tlačítko [MODE] (REŽIM) na

volantu pro zapnutí/vypnutí funkce

audio.

� Podržte tlačítko [PUSH PWR] pro

vypnutí funkce audio a deaktivaci

displeje.

1 Stiskněte tlačítko PUSH PWR.

NASTAVENÍ HLASITOSTI

Nastaví hlasitost funkce audio.

1 Při přehrávání otočte tlačítkem 

VOL proti směru hodinových

ručiček.

AUDIO FUNKCE
Následující popis vysvětluje obsluhu audio funkcí.

Tím vypnete funkci audio.

2 Stiskněte tlačítko PUSH PWR.

Funkce audio se zapne.

Volume displayObrazovka hlasitosti

Hlasitost je snížena.

2 Otočte tlačítkem VOL po směru

hodinových ručiček.

Hlasitost je zvýšena.
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VLOŽENÍ/VYJMUTÍ DISKU

17) 18) 19) 20) 21)

Následující popis vysvětluje, jak vložit disk

do tohoto zařízení.

Vložení disku

1) Stiskněte tlačítko OPEN/CLOSE

(OTEVŘÍT/ZAVŘÍT).

2) Stiskněte Monitor OPEN (Otevřít

displej).

3) Vložte disk do otvoru pro disk

potiskem vzhůru.

Vyjmutí disku

1) Stiskněte tlačítko OPEN/CLOSE

(OTEVŘÍT/ZAVŘÍT).

2) Stiskněte DISC Eject (Vysunout

DISK).

Panel displeje se otevře.

Disc
*Label side

Disk

*Strana s potiskem

Jemně zatlačte na disk a zařízení vtáhne

disk dovnitř.

4) Stiskněte tlačítko OPEN/CLOSE

(OTEVŘÍT/ZAVŘÍT).

Panel obrazovky se zavře a začne

přehrávání.

Panel displeje se otevře, disk se vysune ze

zařízení a můžete jej vyjmout.

3) Stiskněte tlačítko OPEN/CLOSE

(OTEVŘÍT/ZAVŘÍT).

Panel se zavře.

Otvor pro
disk
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Vynucené vyjmutí disku

Obvykle když je načítání disku ukončeno

normálně, vložený disk lze vyjmout pomocí

postupu v “Vysunutí disku”, ale pokud

načítání disku selže a lze zobrazit obrazovku

s informacemi o přehrávání, můžete vynutit

vyjmutí disku následující metodou.

1) Podržte tlačítko OPEN/CLOSE

(OTEVŘÍT/ZAVŘÍT) při spuštění

systému.

Disk lze nuceně vyjmout ze zařízení.

IKONY AV

Během přehrávání audio se zobrazí ikona na

obrazovce navigace níže, aby bylo možné

zobrazit přehrávaný zdroj audio.

RADA

� Je potřeba nastavit [Map Options]

(Možnosti mapy) “AV Icon” (“AV ikona”)

“Show” (“Zobrazit”).

→ “Nastavení navigace”

Ikona Audio zdroj

                 Stav Audio OFF (Audio vypnuté)

                 Rádio (Příklad: FM)

                 Disk (Příklad: CD)

                 Audio soubor na SD kartě 

(Příklad: MP3)

                 iPod/iPhone

                 Audio soubor v USB paměti (Příklad:

MP3)

                 Bluetooth Audio

                 AUX

AV IconAV Icon
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1) Tlačítko “SPEECH” (“ŘEČ”) (*)

Zahájí hlasové ovládání.

2) Tlačítko “OFF HOOK” (“ZVEDNUTÉ

SLUCHÁTKO”) (*)

Používá se pro přijetí telefonního hovoru.

3) Tlačítko “ON HOOK” (“ZAVĚŠENÉ

SLUCHÁTKO”) (*)

Používá se pro ukončení telefonního

hovoru.

4) Vol , tlačítko / ,

tlačítko

Nastaví hlasitost audio funkcí a telefonu.

5) 2, 3 tlačítko / ì , $ tlačítko

Umožňuje zvolit stopu CD a dalších

audio zdrojů a rozhlasové stanice.

Podržte pro rychlý posun vpřed a vzad.

6) tlačítko MODE (REŽIM) / tlačítko

SOURCE (ZDROJ)

Podržte pro zapnutí/vypnutí funkce

audio. Navíc při každém stisku se

přepne audio zdroj. Pořadí přepínání je

zobrazeno níže. Pokud nejsou připojena

zařízení, budou tyto položky přeskočeny

a bude zvolen následující zdroj.

[FM]→[MW]→[LW]→[DAB(******)]→
[CD]→[SD(**)]→[iPod(***)]or[USB

zařízení(***)] [Bluetooth Audio(*) (****)]

→[AUX(*****)]→[FM]___

7) Tlačítko CAMERA

Lze zobrazit obraz Systému

prostorových kamer. 

→ “Kamera”

(*)        Může být využito u vozidel vybavených

rozhraním Bluetooth® 2.0.

(**)      Nejprve je potřeba vložit audio SD kartu do

tohoto zařízení.

(***)     Je vyžadován kabel pro iPod nebo USB

(dostupný zvlášť).

(****)    Vyžaduje audio zařízení s Bluetooth

(dostupné zvlášť).

(*****)   Toto je výbava, kterou mají pouze některé

typy vozidel. Nelze jej využít u vozidel, která

nepodporují zařízení AUX.

(******)  Může být využito u vozidel vybavených

DAB tunerem.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NA VOLANTU

∧

MODE

+

－

∧

5)

1)

1) 3)2)

6)

1)
2)

3)

5)

6)

3)1) 2)

5)4) 4)

6)
6)

5)

2)
3)

A type C type D typeB type

4) 4)

1)
5)

E type

2)
3)

6)7)
4)

Typ A Typ B Typ C Typ D Typ E
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ZACHÁZENÍ 

S DISKY

Tento popis vysvětluje, jak zacházet s disky.

Důležité body 

o manipulaci

� Otisky prstů a jiné značky na čtecím

povrchu disku mohou znamenat, že

obsah bude hůře čitelný. Když držíte

disk, uchopte jej po stranách nebo z

jedné strany a ve středovém otvoru, tak

abyste se nedotýkali zapisovací plochy.

� Nelepte papír nebo samolepky, ani jinak

nepoškozujte disk.

� Nevkládejte násilím disk, pokud je již

disk v zařízení. To může způsobit

poškození disku nebo poruchu.

Čištění

� Pravidelně čistěte zapisovací plochu

disku. Při čištění jej neotírejte krouživým

pohybem. Místo toho jej otřete ven ze

středu disku směrem ke krajům.

� Nové disky mohu být roztřepeny na

vnějším okraji nebo u středového otvoru.

Zkontrolujte případné roztřepení. Pokud

je zde roztřepení, může to vést k

chybnému přehrání, proto se ujistěte, že

je roztřepení odstraněno.

Důležité body 

o skladování

� Pokud disky nepoužíváte, ujistěte se, že

jsou uloženy v obalech a mimo přímý

dopad slunečních paprsků.

� Jestliže disky nebudou delší dobu

používány, vyjměte je ze zařízení.

Prostředí přehrávání

disků

V chladnějších prostředích, jako je zima, kdy

je interiér vozu chladný, zapnutí topení a

okamžitá snaha o používání zařízení může

způsobit kondenzaci (kapky vody) na

povrchu disku a vnitřních optických

součástkách a to může bránit správnému

provozu. V těchto podmínkách vyjměte disk

a před použitím chvíli vyčkejte.

Autorská práva

Jednání, jako je neoprávněná reprodukce,

vysílání, veřejná produkce nebo pronájem

disků, které zahrnují jiné než soukromé

využití, je zakázáno zákonem.

17) Při výměně disků se nejprve ujistěte, že

vozidlo stojí na místě, kde je zastavení

dovoleno.

18) Nevkládejte ruce, prsty nebo cizí předměty

do otvoru pro disky. To může způsobit

poranění, kouř nebo požár.

19) Neumisťujte na panel žádné předměty

(džus apod.).

20) Buďte opatrní, abyste si při otevírání nebo

zavírání panelu obrazovky neskřípli ruku nebo

prsty.

21) Některé disky nemohou být v otvoru pro

disky načteny, například disky, které nelze

přehrát. Zkontrolujte předem, že panel lze

zavřít, než se o to pokusíte.

DŮLEŽITÉ
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Disky, které nelze 

přehrát

� Přehrání jiných disků, než těch, které

jsou uvedeny v “Typech disků, které lze

přehrát”, není zaručeno.

� 8 cm disky nesmí být použity.

� Nevkládejte nepravidelně tvarované disky

(např. ve tvaru srdce), to by mohlo

způsobit poruchu. Také disky, které mají

průhledné části, nelze přehrát.

� Disky, které nebyly dokončeny, nelze

přehrát.

� I pokud byly nahrány ve správném

formátu v nahrávači nebo počítači,

nastavení softwaru aplikace a prostředí;

zvláštnosti disku, poškození nebo

označení; nečistoty nebo kondenzace

na čočce uvnitř zařízení mohou učinit

disk nepřehratelným.

� V závislosti na disku nelze požít některé

funkce, nebo nelze disk přehrát.

� Nepoužívejte prasklé nebo pokroucené

disky.

� Pokud jsou na disku samolepky, zbytky

odstraněných samolepek nebo lepidla,

nepoužívejte disk.

� Disky, které mají dekorativní potisk,

nesmí být použity.

Nestandardní CD

Toto zařízení přehraje audio CD, je však třeba

si uvědomit následující standardy vztahující se

k CD.

� Ujistěte se, že používáte disky s na

straně potisku.

� Přehrání jiných než standardních CD

není zaručeno. I pokud lze disk přehrát,

audio kvalita nemůže být zaručena.

� Při přehrávání jiných než standardních

CD se mohou vyskytnout následující

problémy.

� Může se objevit hluk při přehrávání.

� Zvuk může přeskakovat.

� Disk nemusí být načten.

� První stopa nemusí být přehrána.

� Může trvat déle než obvykle, než začne

přehrávání stop.

� Přehrání může začít uprostřed stopy.

� Některé části disku nemusí být přehrány.

� Stopy mohou během přehrávání

zamrznout.

� Stopy mohou být zobrazeny nesprávně.

TYPY DISKŮ, KTERÉ MOHOU BÝT PŘEHRÁVÁNY

Následující značky jsou vytištěny na etiketě disku, balení nebo obálce.

Typ Velikost
Maximální

čas přehrávání
Komentáře

CD-DA                                         12 cm                      74 minut                                   –

CD-TEXT                                     12 cm                      74 minut                                   –

CD-R/RW                                     12 cm                            –                               Disk obsahující 

                                                                                                   soubory MP3/WMA/AAC
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AUDIO SOUBORY

(MP3/WMA/AAC/WAV)

22) 23)

Tento produkt může přehrát audio formáty

MP3/WMA/AAC/WAV (**) nahrané na CD-

ROM, CD-R/RW, USB zařízeních a SD

kartách (*).

(*) SD karta vložená do uživatelského slotu

(**)  WAV soubory nahrané na CD-ROM a audio

soubory v AAC formátu, které mají příponu

“.aac” nelze přehrát.

Jsou určitá omezení u souborů a médií,

která mohou být použita; proto si přečtěte

následující informace před nahráním audio

formátů MP3/WMA/AAC/WAV na jakékoli

médium. Přečtete si pozorně uživatelskou

příručku k vaší mechanice CD-R/RW a

zapisovacímu softwaru a ujistěte se, že je

používáte správně. Pokud audio soubory

formátu MP3/WMA/AAC/WAV obsahují

informaci o titulu nebo jiná data, mohou být

zobrazena.

RADA

� V závislosti na stavu záznamových

zařízení disků nebo nahrávacího

softwaru nemusí být možné správné

přehrání. V takových případech

nahlédněte do Uživatelské příručky

vašeho produktu nebo softwaru.

� V závislosti na operačním systému

vašeho počítače, verzi softwaru nebo

nastavení, soubory nemusí mít

zapsanou příponu. V takových

případech připojte příponu “.mp3”,

“.wma”, “.m4a”, “.aac” nebo “.wav” při

kopírování souborů.

� Soubory větší než 2GB nemohou být

přehrány.

� Toto zařízení může také přehrávat disky

s různými audio formáty, MP3, WMA, a

AAC.
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STRUKTURA SLOŽEK

Lze rozpoznat až 8 úrovní složek. Můžete

vytvořit strukturu složek podle Žánru -

Umělce - Alba - Stopy (audio soubory

MP3/WMA/AAC/WAV) pro správu stop.

Název Specifikace Popis

Specifikace 

formátu

Multiformát                            Nepodporováno (podporována pouze první úroveň)

Maximální počet                    8 úrovní (pokud kořenová složka je 1. úrovně)

úrovní        

Maximální počet                    100 složek (včetně kořenové)

složek

Maximální počet souborů (*)    255 souborů (celkový počet na médiu. 

Neobsahuje jiné soubory než MP3, WMA, AAC a WAV)

Omezení názvu souboru        Maximum 128 bytů (Unicode, 64 znaků), soubory/složky 

a složky                                   s názvy souborů/složek delší než tyto nebudou zobrazeny nebo přehrány.

USB, SD karta                        Maximum 128 bytů (Unicode, 64 znaků), soubory/složky

podporované formáty            Doporučený systém souborů je FAT32. Pouze 1 dělení

Maximální podporovaná kapacita SD karty je 32GB

SDHC standard je podporován). 

Doporučená třída pro SD kartu je Class 4 a vyšší.

(*) Neobsahuje jiné soubory než MP3/WMA/AAC/WAV. Pokud ukládáte mnoho stop do stejné složky,

zařízení nemusí tyto stopy rozpoznat, i když je zde uloženo méně stop než je maximální limit. V těchto

případech rozdělte stopy do více složek.

POZNÁMKA Pořadí, ve kterém jsou zobrazeny složky a audio soubory v zařízení může být

jiné, než jak jsou zobrazeny v počítači.

           ISO9660                    Úroveň 1   Maximálně 8 znaků v názvu

souboru a 3 znaky jako přípona

souboru. (mohou být použita

single-bytová alfanumerická velká

písmena, čísla, “_”)

   ISO9660 přípona              Joliet         Mohou být použity názvy

souborů s maximálně 64 znaky

Folder

Audio file

♪

♪

♪

♪

1 level 2 level 3 level 4 level 5 level

ROOTKOŘENOVÁ
SLOŽKA

Složka

Audio soubor

1. úroveň 2. úroveň 3. úroveň 4. úroveň 5. úroveň
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CO JE MP3? 24)

MP3 je zkratka “MPEG-1 Audio Layer 3”.

MPEG je zkratka “Motion Picture Experts

Group”, což je standard video komprese

používaný u video CD disků, atd.

MP3 je jednou z metod komprese audio

obsažená v MPEG audio standardu a

snižuje kvalitu zvuků, které jsou za

slyšitelným rozlišením lidského ucha a jsou

skryty hlasitějšími zvuky, proto vytváří data s

vyšší kvalitou a menším objemem dat.

Jelikož tímto lze komprimovat CD audio

přibližně na 1/10 původní velikosti bez

vnímatelné ztráty, na jeden CD-R/RW disk

lze zapsat přibližně 10 CD.

Standardy pro MP3 soubory, které mohou být

přehrány

Specifikace pro MP3 soubory, které mohou být přehrány, jsou uvedeny níže.

(*)    U vozidel s rozhraním Bluetooth® 2.0 nahlédněte do Uživatelské příručky vozidla (rozhraní Bluetooth® 2.0).

Název Podrobnosti

Specifikace

Vzorkovací frekvence [kHz]

Přenosová rychlost [kbps]

VBR (variabilní přenosová rychlost)

Typ kanálu

Přípona souboru

Podporované informace

Maximální počet znaků,
který může být zobrazen na
zdrojovém panelu (*)

Maximální počet znaků, 
který může být zobrazen na 
seznamu (*)

MPEG-1 AUDIO LAYER3                    

MPEG-2 AUDIO LAYER3                    

MPEG-1:32/44,1/48                           

MPEG-2:16/22,05/24                         

MPEG-1:32~320                                

MPEG-2:32~160                                

Podpora     

Stereo/Joint stereo/Dual channel/Mono                                

mp3           

ID3 tag Ver. 1.0, Ver. 1.1, Ver. 2.2, Ver. 2.3, Ver. 2.4
(ISO-8859-1, UTF-16 (Unicode)), Skladby, Název interpreta, Název
alba            

Názvy alb: 41 jednobajtových znaků 
(20 dvoubajtových znaků)
Názvy skladeb: 18 jednobajtových znaků 
(9 dvoubajtových znaků)

(*) V závislosti na použitých znacích nemusí být možné zadat maximální počet znaků.

Názvy složek

Názvy souborů

Když je zobrazen 
seznam složek

Když je zobrazen stop
složek

: 46 jednobajtových znaků
(23 dvoubajtových znaků)

: 34 jednobajtových znaků
(17 dvoubajtových znaků)                  

48 jednobajtových znaků 
(24 dvoubajtových znaků)
(*) Ve 2. úrovni (kořenová složka je 

1. úrovně)
(*) Počet zobrazených znaků 

záleží na úrovni. Každá úroveň 
níže má o 2 jednobajtové znaky 
(1 dvoubajtový znak) méně.

Názvy souborů: 49 jednobajtových 
znaků (24 dvoubajtových znaků)
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25) 26) 27)

WMA je zkratka Windows Media Audio, což

je kompresní audio formát od společnosti

Microsoft. Tento kompresní formát má větší

kompresní poměr než MP3.

(*)   Microsoft, Windows Media, a Windows jsou

registrované ochranné známky Microsoft

Corporation (USA) a v dalších zemích.

Standardy pro WMA soubory, které mohou být přehrány

Specifikace pro WMA soubory, které mohou být přehrány, jsou uvedeny níže.

(*)    U vozidel s rozhraním Bluetooth® 2.0 nahlédněte do Uživatelské příručky vozidla (rozhraní Bluetooth® 2.0).

Podrobnosti položky

Specifikace                                                  Windows Media Audio Version2~9                                          

Vzorkovací             Přehrání z CD                 32/44,1/48

frekvence [kHz]       Přehrání z SD/USB          16/22,05/32/44,1/48

Přenosová            Přehrání z CD                 32/40/48/64/80/96/128/160/192/256/320

rychlost [kbps]       Přehrání z SD/USB          32/40/48/64/80/96/128/160/192

VBR (variabilní přenosová rychlost)               Podpora

Typ kanálu                                                  Stereo/Monaural

Přípona souboru                                         wma

Podporované tagy                                       WMA tagy, Název skladby, Název autor, Název alba

Maximální počet znaků, 

který může být zobrazen na

zdrojovém panelu (*)

Maximální počet znaků,

který může být zobrazen na seznamu (*)

(*) V závislosti na použitých znacích nemusí být možné zadat maximální počet znaků.

Názvy alb: 41 jednobajtových znaků 

(20 dvoubajtových znaků)

Názvy skladeb: 18 jednobajtových znaků 

(9 dvoubajtových znaků)

Názvy složek

Názvy souborů

Když je zobrazen 

seznam složek

Když je zobrazen 

seznam stop 

: 46 jednobajtových znaků

(23 dvoubajtových znaků)

: 34 jednobajtových znaků

(17 dvoubajtových znaků)

48 jednobajtových znaků 

(24 dvoubajtových znaků)

(*) Ve 2. úrovni (kořenová složka je 1.

úrovně)

(*) Počet zobrazených znaků záleží na

úrovni. Každá úroveň níže má o 2

jednobajtové znaky (1 dvoubajtový

znak) méně.

Názvy souborů: 49 jednobajtových 

znaků (24 dvoubajtových znaků)
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CO JE AAC?

28) 29)

AAC je zkratka Advanced Audio Coding,

což je standard audio komprese používaný

u “MPEG-2” a “MPEG-4”. Představuje

1.4násobnou kompresi oproti MP3, se

srovnatelnou audio kvalitou.

Název Podrobnosti 

Specifikace                                                  Pokročilé audio kódování
                                                                   MPEG4/AAC-LC, MPEG2/AAC-LC                                         

Vzorkovací              Přehrání z CD               11,025/16/22,05/24/32/44,1/48

frekvence [kHz]         Přehrání z SD/USB        8/11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48/64/88,2/96

Přenosová              Přehrání z CD               16~320

rychlost [kbps]         Přehrání z SD/USB        16~576

VBR (variabilní přenosová rychlost)              Podpora

Typ kanálu                                                  Stereo/Monaural

Přípona souboru                                         m4a,aac (Pouze “.m4a” je podporována na discích)

Podporované tagy                                       AAC tagy nebo ID3 tagy, Skladba, Název interpreta, Název alba

Maximální počet znaků,
který může být zobrazen na
zdrojovém panelu (*) 
                  

Maximální počet znaků, 
který může být zobrazen na seznamu (*)

(*) V závislosti na použitých znacích nemusí být možné zadat maximální počet znaků.

Standardy pro AAC soubory, které mohou být

přehrány

Specifikace pro AAC soubory, které mohou být přehrány, jsou uvedeny níže.

(*)    U vozidel s rozhraním Bluetooth® 2.0 nahlédněte do Uživatelské příručky vozidla (rozhraní Bluetooth® 2.0).

Názvy souborů: 18 jednobajtových znaků
(9 dvoubajtových znaků)
Názvy složek: 41 jednobajtových znaků
(20 dvoubajtových znaků)

Názvy složek

Názvy souborů

Když je zobrazen 
seznam složek

Když je zobrazen 
seznam stop 

: 46 jednobajtových znaků
(23 dvoubajtových znaků)

: 34 jednobajtových znaků
(17 dvoubajtových znaků)

48 jednobajtových znaků 
(24 dvoubajtových znaků)
(*) Ve 2. úrovni (kořenová složka je 1.

úrovně)
(*) Počet zobrazených znaků záleží na

úrovni. Každá úroveň níže má o 2
jednobajtové znaky (1 dvoubajtový
znak) méně.

Názvy souborů: 49 jednobajtových 
znaků (24 dvoubajtových znaků)



268

N
A

V
IG

A
Č

N
Í 
S
Y
S
T
É

M
CO JE WAV?

30)

WAV je zkratka “RIFF wave form Audio

Format” a je nejvíce používán ve Windows.

Tento audio formát byl vyvinut společnostmi

Microsoft a IBM. Normálně nejsou soubory

WAV komprimované a to je jediný typ WAV

souboru, který lze v tomto zařízení přehrát.

Standardy pro soubory WAV, které mohou být

přehrány

Specifikace pro soubory WAV, které mohou být přehrány, jsou uvedeny níže.

(*)    U vozidel s rozhraním Bluetooth® 2.0 nahlédněte do Uživatelské příručky vozidla (rozhraní Bluetooth® 2.0).

Název Podrobnosti 

Specifikace                                                  Audio formát RIFF                                                                   

Vzorkovací frekvence [kHz]                          8/11,025/16/22,025/32,44,1                                                  

Počet kvantovaných bitů [bit]                       16

Přenosová rychlost [kbps]                            128 to 1411.2

Typ kanálu                                                  Stereo/Monaural                                                                     

Přípona souboru                                         wav                                                                                        

Maximální počet znaků,

který může být zobrazen na

zdrojovém panelu (*) 

                  

Maximální počet znaků, 

který může být zobrazen na seznamu (*)

(*) V závislosti na použitých znacích nemusí být možné zadat maximální počet znaků.

Názvy souborů: 18 jednobajtových znaků

(9 dvoubajtových znaků)

Názvy složek: 41 jednobajtových znaků

(20 dvoubajtových znaků)

Názvy složek

Názvy souborů

Když je zobrazen 

seznam složek

Když je zobrazen 

seznam stop 

: 46 jednobajtových znaků

(23 dvoubajtových znaků)

: 34 jednobajtových znaků

(17 dvoubajtových znaků)

48 jednobajtových znaků 

(24 dvoubajtových znaků)

(*) Ve 2. úrovni (kořenová složka je 1.

úrovně)

(*) Počet zobrazených znaků záleží na

úrovni. Každá úroveň níže má o 2

jednobajtové znaky (1 dvoubajtový

znak) méně.

Názvy souborů: 49 jednobajtových 

znaků (24 dvoubajtových znaků)
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22) Kroky, jako například kopírování audio CD

nebo souborů a jejich distribuce dále zdarma

nebo za poplatek, nahrání souborů přes

internet nebo jiným způsobem na servery je

porušením zákona.

23) Nepřidávejte přípony “.mp3”, “.wma”,

“.m4a”, “.aac” nebo “.wav” k jiným souborům

než MP3/WMA/AAC/WAV. Přehrání disků se

soubory, jejichž obsah neodpovídá jejich

příponě, může způsobit, že soubory budou

nesprávně rozpoznané pro přehrávání, což

může vést k hlasitému zvuku, který může

vyústit v poškození reproduktoru nebo 

nehodu.

24) Soubory MP3 odlišné od standardů

nemusí být správně přehrány, nebo se nemusí

správně zobrazit název souboru/složky.

25) WMA podporuje digital rights

management (DRM) (správa digitálních práv).

Tento produkt nemůže přehrát soubory WMA

chráněné tímto systémem.

26) Soubory WMA odlišné od standardů

nemusí být správně přehrány, nebo se nemusí

správně zobrazit název souboru/složky.

27) “Pro”, “Lossless” a “Voice” nejsou

podporovány.

28) AAC podporuje digital rights management

(DRM). Tento produkt nemůže přehrát

soubory AAC chráněné tímto systémem.

29) Soubory AAC odlišné od standardů

nemusí být správně přehrány, nebo se nemusí

správně zobrazit název souboru/složky.

30) Soubory WAV odlišné od standardů

nemusí být správně přehrány, nebo se nemusí

správně zobrazit název souboru/složky.

DŮLEŽITÉ
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POSLECH RÁDIA

Následující popis vysvětluje, jak poslouchat

rozhlasové vysílání FM, MW a LW.

1) Stiskněte tlačítko RADIO.

Zobrazí se obrazovka rádia.

Když je Audio zapnuté, po každém

stisku tlačítka se přepne zdroj rádia

2) Stiskněte Source (Zdroj).

Zobrazí se AV zdroj

3) Stiskněte FM, MW nebo LW.

4 Otočte tlačítkem TUNE/ZOOM

(LADĚNÍ/ZOOM) pro volbu stanice.

OBSAH DISPLEJE

Obrazovka s informacemi

o rozhlasovém vysílání

RÁDIO

Zobrazí se obrazovka s informacemi o

rozhlasovém vysílání.

Začne hrát stanice na zvolené frekvenci.

RADA

� Stiskem tlačítka [MAP] (MAPA) můžete

zobrazit obrazovku navigace během

používání funkce audio.

Stiskem tlačítka [MAP] (MAPA) znovu se

displej vrátí na obrazovku audio.

1)

4)

6) 7) 10)

1)
2)

4)

3)

6) 7)5) 8) 9) 10)

1)

4)

6) 7) 10)
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1) Zdrojový panel

Zobrazí název aktuálně zvoleného

zdroje, číslo předvolby a přijímanou

frekvenci.

2) FM1, FM2

Umožňuje vám uložit 6 vašich

oblíbených stanic pro každé pásmo.

3) Text Info.

Zobrazí získaný rádiový text.

4) Preset Switch (Tlačítko předvolby)

Umožňuje vám uložit vaše oblíbené

rozhlasové stanice. Stiskněte a podržte

tlačítko pro požadované číslo předvolby,

dokud neuslyšíte “pípnutí”. Tím uložíte

aktuálně přijímanou vysílací stanici. 

→ “Uložení vašich oblíbených

rozhlasových stanic“

5) RDS Settings (RDS nastavení) (*)

Umožňuje nastavit RDS.

6) Station List (Seznam stanic)

Zobrazí seznam stanic, které lze přijímat. 

→ “Vyhledání rozhlasových stanic ze

seznamu stanic“

7) Scan (Zběžné přehrávání)

Umožňuje vám vyhledat stanice, které

lze přijímat.

→ “Zahájit zběžné přehrávání”

8)    TP Standby (TP režim)

       Umožňuje vám nastavit TP režim na

“ON” (“ZAPNUTO”) nebo “OFF”

(“VYPNUTO”).

→ “Poslech dopravních zpráv” 

9)    TP End (Zrušení TP)

       Deaktivuje příjem dopravních zpráv.

10)  Source (Zdroj)

       Zobrazí obrazovku AV zdroje.

(*)   Nemusí být zobrazeno v závislosti na regionu.

ULOŽENÍ VAŠICH

OBLÍBENÝCH

ROZHLASOVÝCH STANIC

Můžete uložit 6 vašich oblíbených stanic pro

každé pásmo, FM1, FM2, MW a LW.

1) Na obrazovce s informacemi o

rádiovém vysílání otočte tlačítkem

TUNE/ZOOM (LADĚNÍ/ZOOM) pro

vyhledání “vysílací stanice”, kterou

chcete uložit.

2) Stiskněte a podržte “preset switch”

(“tlačítko předvolby”) pro uložení,

dokud neuslyšíte “pípnutí”.

Preset switchTlačítko předvolby

Tím uložíte zvolenou vysílací stanici pod

číslo předvolby, jejíž tlačítko jste stiskli.
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VYHLEDÁNÍ

ROZHLASOVÝCH STANIC

SE SILNÝM SIGNÁLEM

Toto je užitečné pro vyhledání stanic, které

lze přijímat, pokud se nacházíte v jiné

oblasti, například na dovolené.

Zahájení vyhledávání

Stanice mohou být vyhledány jedna po

druhé.

1 Na obrazovce s informacemi o

rádiovém vysílání stiskněte

tlačítko nebo

tlačítko.

Spuštění zběžného

přehrávání

Vyhledá stanice, které lze přijímat.

1) Na obrazovce s informacemi o

rozhlasovém vysílání stiskněte Scan

(Zběžné přehrávání).

VYHLEDÁNÍ

ROZHLASOVÝCH STANIC

ZE SEZNAMU STANIC

Můžete zvolit stanici ze seznamu

rozhlasových stanic.

1) Na obrazovce s informacemi o

rozhlasovém vysílání stiskněte

Seznam stanic.

POZNÁMKA

� Pro MW a LW je seznam stanic

automaticky aktualizovaný předtím, než

je zobrazen.

2) Zvolte stanici, kterou chcete ze

seznamu a stiskněte ji.

Pokud je nalezena stanice, začne hrát.

Když je naladěna stanice, je přehrávána 10

vteřin, poté je vyhledána další stanice.

Zrušení Zběžného přehrávání

1) Během Zběžného přehrávání znovu

stiskněte Scan (Zběžné přehrávání).

Zběžné přehrávání je zrušeno.

Zahájí se příjem zvolené rozhlasové stanice.

3) Stiskněte Preset (Předvolba).

Displej se vrátí na původní obrazovku s

informacemi o rozhlasovém vysílání.
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Zúžení seznamu stanic

Můžete zúžit seznam stanic podle žánru.

1) Na seznamu stanic stiskněte 

PTY Filter (PTY filtr).

Zobrazí se seznam žánrů.

2) Stiskněte “žánr”, který chcete.

Aktualizace Seznamu

stanic

Můžete manuálně aktualizovat seznam

stanic.

1) Na seznamu stanic stiskněte Update

(Aktualizace).

Začne aktualizace.

Zobrazí se aktualizovaný seznam stanic.

POSLECH DOPRAVNÍCH

ZPRÁV

Když začne vysílání nebo dopravní zprávy,

automaticky se přepne na stanici, která

vysílá dopravní zprávy.

1) Na obrazovce s informacemi o FM

rádiovém vysílání stiskněte TP

Standby (TP režim).

Tím nastavíte TP Standby (TP režim) na

“ON” (“zapnuto”) a zobrazí se “TP” na

zdrojovém panelu.

Pokud jsou vysílány dopravní zprávy,

zobrazí se.

RADA

� Když jsou přijímány dopravní zprávy, na

zdrojovém panelu se zobrazí “TRAF

INF”.

� Stisknutím [TP End] (Zrušení TP) vypne

příjem dopravních zpráv.

OBRAZOVKA MAP+INFO

Tato kapitola popisuje obrazovky, které se

zobrazí při volbě [AV] (rádio) na obrazovce

Map+Info.

Zobrazí se seznam stanic pouze pro

zvolený žánr.

RADA

� Filtrování je zrušeno, když na seznamu

stanic stisknete [Filter OFF] (Vypnout

filtr).

5)4) 6)

3)2)1)

1) Přijímaná frekvence, předvolby

Zobrazí přijímanou frekvenci a číslo

předvolby.

2) RadioText

Zobrazí získaný rádiový text.

3) Název stanice

Zobrazí název přijímané stanice.

4) Displej režimu SCAN

Zobrazí se během SCAN.

5) Z

Stiskem se zobrazí podmenu. 

6) Obsah 

Změní zobrazené informace v podokně

Mapa+Info.
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Výbava dle typu

POSLECH DAB

1) Stiskněte tlačítko RADIO.

Zobrazí se obrazovka rádia.

Když je Audio zapnuté, po každém stisku

tlačítka se přepne zdroj rádia.

2) Stiskněte Source (Zdroj).

Zobrazí se AV zdroj.

3) Stiskněte DAB.

1) Zdrojový panel

Zobrazí název zdroje, číslo předvolby a

název přehrávaného souboru a služby.

2) DAB1, DAB2, DAB3 

Umožňuje vám uložit 6 vašich

oblíbených stanic pro každé pásmo.

3) Dynamic Label (Dynamická značka)

Zobrazí informaci o přijímané dynamické

značce.

4) Preset Switch (Tlačítko předvolby)

Umožňuje vám uložit vaše oblíbené

rozhlasové stanice. Stiskněte a podržte

tlačítko pro požadované číslo předvolby,

dokud neuslyšíte “pípnutí”. Tím uložíte

aktuálně přijímanou vysílací stanici. 

→ “Uložení vašich oblíbených

rozhlasových stanic“ 

5) �
Stisknutím zobrazíte podmenu. Lze

provést nastavení [DAB Setting]

(Nastavení DAB).

6) Station List (Seznam stanic) 

Zobrazí seznam stanic, které lze přijímat. 

→ “Vyhledání rozhlasových stanic ze

seznamu stanic“ 

7) Ikona DAB link

Zobrazí se, když funguje DAB link.

8) DAB link indikátor

Zobrazí se, když je funkce DAB link

zapnutá. Pokud je citlivost příjmu nízká,

přepne se na jiné vysílání se stejným

obsahem.

OBSAH DISPLEJE

Obrazovka s informacemi o DAB vysílání

2)
3)

4)

5)

7)

10)
9)

8)1)

11)6)

Zobrazí se obrazovka s informacemi o DAB

vysílání.

4) Otočte tlačítkem TUNE/ZOOM

(LADĚNÍ/ZOOM) pro volbu stanice.

Zvolená stanice začne hrát.
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9)    Text 

       Přepne mezi první a druhou stránkou

informací o dynamické značce.

10)  Source (Zdroj) 

       Zobrazí obrazovku AV zdroje.

11)  Scan (Zběžné přehrávání) 

       Umožňuje vám vyhledat stanice, které

lze přijímat. 

→ “Zahájit zběžné přehrávání” 

VYHLEDÁNÍ VAŠICH

OBLÍBENÝCH

ROZHLASOVÝCH STANIC

Toto je užitečné pro vyhledání stanic, které

lze přijímat, pokud se nacházíte v jiné

oblasti, například na dovolené.

Zahájení

vyhledávání/Ladění

Stanice mohou být vyhledány jedna po

druhé.

1 Na obrazovce s informacemi o DAB

vysílání stiskněte 

tlačítko nebo tlačítko.

2 Otočte tlačítkem TUNE/ZOOM

(LADĚNÍ/ZOOM) pro volbu stanice.

Přijímá a přehrává první službu v souboru,

kterou lze přijímat.

Začne hrát služba na zvolené frekvenci.

RADA

� Přepnutím na první službu nebo

poslední službu v rámci souboru se

přepnete na další soubor.
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Spuštění zběžného

přehrávání

Vyhledá stanice, které lze přijímat.

1) Na obrazovce s informacemi o DAB

vysílání stiskněte Scan (Zběžné

přehrávání).

ULOŽENÍ VAŠICH

OBLÍBENÝCH

ROZHLASOVÝCH STANIC

Můžete uložit 6 vašich oblíbených stanic pro

DAB1, DAB2 a DAB3.

1) Na obrazovce s informacemi o

rádiovém vysílání otočte tlačítkem

TUNE/ZOOM (LADĚNÍ/ZOOM) pro

vyhledání “vysílací stanice”, kterou

chcete uložit.

2) Stiskněte a podržte “preset switch”

(“tlačítko předvolby”) pro uložení,

dokud neuslyšíte “pípnutí”.

VYHLEDÁNÍ

ROZHLASOVÝCH STANIC

ZE SEZNAMU STANIC

Můžete zvolit stanici ze seznamu

rozhlasových stanic.

1) Na obrazovce s informacemi o DAB

vysílání stiskněte Station List

(Seznam stanic).

Zobrazí se seznam stanic.

2) Zvolte stanici, kterou chcete ze

seznamu a stiskněte ji.

Když je naladěna stanice, je přehrávána 10

vteřin, poté je vyhledána další stanice.

RADA Zběžné přehrávání je provedeno na

základě služby namísto souboru.

Zrušení Zběžného přehrávání

1) Během Zběžného přehrávání znovu

stiskněte Scan (Zběžné přehrávání).

Zběžné přehrávání je zrušeno.

Preset switchTlačítko předvolby

Tím uložíte zvolenou vysílací stanici pod

číslo předvolby, jejíž tlačítko jste stiskli.

Zahájí se příjem zvolené rozhlasové stanice.

3) Stiskněte Preset (Předvolba).

Displej se vrátí na obrazovku s

informacemi o DAB vysílání.
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Zúžení seznamu stanic

Můžete zúžit seznam stanic podle žánru.

1) Na seznamu stanic stiskněte 

PTY Filter (PTY filtr).

Zobrazí se seznam žánrů.

2) Stiskněte “žánr”, který chcete.

Aktualizace Seznamu

stanic

Můžete manuálně aktualizovat seznam

stanic.

1) Na seznamu stanic stiskněte Update

(Aktualizace).

Začne aktualizace.

Zobrazí se aktualizovaný seznam stanic.

OBRAZOVKA MAP+INFO

Tato kapitola popisuje obrazovky, které se

zobrazí při volbě [AV] (DAB) na obrazovce

s informacemi Map+Info.

2) Název souboru, kanál 

předvolby

Zobrazí název přijímaného souboru a

číslo předvolby.

3) Název služby

Zobrazí název přijímané služby.

4) Displej režimu SCAN

Zobrazí se během SCAN.

5) �
Stiskem se zobrazí podmenu. 

6) Obsah 

Změní zobrazené informace v podokně

Mapa+Info.

Zobrazí se seznam stanic pouze pro

zvolený žánr.

RADA

� Filtrování je zrušeno, když na seznamu

stanic stisknete [Filter OFF] (Vypnout

filtr).

5)4) 6)

3)2)1)

1) Dynamic Label (Dynamická značka)

Zobrazí informaci o přijímané dynamické

značce.
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POSLECH CD

Tento popis vysvětluje, jak poslouchat audio

CD (CD-DA/CD-TEXT).

Vložte disk do zařízení a automaticky začne

přehrávání.

→ “Vložení disku”

RADA Ovládejte audio CD, které je vložené

do zařízení.

1) Stiskněte tlačítko MEDIA.

Pokračuje naposledy přehrávané

médium.

Když je Audio zapnuté, po každém

stisku tlačítka se přepne zdroj média a

zobrazí se obrazovka přehrávání médií.

2) Stiskněte Source (Zdroj).

Zobrazí se AV zdoj.

3) Stiskněte CD.

Zobrazí se obrazovka s informacemi o

přehrávání CD.

4) Stiskněte tlačítko

nebo tlačítko pro

volbu stopy.

Zvolená stopa je přehrávána

RADA

� Když stisknete tlačítko [MEDIA], aniž by

bylo médium k dispozici, zobrazí se

obrazovka AV zdroje.

� Můžete přehrávanou stopu posunout

vpřed nebo vzad podržením

tlačítka nebo

tlačítka.

� Stiskem tlačítka [MAP] (MAPA) můžete

zobrazit obrazovku navigace během

používání funkce audio.

Stiskem tlačítka [MAP] (MAPA) znovu se

displej vrátí na obrazovku audio.

ZOBRAZENÍ SEZNAMU

Můžete zobrazit seznam stop.

1 Na obrazovce s informacemi o

přehrávání CD stiskněte List

(Seznam).

DISK

Zobrazí se seznam stop.

2) Stiskněte Playback (Přehrávání).

Displej se vrátí na obrazovku s

informacemi o přehrávání CD.

RADA

� Můžete posunout seznam stisknutím

23 nebo åä.
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Zobrazí název aktuálně zvoleného zdroje

a režim přehrávání.

2) Název alba

Pokud je k dispozici informace o titulu,

zobrazí se název alba. Pokud není k

dispozici žádná informace o titulu,

zobrazí se “NO TEXT” (“ŽÁDNÝ TEXT”).

3) Název/číslo stopy

Pokud je k dispozici informace o titulu,

zobrazí se název stopy. Pokud není k

dispozici žádná informace o titulu,

zobrazí se “Track + track number”

(“Stopa” + “číslo stopy”).

4) Název interpreta

Pokud je k dispozici informace o titulu,

zobrazí se název interpreta. Pokud není

k dispozici žádná informace o titulu,

zobrazí se “NO NAME” (“ŽÁDNÝ

NÁZEV”).

5) �
Zobrazí podmenu pro změnu režimu

přehrávání. 

→ “Přepnutí režimu přehrávání”

6) Displej režimu přehrávání

Zobrazí aktuální režim přehrávání. 

→ “Přepnutí režimu přehrávání”

 : Repeat play (Opakované

přehrávání) 

 : Scan play (Zběžné

přehrávání) 

 : Random play (Náhodné

přehrávání)

7) Čas přehrávání

8) List (Seznam) Zobrazí seznam stop.

→ “Zobrazení seznamu”

9) Source (Zdroj) 

Zobrazí obrazovku AV zdroje. 

Lists (Seznamy)OBSAH DISPLEJE

Obrazovka s informacemi o přehrávání

2)

3)
4)

5)

6)

9)
8)
7)

1)

5)4) 6)

3)2)1)

1) Tlačítko kurzoru

Umožňuje zvolit stopu.

2) Číslo stopy

3) Název stopy

Zobrazí název stopy. Pokud je

informace o titulu prázdná, zobrazí se

“Track + track number” (“Stopa” + “číslo

stopy”).

4) Ikona Home (Domů)

Stisknutím se kurzor přesune na

přehrávanou skladbu.

5) �
Zobrazí podmenu pro změnu režimu

přehrávání.

→ “Přepnutí režimu přehrávání”

6) Přehrávání 

Vrátí se na obrazovku s informacemi o

přehrávání CD.
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PŘEPNUTÍ REŽIMU

PŘEHRÁVÁNÍ

Je možné opakované přehrávání, náhodné

přehrávání, zběžné přehrávání.

1) Na obrazovce s informacemi o

přehrávání CD stiskněte �.

Zobrazí se podmenu.

2) Stiskněte “mode” (“režim”) pro

změnu.

Režim přehrávání

Repeat               Opakované přehrávání

(Opakované       aktuálně přehrávané stopy.

přehrávání)

Scan                  Přehraje prvních 10 vteřin

(Zběžné             každé stopy na 

přehrávání)        celém disku v pořadí.

Random             Přehraje stopy na disku

(Náhodné           v náhodném pořadí.

přehrávání)

OBRAZOVKA MAP+INFO

Tato kapitola popisuje obrazovky, které se

zobrazí při volbě [AV] (CD) na obrazovce

Map+Info.

2) Název interpreta

Pokud je k dispozici informace o titulu,

zobrazí se název interpreta. Pokud není

k dispozici žádná informace o titulu,

zobrazí se “NO NAME” (“ŽÁDNÝ

NÁZEV”).

3) Displej režimu přehrávání

Zobrazí aktuální režim přehrávání.

 : Repeat play (Opakované

přehrávání) 

 : Scan play (Zběžné

přehrávání) 

 : Random play (Náhodné

přehrávání)

4) Čas přehrávání

5) �
Stiskem se zobrazí podmenu. 

6) Content (Obsah)

Změní zobrazené informace v podokně

Mapa+Info.
3) Stiskněte �.

Začne přehrávání ve zvoleném režimu.

RADA Pro zrušení zvoleného režimu

přehrávání, stiskněte znovu zvolený režim

přehrávání v kroku 2.

5) 6)

3)2) 4)1)

1) Název/číslo stopy

Pokud je k dispozici informace o titulu,

zobrazí se název stopy. Pokud není k

dispozici žádná informace o titulu,

zobrazí se “Track + track number”

(“Stopa” + “číslo stopy”).
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POSLECH AUDIO

SOUBORŮ NA

DISKU

Tento popis vysvětluje, jak poslouchat audio

soubory na disku.

Vložte disk do zařízení a automaticky začne

přehrávání.

→ “Vložení disku”

POZNÁMKA

� Ovládejte audio disk, který je vložený do

zařízení.

� WAV soubory nahrané na CD-ROM

nelze přehrát.

1) Stiskněte tlačítko MEDIA.

Pokračuje naposledy přehrávané

médium.

Když je Audio zapnuté, po každém

stisku tlačítka se přepne zdroj média a

zobrazí se obrazovka přehrávání médií.

2) Stiskněte Source (Zdroj).

Zobrazí se AV zdroj.

3) Stiskněte CD.

Zobrazí se obrazovka s informacemi o

přehrávání audio souborů.

4) Otočte tlačítkem TUNE/ZOOM

(LADĚNÍ/ZOOM) pro zvolení složky.

ZOBRAZENÍ SEZNAMU

Když zobrazíte seznam, můžete

zkontrolovat úrovně složek během

vyhledávání stop.

1) Na obrazovce s informacemi o

přehrávání CD stiskněte List

(Seznam).

5) Stiskněte tlačítko

nebo tlačítko pro

zvolení stopy.

Zvolená stopa se začne přehrávat.

RADA

� Když stisknete tlačítko [MEDIA], aniž by

bylo médium k dispozici, zobrazí se

obrazovka AV zdroje.

� Můžete přehrávanou stopu posunout

vpřed nebo vzad podržením

tlačítka nebo

tlačítka.

� Stiskem tlačítka [MAP] (MAPA) můžete

zobrazit obrazovku navigace během

používání funkce audio.

Stiskem tlačítka [MAP] (MAPA) znovu se

displej vrátí na obrazovku audio.

Zobrazí se seznam.

2) Stiskněte Playback (Přehrávání).

Displej se vrátí na obrazovku s

informacemi o přehrávání audio

souborů.

RADA

� Stisknutím [ROOT] (KOŘENOVÁ

SLOŽKA) se rozbalí složky.

� Můžete posunout seznam stisknutím 2
3 nebo åä.
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1) Zdrojový panel

Zobrazí název aktuálně zvoleného zdroje

a režim přehrávání.

2) Název alba

Pokud je v informacích o titulu obsažen

název alba, zobrazí se.

3) Název/číslo stopy

Pokud je v informacích o titulu obsažen

název skladby, zobrazí se. Pokud není k

dispozici žádná informace o titulu,

zobrazí se název souboru.

4) Název interpreta

Pokud je v informacích o titulu obsažen

název interpreta, zobrazí se.

5) �
Zobrazí podmenu pro změnu režim

přehrávání.

→ “Přepnutí režimu přehrávání”

6) Obrazovka režimu přehrávání

Zobrazí aktuální režim přehrávání.

→ “Přepnutí režimu přehrávání”

 : Repeat play (Opakované

přehrávání) 

 : Pro opakované přehrávání

složky 

 : Scan play (Zběžné

přehrávání) 

 : Pro zběžné přehrávání

složky 

 : Random play (Náhodné

přehrávání) 

 : Náhodné přehrávání všech

souborů

7) Čas přehrávání

8) List (Seznam)

Zobrazí seznam složek. → “Lists”

(“Seznamy”)

9) Zdroj

Zobrazí obrazovku AV zdroje.

OBSAH DISPLEJE

Obrazovka s informacemi o přehrávání

2)
1)

3)
4)

5)

6)

9)
8)
7)
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Zobrazí hlavní úroveň.

2) Tlačítko kurzoru

Umožňuje zvolit složku a soubor.

3) Ikona Home (Domů)

Stisknutím se kurzor přesune na

přehrávanou skladbu.

4) �
Zobrazí podmenu pro změnu režimu

přehrávání. 

→ “Přepnutí režimu přehrávání”

5) Přehrávání

Displej se vrátí na obrazovku s

informacemi o přehrávání audio

souborů.

6) Název složky

Stisknutím rozbalíte složku.

7) Název souboru

Stisknutím začne přehrávání stopy.

8) Přejít do ROOT (KOŘENOVÁ

SLOŽKA)

Zobrazení seznamu se přesune na

nejvyšší úroveň a sbalí všechny složky.

9) Přejít o 1 úroveň

Přesune se o jednu úroveň výše.

PŘEPNUTÍ REŽIMU

PŘEHRÁVÁNÍ

Je možné opakované přehrávání, náhodné

přehrávání, zběžné přehrávání.

1) Na obrazovce s informacemi o

přehrávání audio souborů, stiskněte

�.

Zobrazí se podmenu.

2) Stiskněte “mode” (“režim”) pro

změnu.

Lists (Seznamy)

2)
1)

4)

3) 6)
7)

8)
9)5)

3) Stiskněte �.

Začne přehrávání ve zvoleném režimu.
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Režim přehrávání

Repeat           Pokaždé, když toto stisknete, 

(Opakované   režim se přepne v pořadí 

přehrávání)     “Opakované přehrávání”,

“Opakování složky” a “Zrušeno”.

Opakované přehrávání: Opakuje

přehrávání aktuálně přehrávané

stopy.

Opakované přehrávání složky:

Opakuje přehrávání stop v

aktuálně přehrávané složce.

Scan               Pokaždé, když toto stisknete, 

(Zběžné          režim se přepne v pořadí “Zběžné 

přehrávání)     přehrávání”, “Zběžné přehrávání

složky” a “Zrušeno”.

Zběžné přehrávání: Přehraje

prvních 10 vteřin každé stopy v

aktuálně přehrávané složce v

pořadí.

Zběžné přehrávání složky:

Přehraje prvních 10 vteřin první

stopy v každé složce na médiu v

pořadí.

Random          Pokaždé, když toto stisknete, 

(Náhodné        režim se přepne v pořadí 

přehrávání)      “Náhodné přehrávání”, “Náhodné

přehrávání všech” a “Zrušeno”.

Náhodné přehrávání: Přehraje

stopy v aktuálně přehrávané

složce v náhodném pořadí.

All random (Vše náhodně):

Přehraje všechny stopy na médiu v

náhodném pořadí.

OBRAZOVKA MAP+INFO

Tato kapitola popisuje obrazovku při volbě

[AV] (DISC) (DISK) na obrazovce Map+Info.

3) Zobrazení režimu přehrávání

Zobrazí aktuální režim přehrávání.

 : Repeat play (Opakované

přehrávání) 

 : Pro opakované přehrávání

složky 

 : Scan play (Zběžné

přehrávání) 

 : Pro zběžné přehrávání

složky 

 : Random play (Náhodné

přehrávání) 

 : Náhodné přehrávání všech

souborů

4) Čas přehrávání

5) �
Stiskem se zobrazí podmenu. 

6) Content (Obsah)

Změní zobrazené informace v podokně

Mapa+Info.

5) 6)

3)2) 4)1)

1) Číslo/název stopy

Pokud je obsažena informace o titulu,

zobrazí se. Pokud není k dispozici

žádná informace o titulu, zobrazí se

název souboru.

2) Název interpreta

Pokud je v informacích o titulu obsažen

název interpreta, zobrazí se.
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Výbava dle typu

PŘEHRÁVÁNÍ Z

IPODU

31) 32) 33) 34)

Připojením komerčně dostupného zařízení

iPod/iPhone k tomuto zařízení můžete

přehrávat stopy v těchto zařízeních.

POZNÁMKA

� Tuto funkce lze využít pouze u vozidel,

která mají USB port.

� Nahlédněte prosím do příručky k

vašemu vozidlu ohledně připojení

iPodu/iPhonu.

� Pro informaci ohledně podrobností,

příklad typy iPodu/iPhonu, který lze

přehrát, pokud je vaše vozidlo vybaveno

rozhraním Bluetooth® 2.0, nahlédněte

do příručky vozidla; pokud vaše vozidlo

není vybaveno rozhraním Bluetooth®

2.0, nahlédněte do této příručky. Navíc

nemusí být možné přehrávání, jak je

popsané v tomto dokumentu.

� Aktualizace vašeho softwaru někdy

změní funkce, které mohou být

využívány při připojení k tomuto zařízení.

� Ovládejte iPod/iPhone během připojení

k tomuto produktu.

� V závislosti na generaci, modelu nebo

verzi softwaru iPodu/iPhonu, nemusí být

možné přehrávání na tomto zařízení.

Navíc nemusí být možné přehrávání, jak

je popsané v tomto dokumentu.

� Pokud je iPod/iPhone připojen přes

Bluetooth jako audio zařízení s Bluetooth

nepřipojujte iPod/iPhone pomocí iPod

kabelu. Připojení pomocí obou metod má

za následek chybný provoz.

� Pokud iPod/iPhone nefunguje správně,

odpojte iPod/iPhone od zařízení,

resetujte jej a znovu připojte.

� Toto zařízení nepodporuje přehrávání

videa.

� Pro připojení iPodu/iPhonu použijte

připojovací kabel obsažený u

iPodu/iPhonu.

� Nastavte zařízení tak, aby nemohlo dojít

k nebezpečným úkonům, jako například

připojení kabelu, během jízdy.

� Při připojování nebo odpojování

iPodu/iPhonu z bezpečnostních důvodů

nejprve zastavte vozidlo.

� V závislosti na stavu iPodu/iPhonu,

může chvíli trvat, než bude zařízení

rozpoznáno, nebo než začne

přehrávání.

� Tlačítka na zařízení nebudou při připojení

iPodu/iPhonu fungovat.

� Specifikace a nastavení iPodu/iPhonu

mohou znamenat, že připojení není

možné, nebo mohou vyústit v rozdílnou

obsluhu nebo zobrazení.

� V závislosti na audio datech v

iPodu/iPhonu, nemusí být informace o

stopě zobrazeny správně.

� V závislosti na stavu vozidla a zařízení,

iPod/iPhone nemusí přehrávat po

nastartování motoru.

� Data obsahující informace o autorských

právech nemusí být přehrána.

� Je doporučeno vynulovat nastavení

ekvalizéru iPodu/iPhonu.

IPOD/USB/SD
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1) Stiskněte tlačítko MEDIA.

Pokračuje naposledy přehrávané

médium.

Když je Audio zapnuté, po každém

stisku tlačítka se přepne zdroj média a

zobrazí se obrazovka přehrávání médií.

2) Stiskněte Source (Zdroj).

Zobrazí se AV zdroj

3) Stiskněte iPod.

4) Stiskněte tlačítko

nebo tlačítko pro

volbu stopy.

Zvolená stopa se začne přehrávat.

RADA

� Když stisknete tlačítko [MEDIA], aniž by

bylo médium k dispozici, zobrazí se

obrazovka AV zdroje.

� Můžete přehrávanou stopu posunout

vpřed nebo vzad podržením

tlačítka nebo

tlačítka.

� Stiskem tlačítka [MAP] (MAPA) můžete

zobrazit obrazovku navigace během

používání funkce audio. 

Stiskem tlačítka [MAP] (MAPA) znovu se

displej vrátí na obrazovku audio.

PŘEPNUTÍ 

REŽIMU PŘEHRÁVÁNÍ

Je možné opakované přehrávání, náhodné

přehrávání, atd.

1) Na obrazovce s informacemi o

přehrávání iPodu stiskněte �. 

Zobrazí se podmenu.

2) Stiskněte “mode” (“režim”) pro

změnu.

Režim přehrávání

Repeat               Pokaždé, když toto stisknete, 

(Opakované      režim se přepne mezi 

přehrávání)        “Opakované přehrávání” a

“Zrušit”.

Opakované přehrávání:

Opakuje přehrávání aktuálně

přehrávané stopy.

Když je opakování zrušeno,

budou se opakovat stopy na

aktuální úrovni složek.

Random            Pokaždé, když toto stisknete, 

(Náhodné          režim se přepne v pořadí 

přehrávání)        “Náhodné přehrávání”,

“Náhodné přehrávání všech” a

“Zrušeno”.

Náhodné přehrávání: Přehraje

stopy na aktuální úrovni v

náhodném pořadí.

Album random (Náhodné

přehrávání alba): Přehraje

všechna alba na aktuální úrovni

v náhodném pořadí. Nicméně,

pořadí alb není změněno.

Databáze           U vozidel vybavených rozhraním

Bluetooth® 2.0 lze zkontrolovat

verzi Gracenote.

RADA 

� Během opakovaného přehrávání, i

pokud začalo náhodné přehrávání nebo

náhodné přehrávání alba, pokračuje

opakované přehrávání.

3) Stiskněte �.

Začne přehrávání ve zvoleném režimu.
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1) Zdrojový panel

Zobrazí název aktuálně zvoleného

zdroje, jeho ikonu a režim přehrávání.

2) Název alba

Pokud je v informacích o titulu obsažen

název alba, zobrazí se.

3) Název/číslo stopy

Pokud je v informacích o titulu obsažen

název skladby, zobrazí se.

4) Název žánru

Pokud je v informaci o titulu obsažena

informace o žánru, zobrazí se název

žánru aktuálně přehrávané stopy.

5) �
Zobrazí podmenu pro změnu režimu

přehrávání. 

→ “Přepnutí režimu přehrávání”

6) Displej režimu přehrávání

Zobrazí aktuální režim přehrávání.

→ “Přepnutí režimu přehrávání”

  : Single repeat play

(Opakované přehrávání

jednou)

  : Shuffle play (Náhodné

přehrávání) 

  : Album shuffle play (Náhodné

přehrávání alba)

  : Single repeat/Shuffle play

(Opakované přehrávání

jednou/Náhodné přehrávání)

  : Single repeat/Album shuffle

play (Opakované přehrávání

jednou/ Náhodné přehrávání

alba)

7)   Ikona stavu

  : Přehrát

  : Pauza

  : Stop

  : Posunutí vpřed

  : Posunutí vzad

8)   Název interpreta

Pokud je v informacích o titulu obsažen

název interpreta, zobrazí se.

9) Čas přehrávání

10)  Menu

Zobrazí iPod menu.

→“iPod Menu”

11)  Source (Zdroj)

Zobrazí obrazovku AV zdroje.

OBSAH DISPLEJE

Obrazovka s informacemi o přehrávání iPodu

2)

3)

4)

5)

6)
7)

9)

11)
10)

8)

1)
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iPod Menu

Stisknutím [Menu] na obrazovce s

informacemi přehrávání iPodu se zobrazí

iPod menu.

Z iPod menu lze zobrazit seznam různých

kategorií.

VYHLEDÁNÍ PODLE

SEZNAMU

Stiskem kategorie v iPodu menu se zobrazí

seznam kategorií. Stiskem seznamu můžete

zkontrolovat názvy alb a stop během

vyhledávání stop, které chcete.

1) Na obrazovce s informacemi o

přehrávání iPodu stiskněte Menu.

Zobrazí se iPod menu.

2) Stiskněte “category” (“kategorie”).

3) Stiskněte “položku” pro přehrání ze

seznamu.

Category menuMenu kategorií

Kategorie      Zobrazí seznam kategorií.

menu             → “Vyhledání podle seznamu”

Přehrávání    Vrátí se k obrazovce 

                      s informacemi o přehrávání.

                      → “Obrazovka s informacemi o

přehrávání  z iPodu”

�                    Zobrazí podmenu a 

                      změní režim přehrávání.

                      → “Přepnutí režimu přehrávání”

Category menuMenu kategorií

Zobrazí se seznam vybrané kategorie

Zobrazí seznam zvolené položky. Opakujte

Krok 3 pro vyhledávání skladby (stop). Když

stisknete skladbu (stopu) pro přehrání ze

seznamu, začne přehrávání.

RADA

� Úroveň položek v Kroku 3 závisí na

zvolené kategorii v Kroku 2.

� Informace o titulu nahraném do iPodu

se zobrazí na seznamu.
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Zobrazení obrazovky s

informacemi o

přehrávání.

Když je zobrazen seznam, může být

zobrazena obrazovka s informacemi o

přehrávání iPodu pro aktuálně přehrávanou

stopu.

1) Stiskněte Playback (Přehrávání) na

obrazovce zobrazení seznamu.

OBRAZOVKA MAP+INFO

Tato kapitola popisuje obrazovky, které se

zobrazí při volbě [AV] (iPod) na obrazovce

Map+Info.

  : Single repeat/Shuffle play

(Opakované přehrávání

jednou/Náhodné přehrávání)

                  : Single repeat/Album

shuffle play (Opakované

přehrávání jednou/ Náhodné

přehrávání alba)

4) Čas přehrávání

5) Ikona stavu

 : Přehrát

 : Pauza

 : Stop

 : Posunutí vpřed

 : Přetočení

6) �
Stiskem se zobrazí podmenu. 

7) Content (Obsah)

Změní zobrazené informace v podokně

Mapa+Info.

31) iPod/iPhone nikdy nedržte v ruce a

neovládejte jej během jízdy, je to nebezpečné.

32) Nenechávejte iPod/iPhone ve vozidle bez

dohledu.

33) Není možné žádné odškodnění za ztrátu

dat způsobenou připojením iPodu/iPhonu k

zařízení.

34) V závislosti na zacházení se zařízeními,

mohou být audio soubory poškozeny nebo

ztraceny, proto je doporučeno zálohovat data.

6)5) 7)

3)2) 4)1)

1) Název/číslo stopy Pokud je v

informacích o titulu obsažen název

skladby, zobrazí se.

2) Název interpreta

Pokud je v informacích o titulu obsažen

název interpreta, zobrazí se.

3) Displej režimu přehrávání

Zobrazí aktuální režim přehrávání.

       : Single repeat play

(Opakované přehrávání

jednou)

       : Shuffle play (Náhodné

přehrávání) 

       : Album shuffle play (Náhodné

přehrávání alba)

DŮLEŽITÉ
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Výbava dle typu

POSLECH AUDIO

SOUBORŮ NA USB

ZAŘÍZENÍ/SD KARTĚ

17) 

35) 36) 37) 38) 

Připojením komerčně dostupného USB

zařízení, např. USB disku, k tomuto zařízení

můžete přehrávat audio soubory v těchto

zařízeních.

Výbava dle typu. Zasunutím SD karty do

uživatelského slotu můžete pomocí zařízení

přehrát audio soubory nahrané na SD kartě.

POZNÁMKA

� USB zařízení lze využít pouze u vozidel,

která mají USB port.

� Pro informaci ohledně podrobností,

například typy USB zařízení, použití

vstupních USB portů a typy souborů,

které lze přehrát, pokud je vaše vozidlo

vybaveno rozhraním Bluetooth® 2.0,

nahlédněte do příručky vozidla; pokud

vaše vozidlo není vybaveno rozhraním

Bluetooth® 2.0, nahlédněte do této

příručky.

� Ohledně připojení USB zařízení prosím

nahlédněte do příručky vašeho vozidla.

� V závislosti na typu USB zařízení nebo

SD karty nemusí být možno je použít,

nebo mohou být omezeny funkce.

� Doporučený systém souborů pro USB

paměť a SD karty je FAT32.

� Maximální podporovaná kapacita USB

paměti nebo SD karty je 32GB

(SDHC standard je podporován). 

� Obsluha USB zařízení s nahranými audio

soubory, při připojení k tomuto

produktu, nebo SD karety s nahranými

audio soubory při vložení do tohoto

produktu.

� Tato příručka odkazuje na SD karty

vložené do uživatelského slotu jako na

“audio SD karty”.

� Pro připojení USB zařízení použijte

komerčně dostupný připojovací kabel.

Selhání připojení kabelu při připojování

může vyvolat přehnanou zátěž nebo

poškození USB konektoru.

� Nastavte zařízení tak, aby nemohly být

prováděny nebezpečné úkony, jako

například připojování kabelu, během

řízení.

� Při vkládání nebo vyjímání USB zařízení

nebo SD karty z bezpečnostních

důvodů nejprve zastavte vozidlo.

� Do USB portu nevkládejte jiná než audio

zařízení. Mohlo by to mít za následek

poškození zařízení nebo příslušenství.

� V závislosti na stavu USB zařízení nebo

SD karty, může chvíli trvat, než bude

zařízení rozpoznáno, nebo než začne

přehrávání.

� V závislosti na USB zařízení nemusí

tlačítka na produktu fungovat při

připojení USB zařízení.

� Data obsahující informace o autorských

právech nemusí být přehrána.

� Specifikace a nastavení USB zařízení/SD

karty mohou znamenat, že připojení není

možné, nebo mohou vyústit v rozdílnou

obsluhu nebo zobrazení.

� V závislosti na audio datech na USB

zařízení nebo na SD kartě, nemusí být

informace zobrazeny správně.

� V závislosti na stavu vozidla a zařízení,

iPod/iPhone nemusí přehrávat po

nastartování motoru.
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1) Stiskněte tlačítko MEDIA.

Obnoví se přehrávání naposledy

přehrávaného média.

Když je Audio zapnuté, po každém

stisku tlačítka se přepne zdroj média a

zobrazí se obrazovka přehrávání médií.

2) Stiskněte Source (Zdroj).

Zobrazí se AV zdroj.

3) Stiskněte USB nebo SD.

Zobrazí se obrazovka s informacemi o

přehrávání.

4) Otočte tlačítkem TUNE/ZOOM

(LADĚNÍ/ZOOM) pro zvolení složky.

5) Stiskněte tlačítko

nebo tlačítko pro

zvolení stopy.

Zvolená stopa se začne přehrávat.

RADA

� Když stisknete tlačítko [MEDIA], aniž by

bylo médium k dispozici, zobrazí se

obrazovka AV zdroje.

� Můžete přehrávanou stopu posunout

vpřed nebo vzad podržením

tlačítka nebo

tlačítka.

� Stiskem tlačítka [MAP] (MAPA) můžete

zobrazit obrazovku navigace během

používání funkce audio. Stiskem tlačítka

[MAP] (MAPA) znovu se displej vrátí na

obrazovku audio.

PŘEPNUTÍ REŽIMU

PŘEHRÁVÁNÍ

Je možné opakované přehrávání, náhodné

přehrávání, zběžné přehrávání.

1) Na obrazovce s informacemi o

přehrávání USB zařízení nebo SD

karty, stiskněte �.

Zobrazí se podmenu.

2) Stiskněte “mode” (“režim”) pro

změnu.

3) Stiskněte �.

Začne přehrávání ve zvoleném režimu.
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Režim přehrávání

Repeat (Opakované přehrávání)     Pokaždé, když toto stisknete, režim se přepne v pořadí “Opakované přehrávání”, “Opakování složky” a “Zrušeno”.

                                                          Repeat (Opakované přehrávání): Opakuje přehrávání aktuálně přehrávané stopy.

                                                          Folder repeat (Opakování složky): Opakuje přehrávání stop v aktuálně přehrávané složce.

Scan (Zběžné přehrávání)               Pokaždé, když toto stisknete, režim se přepne v pořadí “Zběžné přehrávání”, “Zběžné přehrávání složky” a “Zrušeno”

                                                                Scan (Zběžné přehrávání): Přehraje prvních 10 vteřin každé stopy v aktuálně přehrávané složce v pořadí.

                                                          Folder scan (Zběžné přehrávání složky): Přehraje prvních 10 vteřin první stopy v každé složce na médiu v pořadí.

                                                          U vozidel vybavených rozhraním Bluetooth® 2.0 se přehraje prvních 10 vteřin každé skladby v každé složce nebo na USB

zařízení v pořadí.

Random (Náhodné přehrávání)      Pokaždé, když toto stisknete, režim se přepne v pořadí “Náhodné přehrávání”, “Náhodné přehrávání všech” a “Zrušeno”.

                                                          Random (Náhodné přehrávání): Přehraje stopy v aktuálně přehrávané složce v náhodném pořadí.

                                                          All random (Vše náhodně): Přehraje všechny stopy na médiu v náhodném pořadí.

Databáze (*)                                      U vozidel vybavených rozhraním Bluetooth® 2.0 lze zkontrolovat verzi Gracenote.

(*)   Když je připojeno USB zařízení, zobrazí se [Database].
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Zobrazí název aktuálně zvoleného zdroje

a režim přehrávání.

2) Název alba

Pokud je v informacích o titulu obsažen

název alba, zobrazí se. U formátu WAV

se zobrazí název složky.

3) Formát souboru

Zobrazí formát přehrávaného audio

souboru.

4) Obal (*) (**) (***) 

Pokud je v informacích o titulu obsažen

obrázek obalu, zobrazí se.

5) Název žánru (**)

Pokud je v informacích o titulu obsažena

informace o žánru, zobrazí se název

žánru aktuálně přehrávané stopy.

6) Režim kanálu

Pokud je v informacích o titulu obsažena

informace o režimu kanálu, zobrazí se

následující ikony.

Stereo: Stereo

Joint-St: Joint stereo

Dual-Ch: Dual channel

Mono: Mono

7) �
Zobrazí podmenu pro změnu režimu

přehrávání. 

→ “Přepnutí režimu přehrávání”

8) List (Seznam)

Zobrazí seznam složek. 

→ “Folder List” (“Seznam složek”) Když

je [Playlist] zapnutý, zobrazí se [Music

Menu] (Menu hudby). Stisknutím

zobrazíte menu hudby. 

→ “Music Menu” (“Menu hudby”)

9)    Displej režimu přehrávání

Zobrazí aktuální režim přehrávání. 

→ “Přepnutí režimu přehrávání”

 : Repeat play (Opakované

přehrávání) 

 : Pro opakované přehrávání

složky 

 : Scan play (Zběžné

přehrávání) 

 : Pro zběžné přehrávání

složky 

 : Random play (Náhodné

přehrávání) 

 : Náhodné přehrávání všech

souborů

10)  Název/číslo stopy

Pokud je v informacích o titulu obsažen

název skladby, zobrazí se. Pokud není

k dispozici žádná informace o titulu,

zobrazí se název souboru. U formátu

WAV se zobrazí název souboru.

11)  Název interpreta (**)

Pokud je v informacích o titulu obsažen

název interpreta, zobrazí se.

12)  Čas přehrávání

13)  Playlist

Když toto stisknete pro zapnutí, [List]

(Seznam) se změní na [Music Menu]

(Menu hudby) a lze nyní zobrazit menu

hudby.

14)  Source (Zdroj) 

Zobrazí obrazovku AV zdroje.

(*)     Pouze audio soubory na SD kartě

(**)    WAV formát není podporován.

(***)   Zobrazitelné obrázky obalů jsou ve formátu

JPEG (maximální rozlišení: 320 vertikálně x

240 horizontálně).

OBSAH DISPLEJE

Obrazovka s informacemi o přehrávání

3)

5)
4)

8)

9)

12)

14)
13)

11)

10)

6)

2)

7)

1)
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1) ROOT (KOŘENOVÁ SLOŽKA)

Zobrazí hlavní úroveň.

2) Tlačítko kurzoru

Umožňuje zvolit složku a soubor.

3) Ikona Home (Domů)

Stisknutím se kurzor přesune na

přehrávanou skladbu.

4) �
Zobrazí podmenu pro změnu režimu

přehrávání. 

→ “Přepnutí režimu přehrávání”

5) Přehrávání

Vrátí se na obrazovku s informacemi o

přehrávání audio souboru.

6) Název složky

Stisknutím se rozbalí složka.

7) Název souboru,

Stisknutím začne přehrávání stopy.

8) Přejít do ROOT (KOŘENOVÁ

SLOŽKA),

Seznam se přesune na hlavní úroveň a

sbalí všechny složky.

9) Přejít o 1 úroveň

Přesune se o jednu úroveň výše.

ZOBRAZENÍ SEZNAMU

Když zobrazíte seznam, můžete

zkontrolovat úrovně složek během

vyhledávání stop.

1) Na obrazovce s informacemi o

přehrávání USB zařízení nebo SD

karty, stiskněte List (Seznam).

Folder List (Seznam složek)

2)

1)

4)

3)
6)
7)

8)
9)5)

Zobrazí se seznam.

2) Stiskněte Přehrávání.

Displej se vrátí na obrazovku s

informacemi o přehrávání USB zařízení

nebo SD karty.

RADA

� Stisknutím [ROOT] (KOŘENOVÁ

SLOŽKA) se rozbalí složky.

� Můžete posunout seznam stisknutím 2
3 nebo å.



295

N
A

V
IG

A
Č

N
Í 
S
Y
S
T
É

M

ZOBRAZENÍ 

MENU HUDBY

Když je zobrazeno menu hudby, můžete

zobrazit seznam hudby pro každého autora

nebo album.

1) Na obrazovce s informacemi o

přehrávání USB zařízení nebo SD

karty stiskněte Playlist.

3) Stiskněte jakékoli “menu”. Menu hudby

Následující popis vysvětluje zobrazené

menu, když je zapnutý [Playlist] na

obrazovce s informacemi o přehrávání a

stisknete [Music Menu] (Menu hudby).

Zobrazí se [Playlist] a [List] (Seznam) se

změní na [Music Menu] (Menu hudby).

2) Stiskněte Music Menu (Menu

hudby).

Zobrazí se Menu hudby.

Zobrazí se seznam odpovídající položce

menu.

Playlists                  Zobrazí seznam Playlist.
(Playlisty)             Je vyžadován wpl soubor

(soubor playlistu). Uložte wpl
soubor na médiu do hlavní
úrovně.*

Artists (Interpreti)   Zobrazí seznam interpretů.

Albums (Alba)          Zobrazí seznam alb.

Songs (Skladby)      Zobrazí seznam skladeb.

Genres (Žánry)        Zobrazí seznam žánrů.

Přehrávání               Návrat na obrazovku 
s informacemi o přehrávání.
→ “Obrazovka s
informacemi o přehrávání”

�                              Zobrazí podmenu a změní
režim přehrávání.
Nicméně, [Scan] (Zběžné
přehrávání) se nezobrazí.
→ “Přepnutí režimu
přehrávání”

(*) Pokud se struktura složek pod hlavní úrovní liší
od struktury složek wpl souboru, seznam nelze
rozpoznat.
→ “Struktura složek”
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OBRAZOVKA MAP+INFO

Tato kapitola popisuje obrazovky, které se

zobrazí při volbě [AV] (USB/SD) na

obrazovce Map+Info.

5) �
Stiskem se zobrazí podmenu. 

6) Displej režimu přehrávání

Zobrazí aktuální režim přehrávání.

: Repeat play (Opakované

přehrávání) 

: Pro opakované přehrávání

složky 

: Scan play (Zběžné

přehrávání) 

: Pro zběžné přehrávání

složky 

: Random play (Náhodné

přehrávání) 

: Náhodné přehrávání všech

souborů

7) Content (Obsah)

Změní zobrazené informace v podokně

Mapa+Info.

(*)    Pouze audio soubory na SD kartě

(**)   WAV formát není podporován.

(***) Zobrazitelné obrázky obalů jsou ve formátu

JPEG (maximální rozlišení: 320 vertikálně x

240 horizontálně).

35) Nenechávejte USB zařízení/SD kartu bez

dohledu ve vozidle.

36) Nepoužívejte pevné disky nebo čtečky

karet, jelikož mohou být poškozena tato

zařízení nebo na nich obsažená data. Pokud

jsou nesprávně připojena, vypněte

motor/zapalování a poté je vyjměte.

37) Není možné žádné odškodnění za ztrátu

dat z USB zařízení nebo SD karty.

38) V závislosti na zacházení se zařízeními,

mohou být audio soubory poškozeny nebo

ztraceny, proto je doporučeno zálohovat data.

5) 6) 7)

3)2) 4)1)

1) Název/číslo stopy

Pokud je v informacích o titulu obsažen

název skladby, zobrazí se. Pokud není k

dispozici žádná informace o titulu,

zobrazí se název souboru. U formátu

WAV se zobrazí název souboru.

2) Obal (*) (**) (***)

Pokud je v informacích o titulu obsažen

obrázek obalu, zobrazí se.

3) Název interpreta (*)

Pokud je v informacích o titulu obsažen

název interpreta, zobrazí se.

4) Čas přehrávání

17) Nikdy nedržte USB zařízení nebo SD

kartu v ruce a nemanipulujte s nimi během

jízdy, jelikož je to nebezpečné.

DŮLEŽITÉ

VAROVÁNÍ
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Výbava dle typu (vozidla s rozhraním Bluetooth® 2.0). 

POUŽITÍ BLUETOOTH AUDIO

39) 40) 41) 42)

� V závislosti na stavu audio zařízení s

Bluetooth, může chvíli trvat, než bude

zařízení rozpoznáno, nebo než začne

přehrávání.

� Specifikace a nastavení audio zařízení s

Bluetooth mohou znamenat, že připojení

nebude možné, nebo může vyústit v

rozdílnou obsluhu nebo zobrazení.

� V závislosti na audio datech v audio

zařízení s Bluetooth, nemusí být

informace zobrazeny správně.

� V závislosti na stavu vozidla a zařízení,

iPod/iPhone nemusí přehrávat po

nastartování motoru.

� Data obsahující informace o autorských

právech nemusí být přehrána.

� Je doporučeno vynulovat nastavení

ekvalizéru audio zařízení s Bluetooth.

Podporované profily 

a funkce

Tato kapitola popisuje funkce podporované

jednotlivými profily.

ZAŘÍZENÍ EXTERNÍHO VSTUPU

Funkce A2DP

Funkce

AVRCP

  v1.0       v1.3

Audio výstup během 

přehrávání                                    
○

(*) Vzorkovací frekvence: 16 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz,

48 kHz

Play/Stop/Pause                               ○        ○

Posun vpřed/vzad                            ○        ○

Volba stopy                                      ○        ○

Volba skupiny                                    ×         ×

Opakované/náhodné/zběžné 

přehrávání                                         
×          ○

Displej stavu přehrávání                     ×          ○

Displej zbývající kapacity 

baterie                                               
×          ○

Displej seznamu skupin                     ×           ×

Volba stopy ze seznamu skupin         ×           ×

Displej titulu                                       ×          ○

Toto zařízení může přehrávat stopy na

komerčně dostupném audio zařízení s

Bluetooth.

POZNÁMKA

� V závislosti na typu audio zařízení s

Bluetooth nemusí být možné použití,

nebo mohou být omezeny některé

funkce.

� Aktualizace softwaru někdy změní

funkce, které mohou být použity při

připojení tomuto produktu.

� Ujistěte se o tom v příručkách ke

komerčně dostupným audio zařízením s

Bluetooth.

� V závislosti na typu audio zařízení s

Bluetooth se může lišit úroveň hlasitosti.

Je zde nebezpečí zvýšené hlasitosti,

proto je před použitím doporučeno

ztlumit hlasitost. →“Nastavení hlasitosti”
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PŘIPOJENÍ AUDIO

ZAŘÍZENÍ S BLUETOOTH

Tento produkt a audio zařízení s Bluetooth

používají k připojení funkce Bluetooth. Pro

podrobnější informace o připojení se

podívejte na “Nastavení Bluetooth”. Metody

ovládání níže popisují situace po vytvoření

připojení.

POZNÁMKA 

� Pokud je iPod/iPhone připojen přes

Bluetooth jako audio zařízení s

Bluetooth nepřipojujte iPod/iPhone

pomocí iPod kabelu. Připojení pomocí

obou metod má za následek chybný

provoz.

POSLECH Z AUDIO

ZAŘÍZENÍ S BLUETOOTH

1) Stiskněte tlačítko MEDIA.

Pokračuje naposledy přehrávané

médium.

Když je Audio zapnuté, po každém

stisku tlačítka se přepne zdroj média a

zobrazí se obrazovka přehrávání médií.

2) Stiskněte Source (Zdroj).

Zobrazí se AV zdoj.

3) Stiskněte Bluetooth Audio.

Zobrazí se obrazovka s informacemi o

přehrávání CD.

4) Stiskněte tlačítko

nebo tlačítko pro

volbu stopy.

RADA

� Když stisknete tlačítko [MEDIA], aniž by

bylo médium k dispozici, zobrazí se

obrazovka AV zdroje.

� Můžete přehrávanou stopu posunout

vpřed nebo vzad podržením

tlačítka nebo

tlačítka.

� Stiskem tlačítka [MAP] (MAPA) můžete

zobrazit obrazovku navigace během

používání funkce audio.

Stiskem tlačítka [MAP] (MAPA) znovu se

displej vrátí na obrazovku audio.
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1) Zdrojový panel

Zobrazí název aktuálně zvoleného zdroje

a režim přehrávání.

2) Název stopy/název interpreta/název

žánru (*)

3) � (*) 

Zobrazí podmenu pro změnu režimu

přehrávání. 

→ “Přepnutí režimu přehrávání”

4) Zobrazení režimu přehrávání (*) (**)

  : Repeat play (Opakované

přehrávání)

  : Group repeat play

(Opakované přehrávání

skupiny)

  : All repeat play (Opakované

přehrávání všech)

  : Scan play (Zběžné

přehrávání)

: Group scan play (Zběžné

přehrávání skupiny)

: Random play (Náhodné

přehrávání)

: Group random play

(Náhodné přehrávání

skupiny)

                     : Repeat + Random play

(Opakované + Náhodné

přehrávání)

                     : Repeat + Group random

play (Opakované přehrávání

+ Náhodné přehrávání

skupiny)

: Group repeat + Random

play (Opakované přehrávání

skupiny + Náhodné

přehrávání)

: Group repeat + Group

random play (Opakované

přehrávání skupiny +

Náhodné přehrávání

skupiny)

: All repeat + Random play

(Opakované přehrávání

všech + Náhodné

přehrávání)

: All repeat + Group random

play (Opakované přehrávání

všech + Náhodné

přehrávání skupiny)

5)    Zobrazení zbývající kapacity 

baterie (*)

Zobrazí množství energie baterie, které

zbývá audio zařízení s Bluetooth.

6)    Ikona Bluetooth připojení

7)    Ikona stavu (*)

: Přehrát

: Pauza

: Stop

: Posunutí vpřed

: Přetočení

8)    ,

Umožňuje zastavit, přehrát nebo

pozastavit.

9)    Čas přehrávání (*)

10)  2 Track (Stopa)3
Používá se pro volbu stopy. Tiskněte

pro rychlé přetáčení a posouvání.

11)  Source (Zdroj) 

Zobrazí obrazovku AV zdroje.

(*)   Nezobrazí se u AVRCP v1.0.

(**)  Nezobrazí se, pokud nemůže být získána

informace.

OBSAH DISPLEJE

Obrazovka s informacemi o přehrávání

2)

3)

4)
5)
6)
7)

9)

11)
10)

8)

1)



300

N
A

V
IG

A
Č

N
Í 
S
Y
S
T
É

M
PŘEPNUTÍ REŽIMU

PŘEHRÁVÁNÍ

Je možné opakované přehrávání, náhodné

přehrávání, zběžné přehrávání.

(*)   Tuto funkci nelze využít, pokud AVRCP je

v1.0.

1) Na obrazovce s informacemi o

přehrávání audio zařízení s

Bluetooth stiskněte �.

Zobrazí se podmenu.

2) Stiskněte “mode” (“režim”) pro

změnu.

Režim přehrávání

(*)   V závislosti na typu audio zařízení s Bluetooth se mohou lišit podrobnosti přehrávání.

Repeat (Opakované přehrávání)    Pokaždé, když toto stisknete, režim se přepne v pořadí “Opakované

přehrávání”, 

                                                         “Opakování skupiny”, “Opakování všech” a “Zrušeno”.

                                                         Repeat (Opakované přehrávání): Opakuje přehrávání aktuálně

přehrávané stopy.

                                                         Group repeat (Opakované přehrávání skupiny): Opakuje

přehrávání stop v aktuálně přehrávané skupině.

                                                         All repeat (Opakované přehrávání všech): Opakuje přehrávání

všech stop v audio zařízení s Bluetooth.

Scan (Zběžné přehrávání)               Pokaždé, když toto stisknete, režim se přepne v pořadí “Zběžné

přehrávání”, “Zběžné přehrávání skupiny” a “Zrušeno”.

                                                         Scan (Zběžné přehrávání): Přehraje prvních 10 vteřin každé stopy

v aktuálně přehrávané skupině v pořadí.

                                                         Group scan (Zběžné přehrávání skupiny): Přehraje prvních 10

vteřin první stopy ve všech skupinách v audio zařízení s Bluetooth v

pořadí.

Random (Náhodné přehrávání)      Pokaždé, když toto stisknete, režim se přepne v pořadí “Náhodné

přehrávání”, 

“Náhodné přehrávání skupiny” a “Zrušeno”.

                                                              Random (Náhodné přehrávání): Přehraje stopy v aktuálně

přehrávané skupině v náhodném pořadí.

                                                         Group random (Náhodné přehrávání skupiny): Vybere všechny

skupiny v audio zařízení s Bluetooth v náhodném pořadí a přehraje

stopy ve skupině v pořadí.

3 Stiskněte �.

Začne přehrávání ve zvoleném režimu.
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OBRAZOVKA MAP+INFO

Tato kapitola popisuje obrazovku při volbě

[AV] (Bluetooth audio) na obrazovce

Map+Info.

 : All repeat play (Opakované

přehrávání všech)

 : Scan play (Zběžné

přehrávání)

 : Group scan play (Zběžné

přehrávání skupiny)

 : Random play (Náhodné

přehrávání)

 : Group random play

(Náhodné přehrávání

skupiny)

 : Repeat + Random play

(Opakované + Náhodné

přehrávání)

 : Repeat + Group random

play (Opakované přehrávání

+ Náhodné přehrávání

skupiny)

 : Group repeat + Random

play (Opakované přehrávání

skupiny + Náhodné

přehrávání)

 : Group repeat + Group

random play (Opakované

přehrávání skupiny +

Náhodné přehrávání

skupiny)

 : All repeat + Random play

(Opakované přehrávání

všech + Náhodné

přehrávání)

 : All repeat + Group random

play (Opakované přehrávání

všech + Náhodné přehrávání

skupiny)

39) Zařízení Bluetooth nikdy nedržte v ruce a

neovládejte jej během jízdy, je to nebezpečné.

40) Nenechávejte Bluetooth zařízení ve vozidle

bez dohledu.

41) Není možné žádné odškodnění za ztrátu

dat z Bluetooth zařízení.

42) V závislosti na zacházení se zařízeními,

mohou být audio soubory poškozeny nebo

ztraceny, proto je doporučeno zálohovat data.

4) Zobrazení zbývající kapacity 

baterie (*) 

Zobrazí množství energie baterie, které

zbývá připojenému audio zařízení s

Bluetooth.

5) Čas přehrávání (*)

6) Ikona stavu (*)

      : Přehrát

      : Pauza

      : Stop

      : Posunutí vpřed

      : Přetočení

7) �
Stiskem se zobrazí podmenu. 

8) Content (Obsah) 

Změní zobrazené informace v podokně

Mapa+Info.

(*)   Nezobrazí se u AVRCP v1.0.

(**)  Nezobrazí se, pokud nemůže být získána

informace.

7)6) 8)

3)2) 5)4)1)

1) Číslo/název stopy (*)

Pokud je obsažena informace o titulu,

zobrazí se.

2) Název interpreta

Pokud je k dispozici informace o titulu,

zobrazí se název interpreta. Pokud není

k dispozici žádná informace o titulu,

zobrazí se “NO NAME” (“ŽÁDNÝ

NÁZEV”).

3) Obrazovka režimu přehrávání (*) (**)

     : Repeat play (Opakované

přehrávání)

     : Group repeat play

(Opakované přehrávání

skupiny)

DŮLEŽITÉ
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Výbava dle typu

POUŽITÍ AUX

43) 44)

Připojením AUX zařízení k tomuto produktu

můžete z tohoto zařízení vložit do produktu

audio a přehrát jej.

RADA  

� Nahlédněte prosím do příručky k

vašemu vozidlu ohledně připojení AUX

zařízení.

AUDIO VÝSTUP

1) Stiskněte tlačítko MEDIA.

Pokračuje naposledy přehrávané

médium.

Když je Audio zapnuté, po každém

stisku tlačítka se přepne zdroj média a

zobrazí se obrazovka přehrávání médií.

2) Stiskněte Source (Zdroj).

Zobrazí se AV zdroj.

3) Stiskněte AUX.

43) Ze zařízení AUX nelze přehrávat video.

44) Pokud toto použijete při vypnutém

motoru, může to způsobit vybití baterie, což

znemožní nastartování motoru.

Tím se spustí audio z AUX zařízení.

DŮLEŽITÉ
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INFO/NASTAVENÍ

CALENDAR

(KALENDÁŘ)

Zobrazí se kalendář. Můžete zkontrolovat a

nastavit významné dny a výročí.

ZOBRAZENÍ

1) Stiskněte tlačítko INFO/SET.

Zobrazí se Informační menu.

2) Stiskněte Calendar (Kalendář).

POZNÁMKA

� U dnů označených jako významné dny

nebo výročí se zobrazí ikony.

� Pokud je jeden den označen jako

významný den i jako výročí, ikona

významného dne má přednost.

Zobrazí se kalendář.
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Obsah displeje

1) Rok a měsíc zobrazeného kalendáře

2) Změna měsíce

Stisknutím se zobrazí kalendář

předcházejícího nebo nadcházejícího

měsíce.

3) Změna roku

Stisknutím se zobrazí kalendář

předcházejícího nebo nadcházejícího

roku.

4) Významný den 

Zobrazí seznam významných dnů a

umožňuje jejich úpravu.

5) Výročí 

Zobrazí seznam výročí.

6) Aktuální rok, měsíc a den

7) Calendar (Kalendář) 

Dnešní den je zobrazen světle modrou

barvou. Když stisknete den, můžete jej

nastavit jako významný den. 

→ “Nastavení významných dnů”

8) Zpět 

Stisknutím se vrátí displej do

informačního menu.

3)

4)
5)

6)

7)

8)

2)

1)

NASTAVENÍ

VÝZNAMNÝCH DNŮ

Nastaví nový významný den. Lze nastavit až

200 významných dnů.

1) Stiskněte den v kalendáři 

�   Nelze nastavit významný den na

uplynulé datum.

2) Stiskněte Icon (ikona).
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3) Stiskněte jakoukoli “ikonu”. Úprava významných dnů

Upraví významný den, který byl již nastaven.

1) Když je zobrazen kalendář,

stiskněte Special Day (Významný

den).

Zobrazí seznam významných dnů.

2) Stiskněte významný den, který

chcete upravit.

Smazání významných

dnů

Smaže významný den, který byl již

nastaven.

1) Když je zobrazen kalendář,

stiskněte Special Day (Významný

den).

Zobrazí seznam významných dnů.

2) Stiskněte významný den, který

chcete smazat.

4) Stiskněte Memo.

5) Zadejte název pro významný den a

stiskněte Set (Nastavit).

→ “Jak vkládat znaky”

6) Stiskněte Set (Nastavit).

Nastavení významného dne je dokončeno.

POZNÁMKA

� Tři dny po významném dni je

automaticky smazán.

Zobrazí okno nastavení pro významný den.

Zbytek postupu je stejný od Kroku 2 dále u

“Nastavení významných dnů”.
3) Stiskněte Delete (Smazat).

4) Stiskněte Delete (Smazat).

Smazání významného dne je dokončeno.
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NASTAVENÍ VÝROČÍ

Nastaví nové výročí. Lze nastavit až 20

výročí.

1) Když je zobrazen kalendář,

stiskněte Anniversary (Výročí).

Zobrazí se seznam výročí.

2) Stiskněte New Event (Nová událost).

4) Stiskněte jakoukoli “ikonu”. 8) Zadejte název pro výročí a stiskněte

Set (Nastavit).

→ “Jak vkládat znaky”

Zobrazí se obrazovka nastavení výročí.

RADA

� Můžete nastavit několik výročí na stejný

den.

� Pokud je na stejný den nastaveno více

výročí, prioritu zobrazení má ikona pro

poslední nastavené výročí.

3) Stiskněte Icon (Ikona).

5) Stiskněte Date (Datum).

6) Stiskněte � nebo �, poté zadejte

“měsíc” a “den”, poté stiskněte Set

(Nastavit).

7) Stiskněte Memo.

9) Stiskněte Set (Nastavit).

Nastavení výročí je dokončeno.
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Úprava výročí

Upraví výročí, které bylo již nastaveno.

1) Když je zobrazen kalendář,

stiskněte Anniversary (Výročí).

Zobrazí seznam nastavených výročí.

2) Stiskněte výročí, které chcete

upravit.

Smazání výročí

1) Když je zobrazen kalendář,

stiskněte Anniversary (Výročí).

Zobrazí seznam nastavených výročí.

2) Stiskněte výročí, které chcete

smazat.

Zobrazí se obrazovka nastavení výročí.

Zbytek postupu je stejný od Kroku 3 dále u

“Nastavení výročí”.

3) Stiskněte Delete (Smazat).

4) Stiskněte Delete (Smazat).

Smazání výročí je dokončeno.
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UŽIVATELSKÁ SD

Pokud je v zařízení vložena audio SD karta,

můžete zkontrolovat kapacitu a dostupné

místo na SD kartě. Můžete také provádět

aktualizace různých informací.

ZOBRAZENÍ

1) Stiskněte tlačítko INFO/SET.

Zobrazí se Informační menu.

2) Stiskněte >>.

3) Stiskněte User SD.

Informace, které lze aktualizovat

Aktualizace mapové databáze Pokud je do zařízení vložena SD karta s daty pro aktualizace verze,

lze zařízení aktualizovat na další verzi. Pro podrobnosti nahlédněte do

“Aktualizace mapové databáze”.

Zobrazí se obrazovka s informacemi o

uživatelské SD kartě.

Můžete zkontrolovat kapacitu SD karty a

dostupné místo.

RADA

� Informace lze aktualizovat stisknutím

položky menu.
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4) Stiskněte Update charge station

(Aktualizace dobíjecí stanice).
AKTUALIZACE

MAPOVÉ DATABÁZE

Můžete provést aktualizaci mapové

databáze pomocí SD karty.

� Pro podrobnosti se obraťte na vašeho

prodejce Fiat.

Výbava dle typu
(vozidla s rozhraním Bluetooth®

2.0). 

KONTROLA

HLASOVÝCH

PŘÍKAZŮ

Můžete zkontrolovat použití hlasového

ovládání, seznam hlasových příkazů, atd.

1) Stiskněte tlačítko INFO/SET nebo

stiskněte Voice Command Help

(Hlasové pokyny).

5) Zkontrolujte verzi, poté stiskněte

Update (Aktualizovat).

Aktualizace z SD karty je dokončena.

Poté stiskněte jakoukoli položku menu a

zkontrolujte metodu obsluhy.



Výbava dle typu

KONTROLA

INFORMACÍ O

CESTĚ 

(NE PRO VOZIDLA

PLUG-IN HYBRID)

Můžete zkontrolovat a nastavit informace o

cestě.

ZOBRAZENÍ

1) Stiskněte tlačítko INFO/SET.

Zobrazí se Informační menu.

2) Stiskněte Trip (Cesta).

Obsah displeje

1) Graf spotřeby paliva

Umožňuje vám zkontrolovat průměrnou

spotřebu a okamžitou spotřebu paliva. 

→ “Graf spotřeby paliva”

2) Manual, Auto

Umožňuje vám změnit režim resetu.

3) Historie

Umožňuje vám zkontrolovat historii

spotřeby paliva a Eco skóre.

4) Aktuální režim resetu

5) Eco skóre (*) (**)

Zobrazí úroveň ECO jízdy počtem lístků.
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6)    Vzdálenost do vyprázdnění nádrže

      Měří a zobrazuje možnou dojezdovou

vzdálenost na základě zbývajícího paliva

a nedávné průměrné spotřeby paliva.

7)    Vypínání na volnoběh (*) (***)

8)    Celkem vypínání na volnoběh (*) (***)

9)    Reset 

       Umožňuje vám resetovat všechny

informace o trase.

10)  Čas kola 

      Umožňuje vám změřit čas, vzdálenost,

rychlost a spotřebu paliva.

(*)    Tuto výbavu mají pouze některá vozidla.

(**)   Eco skóre je vyhodnocováno od nastartování

do vypnutí motoru. Údaje se liší od čísla

zobrazeného na ukazateli.

(***) Čas se zobrazuje pouze u vozidel s touto

výbavou.

4)

6)
5)

7)
8)

9)
10)

1)

Type A

2)
3)

Zobrazí obrazovku s informacemi o trase.

Typ A
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1) Graf spotřeby paliva

Umožňuje vám zkontrolovat průměrnou

spotřebu a okamžitou spotřebu paliva. 

→ “Graf spotřeby paliva”

2) Manual, Auto

Umožňuje vám změnit režim resetu.

3) Historie 

Umožňuje vám zkontrolovat historii

spotřeby paliva a Eco skóre.

4) Aktuální režim resetu

5) Eco skóre (*) (**)

Zobrazí úroveň ECO jízdy počtem lístků.

6) Vzdálenost do vyprázdnění nádrže

Měří a zobrazuje možnou dojezdovou

vzdálenost na základě zbývajícího paliva

a nedávné průměrné spotřeby paliva.

7)    Průměrná rychlost

       Zobrazí průměrnou rychlost vozidla od

posledního vynulování.

8)    Čas jízdy

       Zobrazí uplynulý čas od zapnutého

zapalování.

9)    Reset 

       Umožňuje vám resetovat všechny

informace o trase.

10)  Čas kola

       Umožňuje vám změřit čas, vzdálenost,

rychlost a spotřebu paliva.

(*)    Tuto výbavu mají pouze některá vozidla.

(**)   Eco skóre je vyhodnocováno od nastartování

do vypnutí motoru. Údaje se liší od čísla

zobrazeného na ukazateli.

Graf spotřeby paliva

4)

6)
5)

7)
8)

9)
10)

1)

Type A

2)
3)

Jednotky

            km/l                             0~60

         l/100km                          0~20

         mpg(US)                         0~150

         mpg(UK)                         0~180

Hodnota

1) 2) 3) 4)

1) Průměrná spotřeba paliva

2) Graf průměrné spotřeby paliva

Zobrazí spotřebu paliva v 16 úrovních.

3) Graf okamžité spotřeby paliva

Zobrazí spotřebu paliva v 16 úrovních.

4) Stupnice

Zobrazí stupnici průměrné a okamžité

spotřeby paliva. Hodnoty se mohou lišit

v závislosti na jednotkách.

Typ A
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ZMĚNA REŽIMU RESETU

1) Na obrazovce s informacemi o

cestě stiskněte Manual.

Resetování informací o

trase

Vypínání na volnoběh    Průměrná úspora paliva

                                       Kumulativní čas vypnutí

na volnoběh 

Standardní vozidlo         Průměrná úspora paliva

                                       Průměrná rychlost

KONTROLA HISTORIE

Umožňuje vám zkontrolovat historii spotřeby

paliva a Eco skóre (*).

1) Na obrazovce stiskněte History

(Historie).

Přepne z režimu auto do režimu

manual.

Zobrazí se předchozí obrazovka s historií

(historie spotřeby paliva nebo Eco skóre).

POZNÁMKA

� Na obrazovce s historií eco skóre

stiskněte [Mileage History] (Historie ujeté

vzdálenosti) a zobrazí se obrazovka s

historií spotřeby paliva.

� Na obrazovce s historií spotřeby paliva

stiskněte [ECO Score] (ECO skóre) a

zobrazí se obrazovka s historií eco

skóre.

� Historie Eco skóre uloží zobrazenou

hodnotu před vypnutím motoru.

(*)    Eco skóre je výbava, kterou mají pouze

některá vozidla.

2) Stiskněte Auto.

Přepne z režimu manual do režimu

auto.

Režim auto            Informace o trase se vynuluje

po 4 hodinách od přepnutí

zapalování do polohy “ACC”

nebo “OFF”. 

Režim manual       Informace o trase se vynuluje

po stisknutí [Reset] na

obrazovce.
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Změna obrazovky s

historií spotřeby paliva

Je k dispozici dlouhodobá a krátkodobá

historie spotřeby paliva.

1) Na obrazovce s historií spotřeby

paliva stiskněte Long-term History

(Dlouhodobá historie).

ČAS KOLA

Můžete měřit čas, vzdálenost, rychlost a

spotřebu paliva.

1) Na obrazovce s informacemi o trase

stiskněte Lap time (Čas kola).

Zobrazí se obrazovka s časem kola.

2) Stiskněte Start.

3) Stiskněte Lap (Kolo).

Displej se přepne ze spotřeby paliva

(krátkodobé) na obrazovku se spotřebou

paliva (dlouhodobou).

2) Stiskněte Short History (Krátkodobá

historie).

Displej se přepne ze spotřeby paliva

(dlouhodobé) na obrazovku se

spotřebou paliva (krátkodobou).

Začne měření. V tuto chvíli se měří rychlost

vozidla a spotřeba paliva, proto nejsou

zobrazeny.

Výsledky aktuálního měření jsou

zaznamenány pod “A”.

4) Stiskněte Stop.

Měření je zastaveno a výsledky měření jsou

uloženy do seznamu.



RADA

� Pokud v Kroku 3 znovu stisknete [Lap]

(Kolo), výsledky měření v “A” jsou

zaznamenány pod “B” a předchozí

výsledky měření jsou uloženy pod “A”.

Tímto způsobem se výsledky měření po

každém stisku “Lap” (“Kolo”) posunou

dolů na “A”, “B”, “C” a “D”.

� Pokud skončíte u Kroku 4 a stisknete

[Start], měření se obnoví.

POZNÁMKA

� Pokud během měření vypnete motor,

měření se zastaví. Pokud nyní přepnete

zapalování do polohy ON, měření se

obnoví.

Smazání časů kola

Smaže výsledky měření.

1) Na obrazovce s časy kol stiskněte

Reset.
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Smazání výsledků měření je dokončeno.

Výbava dle typu

KLIMATIZACE

Můžete zkontrolovat stav klimatizace.

ZOBRAZENÍ

1) Stiskněte tlačítko INFO/SET.

Zobrazí se Informační menu.

2) Stiskněte >>.

3) Stiskněte Air Conditioner

(Klimatizace).

Zobrazí se stav klimatizace.
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POZNÁMKA

� Pokud je obsluhována klimatizace,

zatímco je zobrazena obrazovka

navigace a audio, zobrazí se následující

obrazovka.

Obsah displeje

Automatická dvouzónová

klimatizace

Jiná než automatická dvouzónová

klimatizace

� Pokud není během chvíle provedena

žádná změna nastavení klimatizace, její

displej automaticky zmizí.

5) 6)4) 7)

3)2)1)

1) Ukazatel rozmrazovače předního

skla/vyhřívání skla

Pokud je zapnutý rozmrazovač předního

skla, zobrazí se . Když je zapnuté

vyhřívání předního skla, zobrazí se . 

2) Ukazatel klimatizace

Zobrazí se, pokud je zapnutá

klimatizace.

3) Ukazatel rychlosti větráku

Zobrazí rychlost větráku 

v 9 úrovních.

4) Ukazatel odmlžování zadního skla

Zobrazí se, pokud je zapnuté

odmlžování zadního skla.

5) Nastavení teploty v levé polovině

9) 10)

8)

6)    DVOUZÓNOVÁ

      Zobrazí se, pokud je dvouzónový režim

zapnutý.

7)    Nastavení teploty v pravé polovině

8)    Směr vzduchu/Ukazatel nasávání

venkovního vzduchu

9)    Ukazatel automatického režimu

      Zobrazí se, pokud je automatický režim

zapnutý.

10)  Nastavení teploty
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GPS INFORMACE

Můžete zkontrolovat název aktuálního

umístění, jeho zeměpisnou šířku/délku a

počet přijímaných GPS satelitů a mapu

umístění satelitů.

ZOBRAZENÍ

1) Stiskněte tlačítko INFO/SET.

Zobrazí se Informační menu.

2) Stiskněte >>.

3) Stiskněte GPS Information (GPS

informace).

Obsah displeje

1) Název aktuálního umístění

2) Zeměpisná šířka/délka aktuálního

umístění

3) Počet přijímaných GPS satelitů

RADA

� Pokud se zobrazí , jsou přijímány

dostatečné rádiové signály ze čtyř nebo

více GPS satelitů a je možné měření 3D

polohy, které měří tři položky -

zeměpisnou délku, šířku a nadmořskou

výšku.

� Pokud se zobrazí , jsou přijímány

dostatečné rádiové signály ze tří nebo

méně GPS satelitů a je možné měření

2D polohy, které měří dvě položky -

zeměpisnou délku a šířku. V takovém

případě je přesnost polohy menší než u

3D určení polohy.

2)

3)
4)
5)

1)

6)

7)

� Pokud není zobrazena žádná značka,

znamená to, že nejsou přijímány

dostatečné rádiové signály z GPS

satelitů a systém je ve stavu, kdy neměří

polohu.

4) Sever nahoru 

Stisknutím je možné změnit mapu

polohy satelitů tak, že sever je nahoře.

5) Směr nahoru 

Stisknutím je možné změnit mapu

polohy satelitů tak, že směr jízdy je

nahoře.

6) Mapa polohy satelitů

Umožňuje vám zkontrolovat polohu

přijímaných GPS satelitů. GPS aktuálně

používaná pro výpočet polohy je

zobrazena žlutě a nepoužívané jsou

zobrazeny šedě.

7) Zpět

Stisknutím se vrátí displej do

informačního menu.

Zobrazí se obrazovka s GPS informacemi.
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OBRAZOVKA MAP+INFO

Tato kapitola popisuje obrazovky, které se

zobrazí při volbě [GPSInfo] na obrazovce

Map+Info.

5) Směr jízdy nahoře 

Stisknutím je možné změnit mapu

polohy satelitů tak, že směr jízdy je

nahoře.

6) Mapa polohy satelitů

Umožňuje vám zkontrolovat polohu

přijímaných GPS satelitů. GPS aktuálně

používaná pro výpočet polohy je

zobrazena žlutě a nepoužívané jsou

zobrazeny šedě.

7) �
Stiskem se zobrazí podmenu.

8) Obsah

Změní zobrazené informace v podokně

Mapa+Info.7) 8)

3)2) 4) 5)1) 6)

1) Název aktuálního umístění

2) Zeměpisná šířka/délka aktuálního

umístění

3) Počet přijímaných GPS satelitů

4) Sever nahoře 

Stisknutím je možné změnit mapu

polohy satelitů tak, že sever je nahoře.
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Výbava dle typu
(vozidla s rozhraním Bluetooth®

2.0).

MOBILNÍ TELEFON

18) 19)

Připojení vašeho mobilního telefonu k

tomuto zařízení s Bluetooth vám umožní

využít funkci hands-free.

PŘIPOJENÍ 

MOBILNÍHO TELEFONU

Toto zařízení a mobilní telefon používají k

připojení funkce Bluetooth.

Pro podrobnější informace o připojení se

podívejte na “Nastavení Bluetooth”.

Metody ovládání níže popisují situace po

vytvoření připojení.

POZNÁMKA

� Je vyžadován mobilní telefon, který

může být připojen přes Bluetooth.

� Pro podporované příslušenství

nahlédněte do uživatelské příručky

vozidla.

� Zrušte funkce, jako například “zámek

klávesnice” mobilního telefonu a připojte

při zobrazení pohotovostní obrazovky.

� Některá zařízení nelze připojit.

ZOBRAZENÍ

TELEFONNÍHO SEZNAMU

V tomto zařízení je uložen telefonní seznam

vozidla a mobilní telefonní seznam, který

může čerpat data z vašeho mobilního

telefonu.

1) Stiskněte tlačítko PHONE

(TELEFON).

ULOŽENÍ DO

TELEFONNÍHO SEZNAMU

Telefonní čísla mohou být uložena.

Vložení a uložení

telefonního čísla

Uložení je provedeno u telefonního seznamu

vozidla.

1) Stiskněte tlačítko PHONE

(TELEFON).

2) Stiskněte �.

3) Stiskněte Num.

4) Stiskněte “telefonní číslo”, které

chcete uložit.

Zobrazí se obrazovka telefonního seznamu

vozidla.

POZNÁMKA

� Telefonní čísla v telefonním seznamu

mobilního telefonu nemohou být uložena

nebo odstraněna z tohoto zařízení.

� Pokud se zobrazuje obrazovka

telefonního seznamu vozidla a chcete

přepnout na mobilní seznam, stiskněte

[Mobile Phonebook] (Mobilní telefonní

seznam).

� Pokud se zobrazuje obrazovka

mobilního telefonního seznamu a chcete

přepnout na telefonní seznam vozidla,

stiskněte [Vehicle Phonebook] (Telefonní

seznam vozidla).

5) Stiskněte � a poté Registration

(Uložení).
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6) Zadejte typ telefonního čísla. Uložení z 

mobilního telefonu

20)

Záznamy z telefonního seznamu mobilního

telefonu můžete jeden po druhém uložit do

seznamu vozidla. V mobilním telefonním

seznamu můžete také zobrazit všechny

záznamy telefonního seznamu mobilního

telefonu.

POZNÁMKA

� Pro podrobnosti ohledně ovládání

vašeho mobilního telefonu nahlédněte

do příručky k mobilnímu telefonu.

� Normální přenos dat nemusí být možný

u některých typů mobilních telefonů.

� Jediné údaje, které lze přenést jsou

domácí, pracovní a mobilní telefonní

čísla.

� Dokončení přenosu může trvat přibližně

3 minuty. Záleží to na počtu telefonních

čísel uložených v mobilním telefonu.

� Pokud je již v zařízení uložen mobilní

telefonní seznam, načtení telefonního

seznamu jej přepíše.

� V seznamu vozidla může být uloženo až

32 záznamů.

� V mobilním seznamu lze zobrazit až

1000 záznamů.

� Telefonní čísla v telefonním seznamu

mobilního telefonu nemohou být uložena

nebo odstraněna z tohoto zařízení.

� Abyste mohli načíst pouze 1 záznam,

váš mobilní telefon musí podporovat

OPP (Object Push Profiles).

� Abyste mohli načíst všechny záznamy,

váš mobilní telefon musí podporovat

PBAP (Phone Book Access Profiles).

7) Stiskněte Back (Zpět).

Uložení do telefonního seznamu vozidla

je dokončeno.
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Čtení jednoho záznamu

1) Zobrazte obrazovku telefonního

seznamu vozidla.

→ “Zobrazení telefonního seznamu”

2) Stiskněte � a poté Register (Uložit).

3) Stiskněte Register from 

Mobile Phone (Uložit z mobilního

telefonu).

4) Stiskněte Yes (Ano).

Toto proveďte, když se zobrazí zpráva

“Import one phonebook entry?”

(“Importovat jeden záznam telefonního

seznamu?”).

5) Zvolte telefonní číslo.

Pro zvolení telefonních čísel, která mají

být přenesena, je potřeba obsluhovat

mobilní telefon.

Pro podrobnosti nahlédněte do

uživatelské příručky vašeho mobilního

telefonu.

Když je nahrávání do telefonního seznamu

vozidla hotové, zobrazí se zpráva “Import

successful” (“Import úspěšný”).

Čtení ve všech záznamech

1) Zobrazte obrazovku mobilního

telefonního seznamu.

→ “Zobrazení telefonního seznamu”

2) Stiskněte Import.

3) Stiskněte Yes (Ano).

Toto udělejte, zatímco se zobrazí zpráva

“Import entire phonebook from this

phone?” (“Importovat celý telefonní

seznam z tohoto telefonu?”).

Když je nahrávání do mobilního telefonního

seznamu hotové, zobrazí se zpráva “Import

successful” (“Import úspěšný”).

ÚPRAVA TELEFONNÍHO

SEZNAMU

Můžete upravit telefonní seznam, který byl

již uložen.

1) Zobrazte obrazovku telefonního

seznamu vozidla.

→ “Zobrazení telefonního seznamu”

2) Stiskněte � a poté Edit (Upravit).

Zobrazí se obrazovka s úpravami

telefonního seznamu.

Zbytek postupu je stejný jako Krok 4

“Zadání a uložení telefonního čísla”
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Smazání telefonního

seznamu

Můžete smazat telefonní seznam, který byl

již uložen.

1) Zobrazte obrazovku telefonního

seznamu vozidla.

→ “Zobrazení telefonního seznamu”

2) Stiskněte � a poté Delete (Smazat)

3) Stiskněte jednu z “možnosti

smazání”.

VYTOČENÍ TELEFONNÍHO

ČÍSLA

45) 46)

Existuje několik způsobů, jak vytočit číslo.

Volání zadáním

telefonního čísla

1) Stiskněte tlačítko PHONE

(TELEFON).

Zobrazí se obrazovka telefonního

seznamu vozidla.

2) Stiskněte � a poté Num.

Zobrazí se obrazovka mobilního

telefonu.

RADA

� Z obrazovky mobilního telefonního

seznamu stiskněte [Num] pro zobrazení

obrazovky mobilního telefonu.

3) Zadejte “telefonní číslo”.

Smažte

zvolenou

položku

4) Stiskněte Yes (Ano).

Smazání telefonního seznamu je

hotovo.

RADA

� Pokud při zadávání uděláte chybu,

stiskněte [Clear] (Vymazat) pro smazání

jedné číslice.

4) Stiskněte tlačítko .

Zahájí se hovor na zadané telefonní číslo.

Smazání 1 položky Smaže aktuálně zvolený

telefonní seznam. 

                                Zvolte více telefonních

seznamů, poté stiskněte

[Delete] (Smazat) pro jejich

smazání.

Smazání všech       Smaže všechny uložené

telefonní seznamy.
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Volání osobě, se kterou

jste právě hovořili

1) Na obrazovce mobilního telefonu

stiskněte Redial (Opakované

vytáčení).

Zahájí se hovor na telefonní číslo, se

kterým jste právě hovořili.

Volání z telefonního

seznamu

1) Zobrazte telefonní seznam vozidla

nebo mobilní telefonní seznam.

→ “Zobrazení telefonního seznamu”

2) Zvolte a stiskněte “osobu, které

chcete zavolat”.

RADA

� Pokud je v telefonním seznamu hodně

položek, můžete je najít pomocí funkce

vyhledávání.

Stiskněte � a [Jump] (Přeskočit) pro

telefonní seznam vozidla a stiskněte

[Jump] (Přeskočit) pro mobilní telefonní

seznam, poté zadejte první písmeno

osoby, jejíž telefonní číslo hledáte.

3) Stiskněte “telefonní číslo, na které

chcete volat”.

4) Stiskněte Yes (Ano).

Zahájí se hovor na zvolené telefonní číslo.
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Volání na telefonní číslo

uložené v mapě

Pokud je obsaženo telefonní číslo v

informacích o bodu zájmu u navigační

funkce, můžete na toto telefonní číslo

zavolat.

POZNÁMKA

� Pokud v informacích hledaného bodu

zájmu není obsaženo žádné telefonní

číslo, nemůžete uskutečnit volání

1) Stiskněte “umístění”, na které

chcete volat.

→ “Vyhledání umístění”

2) Stiskněte Dial (Vytočit).

PŘÍCHOZÍ HOVORY

Rozezní se vyzvánění a zobrazí se obrazovka příchozího hovoru.

Zahájí se telefonní hovor na telefonní číslo

bodu zájmu.

RADA

� Stisknutím [Mute On] (Ztišení zapnuto) se vypne mikrofon připojený k tomuto zařízení.

Stisknutím [Mute Off] (Ztišení vypnuto) se zapne funkce mikrofonu.

� Stisknutím [Transfer Call] (Přepnutí hovoru) přepne reproduktor a mikrofon do mobilního

telefonu. Opětovným stisknutím [Transfer Call] (Přepnutí hovoru) se přepne reproduktor a

mikrofon do tohoto zařízení.

� Obrazovka příchozího hovoru zmizí přibližné po čtyřech vteřinách.

Pro její opětovné zobrazení stiskněte [TEL].
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Přijetí 

příchozího hovoru

1) Stiskněte tlačítko “OFF HOOK”

(“ZVEDNUTÉ SLUCHÁTKO”) na

volantu.

→ “Dálkové ovládání na volantu”

NASTAVENÍ ZÁMKU

47))

Můžete zamknout funkci telefonu zámkem,

abyste zabránili využití funkce telefonu třetí

osobou bez vašeho souhlasu.

1) Na obrazovce mobilního telefonu

stiskněte � a poté Lock (Zámek).

2) Zadejte čtyřmístné “heslo”, poté

stiskněte Enter.

RADA

� Po vypnutí zapalování do polohy

LOCK/OFF počkejte alespoň 30 vteřin,

pak zapalování znovu zapněte do

polohy ACC nebo ON.

Pokud zapnete zapalování do polohy

ACC nebo ON příliš brzy, nové

nastavení nebude správně provedeno.

� Pokud jste nastavili heslo, po zapnutí

zapalování zkontrolujte, že je heslo

nastaveno správně.

� Pokud zapomenete heslo, kontaktujte

svého prodejce Fiat.

Nyní můžete hovořit s volajícím.

Ukončení telefonního

hovoru

1) Stiskněte tlačítko “ON HOOK”

(“POLOŽENÉ SLUCHÁTKO”) na

volantu.

→ “Dálkové ovládání na volantu”

Tím ukončíte příchozí hovor.

Nastavení hesla je dokončené.
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Odemknutí zámku

Použijte heslo pro odemčení zámku. Až

budete příště používat funkci telefonu,

nebude potřeba znovu zadávat heslo.

1) Stiskněte tlačítko PHONE

(TELEFON).

Zobrazí se obrazovka telefonního

seznamu vozidla.

2) Zadejte nastavení “hesla”, poté

stiskněte Enter.

45) Pokuste se maximálně vyhýbat

telefonování za jízdy. Nejprve zastavte vozidlo

na bezpečném místě.

46) Některé mobilní telefony omezují volání na

stejné telefonní číslo na 3 opakování během 3

minut.

47) Nezapomeňte toto heslo. Budete jej

potřebovat při příštím využití funkce telefonu.

18) Řidič by neměl během jízdy držet mobilní

telefon v ruce.

19) Nenechávejte mobilní telefon ve vozidle

bez dohledu. Pokud mobilní telefon sklouzne

pod sedadlo, když zastavujete vozidlo nebo

když projíždíte zatáčkou, a dostane se pod

brzdový pedál, může bránit v řízení a způsobit

nehodu.

20) Než začnete nahrávat telefonní seznam z

mobilního telefonu, zastavte vozidlo na

bezpečném místě.

3) Stiskněte � a poté Unlock

(Odemknout).

Odemčení hesla je dokončeno.

VAROVÁNÍ DŮLEŽITÉ
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Výbava dle typu

KAMERA

21)

48) 49) 50)

Kamera (zadní, postranní, přední) může

zobrazit obraz dění za, vedle a před

vozidlem, čímž se eliminují mrtvé úhly. Typy

kamer (zadní, postranní, přední) záleží na

typu vozidla.

Pro informace o pozicích kamer, rozsahu

zobrazení každé kamery a další obsluhu

nahlédněte do uživatelské příručky.

ZOBRAZENÍ

Zobrazení využívající

polohu řadicí páky

1) Přesuňte řadicí páku do polohy “R”.

Zobrazí se obraz zadní kamery nebo

systému prostorových kamer.

Zobrazení využívající

dálkové ovládání na

volantu

1) Stiskněte tlačítko CAMERA

(KAMERA).

→ “Dálkové ovládání na volantu”

Stisknutím tlačítka Camera lze zobrazit obraz

z kamery.

Obraz kamery se přepne po každém stisku

tlačítka Camera (Kamera).

21) Obraz kamery nezbavuje řidiče povinnosti

dávat pozor, ani tuto povinnost nesnižuje.

Jeďte tak, abyste očima sledovali okolí, jako

kdyby na vozidle nebyly žádné kamery.

48) Pokud se na kameru přilepí bláto, sníh,

apod., neodstraňujte je tyčí, apod. Raději

použijte vodu nebo teplou vodu a poté ji

otřete měkkým hadrem.

49) V závislosti na počtu osob ve voze a na

nákladu mohou být obraz kamery a naváděcí

čáry vyoseny.

50) Obraz kamery a naváděcí čáry mohou být

vyoseny na svažující se silnici, nebo pokud je

vozidlo jinak nakloněno.

VAROVÁNÍ

DŮLEŽITÉ
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Výbava dle typu

PROSTŘEDÍ

Můžete zkontrolovat nadmořskou výšku,

tlak vzduchu a venkovní teplotu.

ZOBRAZENÍ

1) Stiskněte tlačítko INFO/SET.

Zobrazí se Informační menu

2) Stiskněte Trip.

Obsah displeje

1) Výškoměr

2) Venkovní

3) Značka mrazu

Zobrazí se, pokud je venkovní teplota

nižší než 3 °C.

4) Tlakoměr

5) Graf venkovní teploty

6) Graf nadmořské výšky

7) Back (Zpět) 

Stisknutím se vrátí displej do

informačního menu.

POZNÁMKA

� Grafy zobrazí informace v jednotkách za

posledních 5 minut.

� Můžete změnit jednotky.

→ “Jednotky”

2)
3)
4)

1)

6)

7)5)

Zobrazí obrazovku s informacemi o

prostředí.
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Výbava dle typu

ÚDRŽBA

Můžete spravovat načasování výměny

součástí vašeho vozidla.

ZOBRAZENÍ

Můžete zkontrolovat načasování výměny

motorového oleje, olejového filtru, atd.

POZNÁMKA

� Ujetá vzdálenost v informacích o údržbě

je vypočítána tímto zařízením a nemusí

odpovídat vzdálenosti vypočítané

vozidlem.

� Během aktualizace map, programu, atd.

nelze ujetou vzdálenost vypočítat a

vzdálenost ujetá během této doby se

neodrazí v informacích o údržbě.

1) Stiskněte tlačítko INFO/SET.

Zobrazí se Informační menu.

2) Stiskněte Maintenance (Údržba).

3) Stiskněte “součást”, kterou chcete

zobrazit.

Zobrazí obrazovku s informacemi o údržbě.

RADA

� Když se přiblíží datum, na které je

naplánována výměna součásti, nebo se

ujetá vzdálenost od poslední výměny

přiblíží vzdálenosti, na kterou je výměna

naplánována, zobrazí se tato informace

žlutě. Pokud toto datum nebo

vzdálenost uplyne, zobrazí se informace

červeně.

� Hlášení o naplánované výměně součásti

je zasláno 10 dní před naplánovaným

datem, nebo pokud zbývá 100 km do

vzdálenosti pro výměnu.

Zobrazí se detailní informace.
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Obsah displeje

1) Zprávy

Nastaví, zda se zobrazí zpráva, když se

přiblíží nebo uplyne datum výměny

součásti.

→ “Nastavení navádění při údržbě”

2) Součásti

Zobrazí součásti, na kterých lze provést

údržbu.

3) Skupina 

Je aktualizováno datum provedení

údržby všech součástí, údaj počítadla

kilometrů k tomuto datu a vzdálenost

zbývající do další výměny. → “Aktualizace

skupiny”

4) Reset všech informací 

Vynuluje všechny informace o údržbě.

→ “Resetování informací o údržbě”

5) Datum výměny

Zobrazí data, kdy byla provedena

údržba.

6) Zbývá další

Zobrazí vzdálenost zbývající do dalšího

provedení údržby.

7) Údaj o vzdálenosti při výměně

Zobrazí údaj počítadla kilometrů k datu

provedené údržby.

8)

Aktualizuje se datum provedené údržby

a údaj počítadla kilometrů.

→ “Aktualizace informací o údržbě”

9) Zpět 

Vrátí zpět na předchozí obrazovku.

2)

3)
4)

1)

9)
8)

7)
6)
5)

NASTAVENÍ INFORMACÍ

O ÚDRŽBĚ

Můžete nastavit pevné datum a vzdálenost

pro údržbu.

1) Stiskněte tlačítko INFO/SET

Zobrazí se Informační menu.

2) Stiskněte Maintenance (Údržba).

3) Stiskněte “součást”, kterou chcete

nastavit.

4) Stiskněte Setup (Nastavit) u “Fixed

Date” (“Pevné datum”).
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5) Stiskněte � nebo �, zadejte pevné

datum údržby a poté stiskněte Set.

7) Zadejte “vzdálenost”, poté stiskněte

Enter.
Přidání informací o

údržbě

Můžete přidat položky údržby.

1) Stiskněte tlačítko INFO/SET.

Zobrazí se Informační menu.

2) Stiskněte Maintenance (Údržba).

3) Stiskněte USER (UŽIVATEL)*.

RADA

� Lze přidat položky “USER1”

(“UŽIVATEL1”) až “USER3”

(“UŽIVATEL3”).

4) Stiskněte Set Name (Nastavit

jméno).

→ “Jak vkládat znaky”

5) Vložte “název součásti”, kterou

chcete přidat, poté stiskněte Set.

6) Stiskněte Setup (Nastavit) u

Distance (Vzdálenost).

→ “Jak vkládat znaky”

8) Stiskněte Back (Zpět).

Nastavení informací o údržbě je

dokončeno.

POZNÁMKA

� Výchozí hodnoty vzdálenosti a data

údržby jsou standardem. Vždy

zadávejte hodnoty podle informací o

údržbě k vašemu vozidlu.

Zbytek postupu je stejný jako u Kroku 4 u

“Nastavení informací o údržbě”.

Nastavení “Maintenance Fixed Date”

(“Pevné datum pro údržbu”) a “Maintenance

Distance” (“Vzdálenost pro údržbu”).
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Smazání informací o

údržbě

Smaže “Date” (“Datum”), “Changed at

Odometer” (“Výměna při vzdálenosti”) a

“Remaining Distance” (“Zbývající

vzdálenost”) u nastavené součásti.

1) Stiskněte tlačítko INFO/SET.

Zobrazí se Informační menu.

2) Stiskněte Maintenance (Údržba).

3) Stiskněte “součást”, kterou chcete

smazat.

AKTUALIZACE

INFORMACÍ O ÚDRŽBĚ

Když jsou součásti vyměněny, informace o

údržbě se aktualizují.

1) Stiskněte tlačítko INFO/SET.

Zobrazí se Informační menu.

2) Stiskněte Maintenance (Údržba).

3) Stiskněte u “součásti”, která

byla vyměněna.

Aktualizace skupiny

Aktualizuje data, údaje počítadla kilometrů

při výměně a zbývající vzdálenosti do další

výměny u “motorového oleje”, “olejového

filtru”, “kol”, “čističky vzduchu” a “brzdového

systému”.

1) Stiskněte tlačítko INFO/SET.

2) Stiskněte Maintenance (Údržba).

3) Stiskněte Batch (Skupina).

4) Stiskněte Yes (Ano).

Aktualizace skupiny je dokončena.

Resetování informací o

údržbě

Vynulují se všechny informace o údržbě.

1) Stiskněte tlačítko INFO/SET.

Zobrazí se Informační menu.

2) Stiskněte Maintenance (Údržba).

3) Stiskněte Reset All (Resetovat vše).

4) Stiskněte Yes (Ano).

Vynulování je dokončeno.

4) Stiskněte Delete (Smazat).

5) Stiskněte Yes (Ano).

Smazání informací o údržbě je dokončeno.

4) Stiskněte Yes (Ano).

Tím se aktualizuje informace o údržbě.

RADA

� Když je informace aktualizována,

aktuální datum je nastaveno jako

“Maintenance Fixed Date” (“Pevné datum

údržby”)
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NASTAVENÍ ZPRÁV O

ÚDRŽBĚ

Pokud jsou nastaveny zprávy o údržbě, po

spuštění zařízení se zobrazí obrazovka se

zprávami, když se přiblíží nebo uplyne

datum výměny součástí.

1) Stiskněte tlačítko INFO/SET.

2) Stiskněte Maintenance (Údržba).

3 ) Stiskněte “Guidance” (“Zprávy”) pro

součást, o které chcete zobrazit

zprávu.

U nastavení “zobrazovat

zprávy”

Když se přiblíží nebo uplyne datum výměny

součástí, po spuštění zařízení se zobrazí

následující zpráva.

Znovu 

nezobrazovat

Tím nastavíte “zprávy”.

: Zobrazení zpráv

: Nezobrazovat zprávy

Stisknutím tlačítka zpráva zmizí. Postup po

dalším spuštění zařízení je následující.

                              Od dalšího spuštění se zprávy

nezobrazují. 

Delete (Smazat)    Zprávy se zobrazují i po

dalším spuštění.
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INFORMACE O

VERZI

Můžete zkontrolovat mapovou databázi,

verzi navigačního programu, kód mapy.

Tato kapitola také vysvětluje metody

aktualizace mapové databáze na novější

verzi.

ZOBRAZENÍ

Verze mapové databáze

1) Stiskněte tlačítko INFO/SET.

Zobrazí se Informační menu.

2) Stiskněte >>.

3) Stiskněte Version Information

(Informace o verzi).

Kontrola 

kódu mapy

1) Stiskněte tlačítko INFO/SET.

Zobrazí se Informační menu

2) Stiskněte Map Registration Code

(Registrační kód mapy).

METODA 

AKTUALIZACE VERZE

51)

Mapová databáze nebo systém lze

aktualizovat na novější verzi výměnou

mapové karty za mapovou kartu s vyšší

verzí, která je dostupná samostatně.

1) Stiskněte tlačítko OPEN/CLOSE

(OTEVŘÍT/ZAVŘÍT).

2) Stiskněte Monitor OPEN (Otevřít

displej).

Zobrazí se obrazovka s informacemi o verzi.

Zobrazí se obrazovka s registračním kódem

mapy.

Otevře se panel displeje.
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3) Zatlačte na mapovou kartu, dokud

neuslyšíte “cvaknutí”.

4) Vložte do zařízení mapovou kartu s

vyšší verzí, která je dostupná

samostatně.

Po vložení uslyšíte “cvaknutí”.
51) Při aktualizaci se nejprve ujistěte, že

vozidlo stojí na bezpečném místě, kde je

dovoleno zastavení.

1

2

Mapová karta vyskočí a můžete ji

vyjmout. Opatrně ji vyjměte.

5) Stiskněte tlačítko OPEN/CLOSE

(OTEVŘÍT/ZAVŘÍT) pro zavření

panelu displeje.

Zobrazí se obrazovka mapy.

POZNÁMKA

� Když se načítají mapová data, zobrazí

se “Map cannot be displayed.” (“Mapu

nelze zobrazit.”)

� Když je třeba aktualizovat systém na

novější verzi, zobrazí se obrazovka

aktualizace systému.

� Po dokončení aktualizace verze

zkontrolujte verzi.

DŮLEŽITÉ

MAPOVÁ karta

MAPOVÁ karta

MAPOVÝ slot
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NASTAVENÍ

NASTAVENÍ

NAVIGACE

Změní nastavení týkající se navigace.

1) Stiskněte tlačítko INFO/SET.

Zobrazí se Informační menu.

2) Stiskněte Settings (Nastavení).

Zobrazí se menu nastavení.

3) Stiskněte Navigation Settings

(Nastavení navigace).

Zobrazí se menu nastavení navigace

4) Stiskněte “typ”, který chcete změnit.

5) Změňte nastavení.

Změna nastavení je dokončena.

Typy, které lze změnit

Oblíbené                                      Umožňuje vám spravovat adresář, polohu domova a další informace 

→ “Oblíbené”

Možností navádění                     Umožňuje vám nastavit obrazovku navádění. 

→ “Možnosti navádění”

Hlas navigace/Další                    Umožňuje vám nastavit hlasové navádění navigace. Také umožňuje

zkontrolovat signalizaci vozidla. 

→ “Hlas navigace/Další”

Možnosti mapy                           Umožňuje vám nastavit obrazovku navigace. 

→ “Možnosti mapy”

Možnosti TMC                            Umožňuje vám nastavit TMC (Traffic Message Channel) (Kanál

dopravních zpráv). 

→ “Možnosti TMC”
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MOŽNOSTI NAVÁDĚNÍ

Můžete změnit nastavení obrazovky navádění.

            Název nastavení

Čas jízdy                                                             Čas příjezdu                        Nastaví čas příjezdu jako metodu zobrazení pro čas příjezdu do cíle.

                                                                              Místní čas                          Nastaví místní čas jako metodu zobrazení pro čas příjezdu do cíle.

                                                                        Zbývající čas jízdy                    Nastaví zbývající čas jízdy jako metodu zobrazení pro čas příjezdu do cíle.

Zbývající čas/vzdálenost                                          Cíl                                Nastaví zbývající čas k dosažení cíle jako metodu zobrazení pro zbývající čas.

                                                                                Další cíl                            Nastaví zbývající čas k dosažení bodu průjezdu jako metodu zobrazení pro

zbývající čas.

                                                                            Off (Vypnuto)                        Zbývající čas se nezobrazí.

Frekvence navádění po trase                                  Max                              Umožňuje vám nastavit frekvenci audio navádění a mapu pro navádění po trase.

                                                                               Normální

                                                                                   Min

                                                                         Žádné navádění

Hodnota nastavení Obsah nastavení



337

N
A

V
IG

A
Č

N
Í 
S
Y
S
T
É

M

Název nastavení

Ikony POI na mapě navádění                                   On                               Aktivuje/deaktivuje ikony POI na mapě navádění.

                                                                            Off (Vypnuto)

Navádění zatáčkou                                                   On                               Aktivuje/deaktivuje ikonu navádění zatáčkou a audio navádění.

                                                                            Off (Vypnuto)

Mapa navádění křižovatkou                                  Displej                             Aktivuje/deaktivuje automatické zobrazení mapy navádění.

                                                                           Nezobrazovat

                                                      Výchozí                                                    Vrátí navádění do výchozího továrního nastavení.

Hodnota nastavení Obsah nastavení
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MOŽNOSTI MAPY

Můžete změnit nastavení obrazovky.

            Název nastavení

3D Budovy.                                                             Zobrazit                           Aktivuje/deaktivuje 3D zobrazení budov.

                                                                             Hide (Skrýt)                         

3D obrazec krajiny                                                Zobrazit                           Aktivuje/deaktivuje zobrazení 3D obrazce krajiny při zobrazení obrazovky mapy ve

3D.

                                                                             Hide (Skrýt)                         

3D krajina                                                               Zobrazit                           Aktivuje/deaktivuje zobrazení 3D krajiny.

                                                                             Hide (Skrýt)

Ikony bodů zájmu POI na mapě                        Zobrazit vše                        Umožňuje vám nastavit, zda chcete zobrazovat všechny ikony bodů zájmu POI na

mapě.

                                                                       Hide All (Skrýt vše)

                                                                               Zvolit ˙                            Aktivuje/deaktivuje zobrazení typů ikon bodů zájmu POI.

→ “Ikony bodů zájmu POI na mapě”

3D posun                                                                    3D                               Umožňuje vám nastavit displej pro posun během 3D zobrazení.

                                                                                   2D

Hodnota nastavení Obsah nastavení



339

N
A

V
IG

A
Č

N
Í 
S
Y
S
T
É

M

Název nastavení

Posouvání 2 obrazovek                                     2 obrazovky                        Umožňuje vám nastavit zobrazení displeje pro posun během zobrazení dvou map.

                                                                            1 obrazovka

Barva dne&noci (*)                                                                                       Zobrazí obsah nastavení barev obrazovky mapy podle stavu osvětlení vozidla.

Barva mapy                                                             Změnit                            Umožňuje vám nastavit zobrazení barev pro obrazovku mapy. 

→ “Barva mapy”

Velikost písma                                                      Normální                           Umožňuje vám nastavit velikost písma na obrazovce mapy.

                                                                                 Velká

Zjednodušená mapa dálnice                               
Zobrazit

                           Umožňuje vám nastavit, zda se budou automaticky zobrazovat informace o dálnici

při jízdě po dálnici.Automatické zobrazení

                                    Nezobrazovat

Název aktuální ulice                                                  On                               Aktivuje/deaktivuje zobrazení názvu aktuálního umístění.

                                                                            Off (Vypnuto)

Jména z adresáře                                              On (Zapnuto)                        Aktivuje/deaktivuje zobrazení jmen z adresáře.

                                                                            Off (Vypnuto)

Informace o pruzích                                          On (Zapnuto)                        Aktivuje/deaktivuje zobrazení informací o pruzích zobrazených na mapě.

                                                                            Off (Vypnuto)

Sledování trasy                                                  On (Zapnuto)                        Aktivuje/deaktivuje zobrazení sledování trasy na mapě.

                                                                            Off (Vypnuto)                        
(I když je zobrazení vypnuté, informace o sledování trasy se uloží.)

                                                                                Smazat                            Vymaže uložené informace o sledování trasy vašeho vozidla.

Vyhledaná trasa                                                       Šipka                             Umožňuje vám změnit metodu zobrazení značek navádění trasou.

                                                                                  Pruh

(*)   U některých režimů nelze přepnout obrazovku.

Hodnota nastavení Obsah nastavení
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Ikony bodů zájmu POI na

mapě

Můžete aktivovat/deaktivovat zobrazení
každého typu ikon bodů zájmu POI.

1) Stiskněte tlačítko INFO/SET.
Zobrazí se Informační menu

2) Stiskněte Settings (Nastavení).
Zobrazí se menu nastavení.

3) Stiskněte Navigation Settings
(Nastavení navigace).
Zobrazí se menu nastavení navigace

4) Stiskněte Map Options (Možnosti
mapy).

5) U “POI Icons on Map” (“Ikony bodů
zájmu POI na mapě”), stiskněte
Select (Zvolit) a poté ˙.

6) U ikony, kterou chcete zobrazit,

stiskněte .

RADA

� Když se zobrazí [+] po straně seznamu,

stisknutím [+] můžete zobrazit zvolenou

ikonu ve větším náhledu.

� Stisknutí [Default] (Výchozí) vrátí zpět

výchozí tovární nastavení.

            Název nastavení

Ikona AV                                                                 Zobrazit                           Umožňuje vám nastavit, zda se budou zobrazovat AV ikony (ikony stavu audio) na

obrazovce mapy.

                                                                             Hide (Skrýt)

Ikona mobilního telefonu                                Show (Zobrazit)                      Umožňuje vám nastavit, zda se bude zobrazovat ikona telefonu na obrazovce

mapy.

                                                                             Hide (Skrýt)

Ukazatel rychlosti                                              On (Zapnuto)                        Aktivuje/deaktivuje zobrazení ukazatele rychlosti.

                                                                            Off (Vypnuto)

Změnit 3D pohled                                                   Změnit                            Umožňuje vám změnit 3D pohled.

→ “Změnit 3D pohled”

                                                   Výchozí                                                       Vrátí nastavení možností obrazovky do výchozího továrního nastavení.

Hodnota nastavení Obsah nastavení

Volba POI ikon, které se mají zobrazit, je

dokončená.
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Barva mapy

Můžete nastavit zobrazení barev na

obrazovce mapy.

1) Stiskněte tlačítko INFO/SET.

Zobrazí se Informační menu.

2) Stiskněte Settings (Nastavení).

Zobrazí se menu nastavení.

3) Stiskněte Navigation Settings

(Nastavení navigace).

Zobrazí se menu nastavení navigace

4) Stiskněte Map Options (Možnosti

mapy).

5) Stiskněte Change (Změnit) u “Map

Colour” (“Barva mapy”).

6) Stiskněte “barvu” u každé položky.

Změna 3D 

pohledu

Můžete změnit 3D pohled.

1) Stiskněte tlačítko INFO/SET.

Zobrazí se Informační menu.

2) Stiskněte Settings (Nastavení).

Zobrazí se menu nastavení.

3) Stiskněte Navigation Settings

(Nastavení navigace).

Zobrazí se menu nastavení navigace

4) Stiskněte Map Options (Možnosti

mapy).

5) Stiskněte Change (Změnit) u

“Change 3D point of view” (“Změna

3D pohledu”).

6) Stiskněte nebo pro

přizpůsobení úhlu.

Nastavení barev obrazovky mapy je

dokončeno.
Změna úhlu pohledu je dokončena.
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OBLÍBENÉ

Můžete uložit, upravit a smazat záznamy v adresáři, váš domov, často používaná umístění,

atd.

            Název nastavení

Adresář                                                                     Nový                              Umožňuje vám uložit nové umístění. Po stisku [New] (Nový) je postup stejný jako u

Kroku 2 u “Uložení vyhledaného umístění”.

                                                                            Edit (Upravit)                        Upraví uložené informace.

Postup je stejný jako u “Změna informace v adresáři”.

                                                                         Delete (Smazat)                      Smaže uložené informace. 

Tento postup je stejný jako u “Smazání adresy z adresáře”.

Home Location (Umístění domova)                   New (Nový)                         Umožňuje vám uložit adresu domova. Pokud je již uloženo jiné umístění, musíte

staré umístění smazat dříve než uložíte nové umístění domova. 

Po stisku [New] (Nový) je postup stejný jako u Kroku 5 u “Uložení umístění

domova”.

                                                                            Edit (Upravit)                        Upraví uložené informace. 

Tento postup je stejný jako u “Změna umístění domova”.

                                                                         Delete (Smazat)                      Smaže uložené informace. 

Tento postup je stejný jako u “Vymazání uloženého domova”.

Hodnota nastavení Obsah nastavení
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            Název nastavení

Zvláštní umístění                                                     Nový                              Umožňuje vám uložit často používané umístění. Po stisku [New] (Nový) je postup

stejný jako u Kroku 5 u “Nastavení často používaného umístění do adresáře”.

                                                                            Edit (Upravit)                        Upraví uložené informace. 

Tento postup je stejný jako u “Změna často používaného umístění”.

                                                                         Delete (Smazat)                      Smaže uložené informace. 

Tento postup je stejný jako u “Smazání často používaného umístění”.

My Categories (Moje kategorie)                       Edit (Upravit)                        Uloží často používanou kategorii zařízení do “Mých kategorií”. Po stisku [New]

(Nový) je postup stejný jako u Kroku 4 u “Úprava mých kategorií”.

Hodnota nastavení Obsah nastavení
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HLAS NAVIGACE/DALŠÍ

Můžete nastavit hlasitost a další nastavení.

            Název nastavení

Hlasitost pípnutí                                                OFF (Vypnuto)                       Umožňuje vám nastavit hlasitost prováděných úkonů. Čím vyšší číslo,

tím vyšší hlasitost. [Off] (Vypnuto) ztiší zvuk ovládání.

                                                                                  1~3                               

Hlasitost v závislosti na rychlosti                     On (Zapnuto)                        Aktivuje/deaktivuje funkci automatického přizpůsobení hlasitosti podle rychlosti

vozidla.

                                                                            Off (Vypnuto)

Kalibrace senzoru                                                   Enter                              Smaže informace automatického učení senzoru rychlosti a gyroskopického

senzoru. 

→ “Kalibrace senzoru”

                                            Default (Výchozí)                                              Vrátí nastavení Hlasu navigace/Další nastavení do výchozího továrního nastavení.

Hodnota nastavení Obsah nastavení
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Kalibrace senzoru

52)

Úrovně senzoru rychlosti a gyroskopického

senzoru jsou zvýšeny díky automatickému

učení. Je-li vyměněna pneumatika, je

potřeba vymazat získané údaje o rychlosti a

znovu je nechat načíst.

1) Stiskněte tlačítko INFO/SET.

Zobrazí se Informační menu.

2) Stiskněte Settings (Nastavení).

Zobrazí se menu nastavení.

3) Stiskněte Navigation Settings

(Nastavení navigace).

Zobrazí se menu nastavení navigace

4) Stiskněte Navi Voice/Others (Hlas

navigace/Ostatní).

5) Stiskněte Enter u 

“Kalibrace senzoru”.

6) Stiskněte Erase (Vymazat) u

“Speed” (“Rychlost”) 

nebo “Gyro”.

7) Stiskněte Yes (Ano).

Smazání získaných dat senzoru je

dokončeno.

Poté zkontrolujte “Přesnost polohy vašeho

vozidla a automatická korekce” a opravte je.

Přesnost polohy vašeho vozidla a

automatická korekce

� Pokud byla smazána získaná data

senzoru, pro zlepšení automatického

učení senzoru rychlosti a

gyroskopického senzoru můžete v místě

s dobrou viditelností jet chvíli konstantní

rychlostí a na křižovatkách odbočovat

vlevo a vpravo.

� Když jedete konstantní rychlostí po

rovné silnici s dobrým příjmem GPS,

funguje automatická korekce rychlosti, a

když opakovaně zatáčíte na

křižovatkách vpravo a vlevo, funguje

automatická korekce gyroskopu.

Funkce automatického učení rychlosti a

gyroskopu postupně zlepšuje přesnost

určení polohy vašeho vozidla.

RADA

� V některých případech je třeba jet

několik hodin, než se přesnost určení

polohy vašeho vozidla stabilizuje. Jízda v

místě s dobrou viditelností, například po

dálnici, usnadňuje funkci automatické

korekce.

Zobrazí se obrazovka korekce stavu

senzoru.
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MOŽNOSTI TRASY

Můžete změnit nastavení vyhledání trasy.

            Název nastavení

Priorita trasy                                                      Fast (Rychlá)                        Vyhledá trasu s nejkratší dobou jízdy (nejrychlejší příjezd do cíle) za použití dálnic a

hlavních silnic.

                                                                           Short (Krátká)                       Vyhledá trasu s nejkratší vzdáleností na mapě.

                                                                           Easy (Snadná)                       Vyhledá trasu, která je nejsnazší pro jízdu a obsahuje nejméně odboček.

                                                                                  Eco                               Na základě “Krátké” trasy vyhledá trasu s preferencí dálnic apod. pro ušetření

paliva.

Minimize Motorways                                         On (Zapnuto)                        Umožňuje nastavit, zda používat dálnice. 

(Minimum dálnic)                                              

Off (Vypnuto)

                       Stisknutím [On] (Zapnuto) se vypočítá trasa, která se co nejvíce vyhne dálnicím

Minimize Toll Roads                                         On (Zapnuto)                        Umožňuje nastavit, zda používat zpoplatněné silnice. 

(Minimum zpoplatněných silnic)                       

Off (Vypnuto)

                       Stisknutím [On] (Zapnuto) se vypočítá trasa, která se co nejvíce vyhne placených

silnicím.

Minimize Ferries                                                On (Zapnuto)                        Umožňuje nastavit, zda používat trajekty. 

(Minimum trajektů)                                            

Off (Vypnuto)

                       Stisknutím [On] (Zapnuto) se vypočítá trasa, která se co nejvíce vyhne trajektům.

Vyhnutí se zvoleným úsekům                           On (Zapnuto)                        Umožňuje vám nastavit, zda využívat úseky nastavené jako Nežádoucí oblasti.

                                                                            Off (Vypnuto)                        
Stisknutím [On] (Zapnuto) se vypočítá trasa, která využívá Nežádoucí oblasti.

                                       Default (Výchozí)                                              Vrátí nastavení možností trasy do výchozího továrního nastavení.

Hodnota nastavení Obsah nastavení
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MOŽNOSTI TMC

Umožňuje vám nastavit TMC 

(Traffic Message Channel) (Kanál

dopravních zpráv).

TMC ikony na mapě

Můžete aktivovat/deaktivovat zobrazení

každé ikony událostí TMC.

1) Stiskněte tlačítko INFO/SET.

Zobrazí se Informační menu.

2) Stiskněte Settings (Nastavení).

Zobrazí se menu nastavení.

3) Stiskněte Navigation Settings

(Nastavení navigace).

Zobrazí se menu nastavení navigace.

4) Stiskněte TMC Options (Možnosti

TMC).

5) U “TMC Ikony na mapě”, stiskněte

Select (Zvolit) a poté ˙.

6) U ikony, kterou chcete zobrazit,

stiskněte �.

5) Stiskněte Map1 - Map3 u “Mapa

sledování TMC”.

52) Smazaná data nelze obnovit.

Volba zobrazení ikon událostí TMC je

dokončena

Mapa sledování TMC

Zobrazí uloženou oblast pomocí “Uložení

mapy sledování TMC”.

1) Stiskněte tlačítko INFO/SET.

Zobrazí se Informační menu.

2) Stiskněte Settings (Nastavení).

Zobrazí se menu nastavení.

3) Stiskněte Navigation Settings

(Nastavení navigace).

Zobrazí se menu nastavení navigace.

4) Stiskněte TMC Options (Možnosti

TMC).

Zobrazí se mapa okolí pro uložené zařízení.

RADA

� Stisknutí Ikony TMC vám umožňuje

zkontrolovat podrobné informace.

DŮLEŽITÉ
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NASTAVENÍ KVALITY

ZVUKU

Změňte nastavení kvality zvuku.

POZNÁMKA

� Nelze nastavit kvalitu zvuku, pokud je

audio vypnuté.

� Obrazovku nastavení kvality zvuku

můžete zobrazit také stisknutím tlačítka

[PUSH SOUND].

Stiskněte tlačítko [PUSH SOUND] znovu

pro návrat na původní obrazovku.

� Můžete také přepnout menu nastavení

stisknutím ì a $ nalevo nebo napravo.

Vozidla s a bez 
premium amp

BALANCE/FADER

Úroveň zvuku z každého reproduktoru lze

nastavit kurzorem.

1) Stiskněte tlačítko INFO/SET.

Zobrazí se Informační menu.

2) Stiskněte Settings (Nastavení).

Zobrazí se menu nastavení.

3) Stiskněte Sound Quality Control

(Nastavení kvality zvuku).

4) Stiskněte Balance/Fader.

6) Stiskněte � nebo � pro nastavení

fader.

Můžete nastavit F11 až F1, 0, nebo R1

až R11.

Nastavení balance/fader je dokončeno.

RADA

� Stisknutím [Default] (Výchozí) se vrátí

veškeré nastavení kvality zvuku do

výchozího továrního nastavení.

5) Stiskněte ¯ nebo ˙ pro nastavení

balance.

Můžete nastavit L11 až L1, 0, nebo R1

až R11.
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Vozidla s a bez 
premium amp

NASTAVENÍ EKVALIZÉRU

Umožňuje nastavit typ zvuku.

1) Stiskněte tlačítko INFO/SET.

Zobrazí se Informační menu.

2) Stiskněte Settings (Nastavení).

Zobrazí se menu nastavení.

3) Stiskněte Sound Quality Control

(Nastavení kvality zvuku).

4) Stiskněte Equalizer (Ekvalizér).

5) Stiskněte “typ” zvuku.

Vozidla s a bez 
premium amp

NASTAVENÍ TÓNU

Umožňuje nastavit úroveň kvality zvuku.

1) Stiskněte tlačítko INFO/SET.

Zobrazí se Informační menu.

2) Stiskněte Settings (Nastavení).

Zobrazí se menu nastavení.

3) Stiskněte Sound Quality Control

(Nastavení kvality zvuku).

4) Stiskněte Tone (Tón).

5) Stiskněte � nebo � pro nastavení

úrovně kvality zvuku.

RADA

� Stisknutím [Default] (Výchozí) se vrátí

veškeré nastavení kvality zvuku do

výchozího továrního nastavení.

Obsah nastavení

PUNCH (*)             Umožňuje nastavit hluboké

basy na jednu ze 7 úrovní, od

0 do 6.

BASS (Basy)         Umožňuje nastavit basy na

jednu z 11 úrovní, od -5 do +5.

MID (Středy)         Umožňuje nastavit střední tóny

na jednu z 11 úrovní, od -5 do

+5.

TREBLE (Výšky)   Umožňuje nastavit výšky na

jednu z 11 úrovní, od -5 do +5.

(*)   Lze nastavit, pokud je připojen premium amp.

RADA

� Stisknutím [Default] (Výchozí) se vrátí

veškeré nastavení kvality zvuku do

výchozího továrního nastavení.

Pokud je vaše vozidlo vybaveno

premium audio, můžete nastavit úroveň

“Punch”.

Nastavení tónu je dokončeno.
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Vozidla vybavená 
premium amp

NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ

Můžete nastavit prostředí a střed zvukového

pole.

1) Stiskněte tlačítko INFO/SET.

Zobrazí se Informační menu.

2) Stiskněte Settings (Nastavení).

Zobrazí se menu nastavení.

3) Stiskněte Sound Quality Control

(Nastavení kvality zvuku).

4) Stiskněte Acoustics Setting

(Nastavení akustiky).

5) Stiskněte “typ” prostředí.

Pokud nechcete nastavit prostředí,

stiskněte [OFF] (Vypnuto).

6) Stiskněte “pozici”, kterou chcete

nastavit.
DALŠÍ NASTAVENÍ

Nastavení je různé pro vozidla s a bez

premium audio.

vozidla s a bez 
premium amp

1) Stiskněte tlačítko INFO/SET.

Zobrazí se Informační menu.

2) Stiskněte Settings (Nastavení).

Zobrazí se menu nastavení.

3) Stiskněte Sound Quality Control

(Nastavení kvality zvuku).

4) Stiskněte Others (Další).

5) Stiskněte “setting” (“nastavení”) u

položky, kterou chcete nastavit. 

Nastavení prostředí je dokončeno.

RADA

� Stisknutím [Default] (Výchozí) se vrátí

veškeré nastavení kvality zvuku do

výchozího továrního nastavení.

Nastavení změn je dokončeno.

RADA

� Stisknutím [Default] (Výchozí) se vrátí

veškeré nastavení kvality zvuku do

výchozího továrního nastavení.
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Obsah nastavení

Hlasitost v závislosti na rychlosti             Nastaví úroveň automatického přizpůsobení hlasitosti podle

rychlosti vozidla.

PremiDIA HD (*) (**) (***)                              Umožňuje nastavit úroveň vyrovnání plnosti a hloubky

původního zvuku díky dopočítání a doplnění ztráty audio dat

kvůli kompresi.

                                                                   * Je také k dispozici efekt pro nekomprimované zdroje

hudby.

DOLBY VOLUME (**)                                  Umožňuje zvolit úroveň funkce automatického přizpůsobení v

reálném čase, které zajišťuje stejnou úroveň výstupu u

rozdílných hlasitostí a rozdílných zdrojů a skladeb.

(*)   Funguje také pro nekomprimované zdroje hudby.

(**)  Je deaktivován v případě přehrávání rádia.

(***) “DTS Neural” a “PremiDIA HD” nemohou být zvoleny najednou.

RADA

� Pokud slyšíte, že Dolby efekt nekoresponduje se skladbou, vypněte jej.

vozidla, která nejsou vybavená 
premium amp

1) Stiskněte tlačítko INFO/SET.

Zobrazí se Informační menu.

2) Stiskněte Settings (Nastavení).

Zobrazí se menu nastavení.

3) Stiskněte Sound Quality Control

(Nastavení kvality zvuku).

4) Stiskněte Speed Compensated

Volume (Hlasitost podle rychlosti

vozidla).

Můžete zvolit úroveň automatického

přizpůsobení hlasitosti podle rychlosti

vozidla.

5) Stiskněte “setting” (“nastavení”).

Změna nastavení je dokončena.
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NASTAVENÍ SYSTÉMU

Můžete provést nastavení systému, jako je čas, jazyk, jednotky a zařízení Bluetooth.

TIME (ČAS)

Změní nastavení času, formát data a času.

1) Stiskněte tlačítko INFO/SET.

Zobrazí se Informační menu.

2) Stiskněte Settings (Nastavení) a poté Time Settings (Nastavení času).

4) Stiskněte “formát zobrazení data a

času”, který chcete nastavit.

Můžete provést nastavení času.

Časové pásmo                       Stiskněte [Auto], [GMT], [GMT+1], nebo [GMT+2] pro nastavení regionu. 

U ruského systému stiskněte [-] nebo [+] pro nastavení regionu.

Letní čas                                 Nastaví, zda se bude přizpůsobovat letní čas.

RDS Automatická oprava      Nastaví, zda se bude automaticky opravovat čas.

3) Stiskněte Format Change (Změna formátu).

Můžete nastavit formát zobrazení data a času.

5) Stiskněte 12h nebo 24h u “Time”

(“Čas”).

Nastavení času je dokončeno.

Zobrazení hodin

Zobrazí hodiny přes celou obrazovku.

1) Stiskněte tlačítko INFO/SET.

Zobrazí se Informační menu.

2) Stiskněte Clock Screen (Zobrazení

hodin).

Zobrazí se hodiny.



353

N
A

V
IG

A
Č

N
Í 
S
Y
S
T
É

M

RADA

� Dotykem na displej se zobrazí původní

obrazovka.

JAZYK

Změní použitý jazyk.

1) Stiskněte tlačítko INFO/SET.

Zobrazí se Informační menu.

2) Stiskněte Settings (Nastavení).

3) Stiskněte Language (Jazyk).

Pokud se nezobrazí, stiskněte >>

4) Stiskněte jazyk, který chcete zvolit.

ÚVODNÍ NASTAVENÍ

Aktivuje/deaktivuje úvodní animaci.

Deaktivace úvodní animace zrychlí start

systému.

1) Stiskněte tlačítko INFO/SET.

Zobrazí se Informační menu.

2) Stiskněte Settings (Nastavení).

3) Stiskněte Opening Animation

(Úvodní animace).

Pokud se nezobrazí, stiskněte >>.

4) Stiskněte On (Zapnuto) nebo Off

(Vypnuto).

Výbava dle typu

POZASTAVENÍ

KLIMATIZACE

Nastaví, zda se má zobrazit přerušení

ovládání klimatizace.

1) Stiskněte tlačítko INFO/SET.

Zobrazí se Informační menu.

2) Stiskněte Settings (Nastavení).

3) Stiskněte A/C Cut-in (Pozastavení

klimatizace).

Pokud se nezobrazí, stiskněte >>.

4) Stiskněte On (Zapnuto) nebo Off

(Vypnuto).

Změna jazyka je dokončena.

RADA

� U ruského systému lze zvolit [Russian]

(Ruština) nebo [English] (Angličtina).

Nastavení úvodní animace je dokončeno.

Nastavení displeje přerušení je dokončeno.



Nastavení Address Link

Pokud je časovač spojený s adresou,

funkce časovače se zapne, když jste poblíž

adresy a vypne se, když se vzdálíte. 

To eliminuje potřebu manuálního zapínání a

vypínání časovače. 

To je ideální, pokud časovač dobíjení využívá

noční elektrický proud, když jste v blízkosti

adresy a manuální dobíjení, když jste mimo

adresu.

1) Zobrazte obrazovku časovače

dobíjení. 

2) Stiskněte Linked to Location

(Propojení s umístěním).

Zobrazí se obrazovka nastavení address

link.

3) Stiskněte Set (Nastavit).

4) Stiskněte jakoukoli “metodu

vyhledávání” a vyhledejte umístění.
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JEDNOTKY

Změní jednotky.

1) Stiskněte tlačítko INFO/SET.

Zobrazí se Informační menu.

2) Stiskněte Settings (Nastavení).

3) Stiskněte Units (Jednotky).

Pokud se nezobrazí, stiskněte >>.

4) Stiskněte “jednotku”, kterou chcete

změnit.

Změna jednotky je dokončena.

POZNÁMKA

� U některých typů vozidel se změní

pouze zobrazení vzdálenosti.

→ “Obrazovka volby vyhledávací metody”

5) Stiskněte Set (Nastavit).

6) Stiskněte ON (Zapnuto).

Address link se zapne

7) Stiskněte Back (Zpět).

Nastavení address link je dokončeno.

RADA

� Po nastavení adresy můžete na

obrazovce nastavení address link

smazat adresu stisknutím [Delete]

(Smazat) a poté [Delete] (Smazat).

� Po nastavení adresy můžete na

obrazovce nastavení address link

můžete stisknutím [Set] (Nastavit)

zobrazit okolí adresy a můžete změnit

umístění. Změňte umístění, poté

stiskněte [Change] (Změnit) pro

dokončené změny umístění.
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Nápověda

Pro každou funkci můžete zobrazit

nápovědu.

1) Zobrazte obrazovku časovače

dobíjení. 

2) Stiskněte Help (Nápověda).

3) Stiskněte “název funkce”, kterou

chcete zkontrolovat.

Zobrazí se nápověda.

NASTAVENÍ

VZDÁLENÉHO OVLÁDÁNÍ

KLIMATIZACE

Můžete nastavit tři schémata časovače

klimatizace a zvolit jedno ze tří schémat pro

každý den v týdnu.

1) Stiskněte tlačítko INFO/SET.

Zobrazí se Informační menu.

2) Stiskněte Settings (Nastavení).

Zobrazí se menu nastavení.

3) Stiskněte EV Settings (EV

nastavení).

4) Stiskněte Remote Climate Control

(Dálkové ovládání klimatizace).

Zobrazí se obrazovka pre-klimatizace.

5) Stiskněte Timer Settings (Nastavení

časovače).

6) Stiskněte Timer (Časovač).

Můžete nastavit tři schémata. 

Opakujte Kroky 4 a 5 a nastavte časy všech

časovačů.

7) Stiskněte � nebo �, poté zadejte

“čas spuštění”, poté stiskněte Set

(Nastavit).

8) Stiskněte Back (Zpět).



9)    Stiskněte 1 až 3 pro každý den v

týdnu.

       Zvolíte schéma pro každý den v týdnu.

Zobrazí časy pro zvolené schéma.

       Pro modely s volbou režimu klimatizace

pokračujte ke Kroku 8.

10)  Stiskněte “režim” klimatizace.

�    Toto lze zobrazit také stisknutím [EV] a

poté [Pre Aircondition] (Pre-klimatizace)

na obrazovce s aktuálním umístěním. 

→ “Zobrazení EV menu” 

Nápověda

Pro nastavení časovače můžete zobrazit

nápovědu.

1) Zobrazte obrazovku pre-

klimatizace.

2) Stiskněte Help (Nápověda).
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Nastavení časovače je dokončeno.

RADA

�    Rozsah času je “0 - 23 hodin” a “0 - 50

minut (po 10 minutách)”.

�    Stisknutím [OFF] (Vypnuto) se vypne

funkce časovače.

�    Některé modely nemají volbu režimu, v

závislosti na typu vozidla. Pokud není k

dispozici volba režimu, nastaví se režim

chlazení.

Zobrazí se nápověda.

RADA

� Když se zobrazí o nebo p, jejich

stisknutím můžete posouvat stránkou.

Výbava dle typu
(vozidla s rozhraním 
Bluetooth® 2.0). 

NASTAVENÍ BLUETOOTH

Můžete využít funkci Bluetooth pro připojení

kteréhokoli komerčně dostupného zařízení k

tomuto produktu.

Co je Bluetooth

Bluetooth je standard komunikace

zaměřený na připojení zařízení na krátké

vzdálenosti (několik metrů a méně).

POZNÁMKA

� Toto zařízení podporuje Ver. 2.0 + EDR.

Podporované profily

Bluetooth AUDIO              A2DP(v1.0)

AVRCP(v1.3)

Hands-free                        HFP(v1.5)

Přenos telefonního          OPP(v1.1) 

seznamu                           PBAP(v1.0)

POZNÁMKA

� Tato funkce může být využita ve

vozidlech vybavených rozhraním

Bluetooth® 2.0).

� Ukončete funkce, jako například “zámek

klávesnice” a připojte z pohotovostní

obrazovky.
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� Při připojování, funkce na zařízení

Bluetooth (přijímání hovorů, atd.)

nemusí fungovat správně.

� Pro podrobnosti, jak zadávat heslo u

zařízení Bluetooth nahlédněte do

uživatelské příručky.

� Připojení může občas selhat. Připojte

zařízení znovu.

� V závislosti na vzdálenosti mezi

produktem a zařízením Bluetooth,

podmínkách ve vozidle a typu

zobrazení, nemusí být možné připojení.

V tomto případě umístěte zařízení

Bluetooth co nejblíže k produktu.

� I přesto se může stát, že kvůli

vlastnostem a specifikacím zařízení

Bluetooth nebude fungovat správně.

� Některá zařízení Bluetooth nemohou být

připojena.

� V závislosti na zařízení Bluetooth může

připojení chvíli trvat.

� Lze uložit až 7 zařízení Bluetooth.

Pokud je již uloženo 7 zařízení, musíte

před uložením nového Bluetooth zařízení

jedno odstranit.

Ukládání 

zařízení Bluetooth

Uložte zařízení Bluetooth do tohoto

produktu.

1) Stiskněte tlačítko INFO/SET.

Zobrazí se Informační menu.

2) Stiskněte Settings (Nastavení).

3) Stiskněte Pairing (Párování).

4) Stiskněte Pair Device (Párovat

zařízení).

5) Zadejte heslo zobrazené na

obrazovce do zařízení Bluetooth.

Když je připojení dokončené, zobrazí se

ikony Bluetooth a síly signálu.

RADA

� Pokud telefon není uložen, stiskněte

tlačítko [PHONE] (TELEFON) pro

zobrazení obrazovky párování.

� Po dokončení párování lze importovat

telefonní seznam.

Zvolení 

zařízení Bluetooth

Pokud jste uložili více zařízení Bluetooth,

musíte zvolit jedno, které chcete připojit. (Od

této chvíle se zařízení Bluetooth, u kterého

nastavíte tuto funkci, připojí ve chvíli, kdy jej

přinesete do vozidla.)

1) Stiskněte tlačítko INFO/SET.

Zobrazí se Informační menu.

2) Stiskněte Settings (Nastavení).

3) Stiskněte Pairing (Párování).

4) Stiskněte Select Device to Connect

(Zvolit zařízení pro připojení).

5) Stiskněte “název zařízení”, které

chcete připojit.



6) Stiskněte Connect Telephone

(Připojit telefon) nebo Connect

Audio (Připojit audio).

Pro použití hands-free připojovaného

zařízení Bluetooth zvolte [Connect

Telephone] (Připojit telefon), pro použití

Bluetooth audio zvolte 

[Connect Audio] (Připojit audio).

7) Stiskněte Connect (Připojit).

Tím dokončíte volbu zařízení Bluetooth.

RADA

� Pokud je zařízení Bluetooth schopné

provozu jak v režimu hands-free, tak i

Bluetooth audio, můžete provést volbu

pro jedno zařízení.

V takovém případě se zobrazí

následující.

Nastavení hesla

Nastaví, zda chcete ponechat stejné heslo

(tovární nastavení “1212”), nebo zda chcete

nastavit jiné heslo.

1) Stiskněte tlačítko INFO/SET.

Zobrazí se Informační menu.

2) Stiskněte Settings (Nastavení).

3) Stiskněte Pairing (Párování).

4) Stiskněte Set Passkey (Nastavit

heslo).

5) Stiskněte Fixed (Pevné) nebo

Random (Náhodné).

RADA

� Pokud je zvoleno random (náhodné),

obrazovka pro zadání hesla se

nezobrazí.

6) Zadejte jakékoli čtyřmístné heslo,

poté stiskněte Enter.

Nastavení hesla je hotové.

RADA

� Pokud bylo heslo již nastaveno,

stiskněte [Clear] (Vymazat) a smažte

heslo, poté zadejte nové.
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Hands-free

Bluetooth AUDIO

Hands-free

Bluetooth AUDIO

Nastavení hesla

Funkce telefonu můžete zamknout heslem.

1) Stiskněte tlačítko INFO/SET.

Zobrazí se Informační menu

2) Stiskněte Settings (Nastavení).

3) Stiskněte Pairing (Párování).

4) Stiskněte Set Passcode (Nastavit

heslo).

5) Zadejte jakékoli “čtyřmístné heslo”,

poté stiskněte Enter.

Nastavení hesla je dokončené.
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ROZLOŽENÍ KLÁVESNICE

Změní rozložení klávesnice.

1) Stiskněte tlačítko INFO/SET.

Zobrazí se Informační menu.

2) Stiskněte Settings (Nastavení).

3) Stiskněte Keyboard Layout

(Rozložení klávesnice).

Pokud se nezobrazí, stiskněte >>.

4) Stiskněte Alphabet (Abeceda) nebo

PC.

Změna rozložení je dokončena.

NASTAVENÍ DISPLEJE

Nastaví jas, kontrast, atd. pro obrazovku

menu, navigace, atd.

1) Stiskněte tlačítko INFO/SET.

Zobrazí se Informační menu.

2) Stiskněte Settings (Nastavení).

3) Stiskněte Display Settings

(Nastavení displeje).

4) Přizpůsobit položky.

Název

nastavení
Obsah nastavení

Brightness (Jas)  Nastaví jas. Stiskem [+] přidáte

jas, stiskem [-] displej ztmavíte.

Umožňuje vám plynulé

nastavení posouváním prstu.

Contrast              Nastaví kontrast. Stiskem [+] 

(Kontrast)             zvýšíte kontrast, stiskem [-] jej

snížíte. Umožňuje vám plynulé

nastavení posouváním prstu.

Black Level         Nastaví úroveň černé. Stiskem 

(Úroveň černé)     [+] zvýšíte úroveň černé,

stiskem [-] ji snížíte. Umožňuje

vám plynulé nastavení

posouváním prstu.

5) Stiskněte Back (Zpět).

Nastavení obrazovky je dokončeno.



VYPNUTÍ DISPLEJE

Vypne se obrazovka.

1) Stiskněte tlačítko INFO/SET.

Zobrazí se Informační menu.

2) Stiskněte Settings (Nastavení).

3) Stiskněte Display OFF (Vypnout

displej).

Výbava dle typu

NASTAVENÍ VOZIDLA

Můžete provést nastavení výbavy vozidla.

1) Stiskněte tlačítko INFO/SET.

Zobrazí se Informační menu.

2) Stiskněte Settings (Nastavení).

3) Stiskněte Vehicle Settings

(Nastavení vozidla).

4) Stiskněte “název výbavy”, kterou

chcete nastavit.
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Vypne obrazovku.

RADA

� Pro zapnutí obrazovky se jí dotkněte

nebo stiskněte tlačítko [MAP] (MAPA)

nebo jiné tlačítko na panelu.

� Podržte tlačítko [PUSH PWR] pro

vypnutí funkce audio a deaktivaci

displeje.

5) Stiskněte “položku”, kterou chcete

změnit.
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6) Stiskněte “set value” (“hodnota

nastavení”).
Položky, které lze nastavit

POZNÁMKA

� * položky, které se nemusí zobrazit, v závislosti na specifikaci vozidla.

� Zobrazí se buď “Keyless Entry System” (“Systém bezklíčového vstupu”) nebo “Keyless

Operation System” (“Systém bezklíčového ovládání”), v závislosti na výbavě vozidla.

Systém bezklíčového vstupu

Položka

Odezva směrových světel                                 Nastaví počet bliknutí při zamykání a odemykání.

Systém bezklíčového vstupu Multi Mode*      Nastaví činnost bočních zrcátek.

                                                                           Nastaví počet stisknutí zamykacího tlačítka pro úplné

zamknutí.

Obsah nastavení

Počet stisků zamykacího tlačítka pro úplné

zamknutí

Položka

Odezva směrových světel                               Nastaví počet bliknutí při zamykání a odemykání.

Systém bezklíčového ovládání Multi Mode        Nastaví činnost bočních zrcátek.

                                                                          Nastaví dobu čekání po uzamknutí vozidla pro jeho

opětovné odemčení.

                                                                          Nastaví počet stisknutí zamykacího tlačítka pro úplné

zamknutí.

Obsah nastavení

Bezklíčový systém ovládání

Čas pro deaktivaci dálkového odemčení 

po uzamčení vozidla*

Počet stisknutí zamykacího tlačítka pro

úplné zamknutí

Nastavení výbavy vozidla je dokončeno.



Stěrače
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Položka

Přerušované stírání stěračů předního skla                                         Nastaví interval pro stěrače předního skla.

                                                                                                               * Některé položky nastavení nejsou aktivní pro určité stupně a modely vozidel.

Stěrače spojené s ostřikovači                                                             Nastaví automatické spuštění stěračů, když je nastříkána kapalina ostřikovačů.

Komfortní ostřikovač                                                                            Aktivuje/deaktivuje funkce automatického čištění, která automaticky přerušovaně na

určitý čas spustí stěrače předního skla při nastříkání kapaliny ostřikovačů.

Přerušované stírání zadních stěračů                                                  Nastaví interval pro zadní stěrače.

Aktivace zadního stěrače při zařazené zpátečce                              Nastaví automatické spuštění zadních stěračů, když je páka voliče přesunuta do polohy

R (zpátečka).

Obsah nastavení

Položka

Automatické vypnutí světlometů                                                         Nataví funkce automatického vypnutí světlometů, když jsou zapnuté a řidič vypne motor

a otevře zamčené dveře a opustí vozidlo.

Automatická světla*                                                                             Nastaví funkce automatického rozsvícení světlometů, když se venku setmí.

Zapnutí světlometů při opuštění vozidla                                             Nastaví dobu, po kterou zůstanou světlomety zapnuté, po opuštění vozidla.

Zapnutí vnitřního osvětlení při dálkovém odemčení                          Nastaví funkcí, který rozsvítí světla, když je stisknuté tlačítko dálkového odemčení.

Automatické zhasnutí vnitřního osvětlení                                           Nastaví dobu, po kterou zůstane rozsvícené vnitřní osvětlení, když je vypnutý motor a

světla prostoru pro pasažéry jsou zapnutá.

Doba svícení vnitřního osvětlení po zavření dveří                              Nastaví dobu, po kterou zůstane rozsvícené vnitřní osvětlení po zavření dveří.

Automatické zhasnutí světla víčka dobíjení*                                      Nastaví dobu svícení světla víčka dobíjení.

Obsah nastavení

Vnější světla/vnitřní světla
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Alarm

Položka

Alarm*                                                                                                    Aktivuje/deaktivuje alarm.

Trvání Pre-Alarmu*                                                                               Nastaví čas pre-alarmu.

Obsah nastavení

Položka

Funkce v poloze klíčku                                                                         Nastaví podmínky chodu směrových světel.

Změna pruhů (Tři bliknutí na 1 dotek)                                                    Aktivuje/deaktivuje funkce trojitého bliknutí, když při změně pruhů jemně spustíte páčku

směrových světel.

Doba aktivace pro změnu pruhů                                                         Nastaví dobu chodu páčky směrových světel pro spuštění funkce změny pruhů (3

bliknutí na 1 dotek).

Obsah nastavení

Položka

Automatické znovuuzamčení po dálkovém odemčení*                    Nastaví dobu, po kterou zůstanou dveře odemčené, po odemčení bezklíčovým

přístupem nebo tlačítkem.

Funkce odemčení*                                                                               Nastaví dveře, pro které je odemčení deaktivované.

Automatické odemčení                                                                        Nastaví automatické odemčení dveří.

Obsah nastavení

Směrové světlo

Elektrický zámek dveří
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Položka

Ovládání recirkulace                                        Umožňuje zvolit funkci, která přepne automaticky nebo manuálně mezi režimem recirkulace a čerstvého

vzduchu. (*)

Ovládání klimatizace                                        Umožňuje zvolit funkci, která přepne automaticky nebo manuálně mezi režimem ON a OFF. (**)

Eco režim                                                          Umožňuje zvolit funkci, která zapne nebo vypne ECO jízdu(***) při provozu klimatizace v režimu ECO (Pouze u

vozidel s přepínáním režimu ECO).

Poměr vzduchu prostoru pro nohy /               Když zvolíte přepnutím MODE můžete nastavit poměr mezi větráním prostoru pro nohy nebo na okno. 

odmrazování

Poměr vzduchu na obličej / nohy                    Když zvolíte přepnutím MODE můžete nastavit poměr mezi větráním prostoru pro horní polovinu těla nebo

prostoru pro nohy. 

Automatické odmrazování zadního               Umožňuje zvolit funkci, která automaticky nebo manuálně zapne odmlžování zadního skla po nastartování 

skla po startu                                                    motoru při nízké venkovní teplotě.

(*)   Po stisku tlačítka odmrazování se automaticky přepne režim na čerstvý vzduch, aby se zabránilo zamlžování oken, i když je klimatizace nastavena na

manuální režim.

(**)  Po stisku tlačítka odmrazování se klimatizace automaticky přepne do režimu ON, aby se zabránilo zamlžování oken, i když je klimatizace nastavena na

manuální režim.

(***) Během Eco jízdy se může zdát, že klimatizace nepracuje dostatečně, jelikož je její chod řízen.

Obsah nastavení

Položka

Automatické sklápění zrcátek*                                                           Nastaví automatické sklápění a vyklápění bočních zrcátek.

Odezva klaksonu při dálkovém startu motoru*                                 Aktivuje/deaktivuje funkci, která rozezní klakson, pokud je motor dálkově nastartován.

Obsah nastavení

Ostatní
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Automatické vypnutí napájení                  

Nastaví dobu, po kterou zůstane zapnuté

napájení, když je zapalování v poloze ACC.

Resetuje nastavení
vozidla

1) Proveďte až ke Kroku 2 u 

“Nastavení vozidla”.

NASTAVENÍ DAB

Můžete nastavit automatické ladění stanice

a použité vysílací pásmo. (Pouze vozidla,

která podporují tuto funkci)

1) Na obrazovce s informacemi o DAB

vysílání stiskněte �.

Zobrazí se podmenu.

2) Stiskněte DAB Setting (Nastavení

DAB).

3) Nastavte jednotlivé položky.

NASTAVENÍ RDS

Můžete nastavit automatické ladění stanic.

Nemusí být zobrazeno v závislosti na

regionu.

1) Na obrazovce s informacemi o FM

rádiovém vysílání stiskněte RDS

Setting (Nastavení RDS).

2) Nastavte jednotlivé položky.

2) Stiskněte Reset all (Resetovat vše).

3) Stiskněte Yes (Ano).

Resetování nastavení výbavy vozidla je

dokončeno.



RESETOVAT VŠE

Umožňuje vám resetovat veškeré nastavení

a data uložená do továrního nastavení.

1) Stiskněte tlačítko INFO/SET.

Zobrazí se Informační menu.

2) Stiskněte Settings (Nastavení).

3) Stiskněte Reset All (Resetovat vše).

Pokud se nezobrazí, stiskněte >>.

4) Stiskněte Start.

5) Stiskněte Start.
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dokončení resetu.
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OTHER (DALŠÍ)

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Zkontrolujte následující položky, pokud se na obrazovce zobrazí zpráva, nebo pokud usoudíte, že není něco v pořádku.

POKUD SE ZOBRAZÍ TATO ZPRÁVA...

Na obrazovce se zobrazí zpráva podle situace.

Funkce navigace

Zpráva

Konec oblasti pokryté mapou

Změní se měřítko

Nenalezen žádný bod zájmu POI.

Program nelze zapsat na 

mapovou kartu. 

Zkontrolujte mapovou kartu, která je v otvoru pro 

mapové karty. 

Mapová data nelze přečíst. 

Zkontrolujte mapovou kartu, která je v otvoru pro 

mapové karty.

Příčina Odpověď

Mapa byla posunuta do oblasti, pro kterou nejsou

mapová data.

Střed vašeho vozidla a kurzor se přesunul z

umístění s nastaveným měřítkem do umístění bez

něj. Nebo se vrátil do umístění, kde je měřítko

nastaveno.

Bylo provedeno hledání bodu zájmu POI, ale v

zařízení není žádný bod zájmu POI, který odpovídá

zadaným informacím.

Mapová karta je v “zamčeném” stavu a nelze na ni

zapisovat.

Mapová data nelze přečíst z mapové karty.

Do mapového slotu není vložena žádná mapová

karta.

Mapová karta se z nějakého důvodu selhala.

Posuňte mapu zpět tam, kde jsou k dispozici

data.

-

Vyhledávání pomocí různých podmínek.

Vyjměte mapovou kartu a odemkněte “zámek”.

Pokud se systém po několika minutách neobnoví,

zastavte vozidlo na bezpečném místě a poté

zkontrolujte, zda je MAPOVÁ karta správně

vložena.

→ “SD Karty”

Pokud se problém nevyřeší, obraťte se na svého

prodejce.

Vložte mapovou kartu.

→ “Vložení SD karty”

Obraťte se na svého prodejce.
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Audio funkce

Zpráva

Přehrání není možné kvůli mechanické chybě.

Přehrání není možné kvůli nízkému napětí baterie.

Nelze přehrát.

Zkontrolujte disk.

Přehrání je nemožné kvůli vysoké teplotě.

Tento iPod nelze přehrát.

Tuto USB paměť nelze přehrát.

Nejsou obsažena data, která lze přehrát.

Nelze přehrát.

Na SD kartu v uživatelském slotu nelze 

zapisovat.

Zkontrolujte SD kartu.

Příčina Odpověď

Jednotka z nějakého důvodu selhala.

Disk je poškozen nebo je zvlněný.

Napětí baterie vozidla kleslo.

Je vložen disk, který nelze přehrát.

Disk je vložen obráceně.

Na disku je kondenzát.

Disk je špinavý.

Teplota uvnitř produktu je vysoká.

Ověření selhalo.

Připojený iPod má nepodporovaný formát a nelze

jej rozpoznat.

Tato verze softwaru iPodu není správná.

Ověření selhalo.

Nejsou obsaženy žádné audio soubory, které lze

přehrát.

Je připojen iPod, který neobsahuje žádné stopy.

Byly přehrány nepodporované audio soubory.

Byly přehrány soubory, chráněné autorskými

právy.

Audio soubor je poškozený.

SD karta v uživatelském slotu je v “zamčeném”

stavu a nelze na ni zapisovat.

Zkontrolujte, zda není problém na disku a vložte

disk znovu. Pokud problém přetrvá, obraťte se na

svého prodejce.

Nevkládejte poškozený nebo zkroucený disk.

Zkontrolujte baterii.

Vložte disk, který lze přehrát.                                 

→ “Typy disků, které lze přehrávat”

Vložte jej potiskem nahoru.

Před opětovným vložením chvíli počkejte.

Vyčistěte čtecí stranu disku.

Vyjměte disk a počkejte, než teplota klesne.

Znovu připojte iPod.

Použijte iPod, který podporuje toto zařízení.

Použijte prosím nejnovější verzi softwaru.

Znovu připojte USB zařízení.

Přidejte audio soubory, které lze přehrát.

→ “Audio Files (MP3/WMA/AAC/WAV)” (“Audio

soubory”)

Připojte iPod, který obsahuje stopy.

Potvrďte audio soubory, které lze přehrát.

→ “Audio Files (MP3/WMA/AAC/WAV)” (“Audio

soubory”)

Soubory, chráněné autorskými právy, nelze

přehrát

Použijte soubory, které nejsou chráněné

autorskými právy.

Přidejte nepoškozené audio soubory.

Vyjměte SD kartu z uživatelského slotu a

odemkněte “zámek”.
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POKUD SI MYSLÍTE, ŽE NĚCO NEPRACUJE SPRÁVNĚ...

Zde je seznam příznaků, příčin a odpovědí, pokud si myslíte, že něco nepracuje správně.

Obecné

Příznaky

Zvuk ovládání se neozývá.

Na displeji se nic nezobrazuje.

Obrazovka je tmavá.

Příčina Odpověď

Zvuk ovládání je nastaven na [OFF] (Vypnuto).

Displej je vypnutý.

Napětí baterie vozidla kleslo.

Teplota uvnitř produktu je vysoká.

Jas obrazovky není správně nastaven.

Světla vozidla jsou zapnutá.

Nastavení barev dne & noci je “Set Night” (Noční).

Nastavte [Navi Voice/Others] (Hlas navigace/Další)

“Beep Sound Volume” (“Hlasitost pípnutí”) na [1]

až [3].

→ “Navi Voice/Others” (“Hlas navigace/Další”)

Zastavte vozidlo na bezpečném místě, zatáhněte

ruční brzdu a proveďte postup pro znovu zapnutí

obrazovky.

Nabijte nebo vyměňte baterii.

Počkejte, než klesne teplota.

Nastavte jas displeje.

→ “Nastavení displeje”

Výchozí tovární nastavení je ztmavení displeje při

zapnutých světlech vozidla. Stiskněte a

změňte toto nastavení. → “Informační menu”

Stiskněte a změňte toto nastavení.

→ “Informační menu”



Funkce navigace
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Příznaky

Funkce navigace se nespustí.

Příčina Odpověď

Není vložena žádná mapová karta.

Je vložena špatná SD karta.

Vyskytuje se problém s rádiovým signálem GPS

satelitů.

Vozidlo přesunuto na trajektu apod.

Směr vozidla by změněn na točně v garáži apod.

Úroveň učení rychlosti je nízká.

Když je zařízení používáno poprvé, chvíli trvá než

se vypočítá poloha vašeho vozidla.

Když je zařízení není delší dobu používáno, chvíli

trvá než se vypočítá poloha vašeho vozidla.

Zrcadlová nebo stínící fólie s obsahem karbonu

nalepená na předním skle v blízkosti GPS antény.

Jiná anténa se nachází v blízkosti GPS antény.

Na GPS anténě je umístěn nějaký předmět.

Okamžitě po zapnutí zapalování do polohy ACC

nebo ON nelze používat některé funkce ihned po

zobrazení obrazovky mapy, jelikož se načítají data.

Vložte mapovou kartu.

→ “Vložení SD karty”

Vložte speciální mapovou kartu.

Během stavu přijímání GPS chvilku jeďte.

Chvíli počkejte na mstě s dobrou viditelností.

Zkontrolujte pozici GPS antény a pokud jiná

anténa může působit problém, přesuňte tuto

anténu.

Zkontrolujte pozici GPS antény a pokud předmět

na GPS anténě může působit problém, odstraňte

jej.

Prosím počkejte, dokud není načítání dokončeno.
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PO VÝMĚNĚ BATERIE VOZIDLA

Pokud byla vyměněna baterie vozidla, některé záznamy paměti mohou být vymazány.

Příklad: nastavená trasa

(Nastavený cíl a body průjezdu jsou zachovány.)

Audio funkce

Příznaky

Obsluha menu není možná.

Není k dispozici hlasové navádění.

Nelze přijímat TMC zprávy.

Příčina Odpověď

Okamžitě po zapnutí zapalování do polohy ACC

nebo ON nelze používat některé funkce ihned po

zobrazení obrazovky mapy, jelikož se načítají data.

Hlasitost hlasového navádění je “OFF”

(“VYPNUTO”).

Nebyly dosud přijímány žádné TMC zprávy.

Prosím počkejte, dokud není načítání dokončeno.

Nastavte [Navi Voice/Others] (Hlas navigace/Další)

“Guidance Voice Volume” (“Hlasitost hlasového

navádění”) na [1] až [7].

→ “Navi Voice/Others” (“Hlas navigace/Další”)

Chvíli počkejte na mstě s dobrou viditelností.

Příznaky

Není slyšet žádný zvuk nebo pouze slabý zvuk.

Disk nelze přehrát.

Příčina Odpověď

Hlasitost je nastavena na minimum.

Balance nebo fader je nastaven na jednu stranu.

“Audio OFF” (“Audio vypnuto”).

Disk je vložen obráceně.

Na disku je kondenzát.

Disk je špinavý.

Nastavte hlasitost.

→ “Nastavení hlasitosti”

Nastavte balance nebo fader.

→ “Balance/Fader”

Přepněte na “Audio ON” (“Audio zapnuto”).

→ “Zapnutí/vypnutí Audia”

Vložte jej potiskem nahoru.

Před vložením chvíli počkejte.

Vyčistěte čtecí stranu disku.
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POZNÁMKA K UŽIVATELI

TOTO JE LICENČNÍ SMLOUVA-A NIKOLI SMLOUVA O

PRODEJI-MEZI VÁMI A HERE EUROPE B.V. (“HERE”) K VAŠÍ

KOPII DATABÁZE NAVIGAČNÍCH MAP HERE, VČETNĚ

PŘÍSLUŠNÉHO POČÍTAČOVÉHO SOFTWARU, MEDIÍ A

VYSVĚTLUJÍCÍ TIŠTĚNÉ DOKUMENTACE VYDANÉ

SPOLEČNOSTÍ HERE (DOHROMADY “DATABÁZE”).

POUŽÍVÁNÍM DATABÁZE AKCEPTUJETE VŠECHNY

PODMÍNKY TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY PRO KONCOVÉHO

UŽIVATELE (“SMLOUVA”). POKUD NESOUHLASÍTE S

TĚMITO PODMÍNKAMI, NERPODLENĚ VRAŤTE DATABÁZI

SPOLEČNĚ S DALŠÍM PŘÍSLUČENSTVÍM VAŠEMU

DODAVATELI A POŽÁDEJTE O VRÁCENÍ PENĚZ.

VLASTNICTVÍ

Databáze a autorská práva a duševní vlastnictví nebo podobná

práva jsou vlastněna společností HERE a jejími licensory. Vlastnictví

médií, na kterých je Databáze obsažena, náleží společnosti HERE

a/nebo vašemu dodavateli, dokud neuhradíte veškeré dlužné částky

společnosti HERE a/nebo vašemu dodavateli podle této Smlouvy

nebo jiných smluv, na základě kterých vám je tato databáze

poskytnuta.

UDĚLENÍ LICENCE

Společnost HERE vám uděluje neexkluzivní licence na použití

Databáze pro osobní užití nebo pro použití při vašich interních

obchodních aktivitách. Tato licence neobsahuje právo udělování

podlicencí.

OMEZENÍ UŽITÍ

Databáze je omezena na použití v konkrétním systému, pro který byla

vytvořena. Kromě rozsahu výslovně uděleného závaznými zákony

(např. národní zákony založené na Evropské směrnici k softwaru

(91/250) a Směrnici k databázi (96/9)) není umožněno vyjmout nebo

znovu využít podstatné části obsahu Databáze, ani reprodukovat,

kopírovat, upravovat, přizpůsobovat, překládat, rozebrat,

dekompilovat, zpětně konstruovat jakoukoli část Databáze. Pokud

byste chtěli získat informace o schopnosti využívat jiné zařízení,

zmíněné v (národních zákonech založených na) Evropské směrnici o

softwaru, musíte dát společnosti HERE příležitost poskytnout tyto

informace za odpovídajících podmínek, včetně nákladů, které určí

společnost HERE.

Databáze obsahuje informace poskytnuté pod licencí společnosti

HERE od třetích stran a jsou předmětem podmínek a autorských

oznámení dodavatele uvedených na následující URL:

http://here.com/legal/supplierterms/

LICENČNÍ SMLOUVA KONCOVÉHO UŽIVATELE K DATABÁZI HERE

PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ TUTO LICENČNÍ SMLOUVU KONCOVÉHO

UŽIVATELE PŘED POUŽITÍM DATABÁZE HERE
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PŘEVOD LICENCE

Nesmíte převádět Databázi třetím stranám, kromě instalace v

systému, pro který byla vytvořena nebo pokud si neuchováte kopii

Databáze a za předpokladu, že příjemce souhlasí se všemi

podmínkami této Smlouvy a písemně toto potvrdí společnosti HERE.

Sady disků mohou být převedeny nebo prodány pouze jako

kompletní sada, tak jak byla poskytnuta společností HERE.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Společnost HERE ručí, že za podmínek uvedených níže, bude po

dobu 12 měsíců od získání vaší kopie Databáze vykonávat vše v

souladu s Kritérii pro správnost a úplnost společnosti HERE, která

platí v den zakoupení Databáze; tato kritéria jsou dostupná na

vyžádání u společnosti HERE. Pokud Databáze nefunguje v souladu

s touto zárukou, společnost HERE vynaloží přiměřenou snahu na

opravu nebo výměnu vyhovující kopie vaší Databáze. Pokud tyto

snahy nevedou k fungování Databáze podle zde uvedené záruky,

budete mít možnost buď obdržet přiměřenou náhradu ceny, kterou

jste za Databázi zaplatili, nebo zrušit tuto Smlouvu. Toto je zcela na

odpovědnosti společnosti HERE a vaším jediným prostředkem

nápravy od společnosti HERE. Kromě výslovně uvedeného v této

kapitole, společnost HERE neručí ani nepřijímá námitky ohledně užití

výsledků použití Databáze ve vztahu k její správnosti, přesnosti,

spolehlivosti, apod. Společnost HERE neručí za bezchybnost

Databáze. Žádné ústní nebo písemné informace nebo doporučení

společnosti HERE, vašeho dodavatele ani jiné osoby nemůže

vytvořit záruku ani jinak rozšířit rozsah omezené záruky popsané

výše.

Omezená záruka popsaná výše v této Smlouvě nepostihuje ani

neovlivňuje jakákoli práva proti skrytým vadám, která máte díky

zákonné záruce.

Pokud jste nezískali Databázi přímo od společnosti HERE, můžete

mít kromě práv udělených společností HERE podle zákona vaší

jurisdikce, také zákonná práva vůči osobě, od které jste Databázi

získali. Výše uvedená záruka společnosti HERE nesmí ovlivnit tato

zákonná práva a kromě udělených záruk můžete uplatnit tato práva.

Práce; uzavírky silnic nebo pruhů; sklon nebo kvalita vozovky; výška

mostu nebo jiná omezení; stav vozovky; zvláštní události závisí na

navigačním systému, který vlastníte.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Cena Databáze nebere v úvahu předpokládané riziko následných,

nepřímých nebo neomezených přímých škod, které mohou

vzniknout ve spojení s využíváním Databáze. Proto společnost

HERE není v žádném případě odpovědná za následné nebo

nepřímé škody, které zahrnují (bez omezení) ztrátu zisku, dat nebo

použití způsobené vámi nebo třetí stranou vzniklé použitím

Databáze, ať už jde o napadení smlouvy, delikt nebo záruku, i když

společnost HERE o možnosti takových škod informovala. V každém

případě odpovědnost společnosti HERE za přímé škody je omezena

cenou vaší kopie Databáze.

OMEZENÁ ZÁRUKA A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI UVEDENÉ V

TÉTO SMLOUVĚ NEPOSTIHUJE ANI NEOVLIVŇUJE VAŠE

ZÁKONNÁ PRÁVA, POKUD JSTE DATABÁZI ZÍSKALI JINAK NEŽ

OBCHODNÍ ČINNOSTÍ.



374

N
A

V
IG

A
Č

N
Í 
S
Y
S
T
É

M
VAROVÁNÍ

Databáze může obsahovat nesprávné nebo nekompletní informace

kvůli plynutí času, měnícím se okolnostem, použitým zdrojům a

povaze sběru komplexních geografických dat, což může vést k

nesprávným výsledkům. Databáze neobsahuje ani neodráží

informace - mimo jiné - o času jízdy a nemusí obsahovat informace

o bezpečnosti okolí; vymáhání práv; pomoc při mimořádných

událostech; stavební práce; uzavírky vozovek nebo pruhů; sklon

nebo kvalitu vozovky; výšku mostu, váhová a jiná omezení; stav

vozovky; zvláštní události závisí na navigačním systému, který

vlastníte.

ROZHODNÉ PRÁVO

Tato smlouva se řídí zákony jurisdikce v místě pobytu v den získání

Databáze. Pokud v tento okamžik pobýváte mimo Evropskou unii

nebo ve Švýcarsku, platí zákony jurisdikce v rámci Evropské unie

nebo Švýcarska, kde jste Databázi zakoupili. Ve všech ostatních

případech, nebo pokud nelze určit jurisdikci státu, kde jste Databázi

získali, platí zákony Nizozemí. Kompetentní soudy v místě vašeho

bydliště v čase pořízení Databáze převezmou soudní pravomoc nad

jakýmkoli sporem, který vzejde z této smlouvy, aniž by bylo dotčeno

právo společnosti HERE na uplatnění nároku v místě vašeho

tehdejšího pobytu.



POZNÁMKY
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Údaje obsaÏené v této publikaci mají informativní charakter. 
FCA Italy S.p.A. 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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