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Úvod
Informace uvedené v v této příručce
doplňují uživatelskou příručku.
V této příručce jsou popsány funkce,
které mohou, ale nemusí být ve
výbavě vašeho vozidla, protože jsou
volitelné nebo proto, že po vytisknutí
této příručky byly provedeny jisté
změny. Prostudujte si prosím kupní
doklady, kde se dozvíte, jaké funkce
najdete ve svém voze.
Určité vlastnosti, včetně těch
týkajících se displeje a funkcí
nabídky, se nemusí vztahovat na
vaše vozidlo v důsledku varianty
modelu, země, specifikace, zvláštní
výbavy nebo příslušenství. Tato
příručka popisuje vozidla
s levostranným řízením. U vozidel
s pravostranným řízením je ovládání
podobné.
Tuto příručku si uložte společně
s uživatelskou příručkou ve vozidle,
abyste ji měli stále k dispozici. Při
prodeji vozidla předejte tuto příručku
soplu s vozidlem.

Ochrana proti odcizení
Ochrana proti odcizení pracuje na
základě načtení části identifikačního
čísla vozidla (VIN) do informačního
systému. Informační systém
nefunguje, pokud byl odcizen nebo
přemístěn do jiného vozidla.

Přehled ovládacích prvků
Přehled ovládacích prvků (s
navigací)

Více informací, viz 3 56 "Navigační
tlačítka" v části Použití navigačního
systému.

Úvod

Přehled ovládacích prvků
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A. RADIO BAND (AM nebo
FM) ........................................ 22
B. HDD/DVD/AUX (zdroj) .......... 22

E. 9BACK ................................. 56
Stisknutím tohoto tlačítka
se vrátíte na předchozí
obrazovku v nabídce.

Stisknutím přepínáte
audio zdroje jako např.
AM-FM rádio, CD/DVD,
USB a AUX.
C. FAV (Oblíbené) ..................... 22
Stisknutím tohoto tlačítka
zobrazíte aktuální číslo
stránky nad tlačítky
předvoleb. Uložené
stanice pro jednotlivé
seznamy se zobrazí na
dotykových tlačítkách ve
spodní části obrazovky.
D. TUNE/MENU ......................... 22
Otočením zvýrazníte
funkci. Stisknutím
aktivujete zvýrazněnou funkci.
Otáčením manuálně
nalaďte rozhlasovou stanici.

F.

H. ]SEEK nebo
SEEK[ (Hledat dolů /
hledat nahoru) ....................... 22
Stisknutím tohoto tlačítka
přejdete na předchozí/
následující stopu.

Pokud se nacházíte na
stránce, na kterou jste se
dostali přímo stisknutím
tlačítka na čelním panelu
nebo stisknutím tlačítka na
domovské stránce,
stisknutím tlačítka 9 se
dostanete na předchozí nabídku.
TONE .................................... 19

Stisknutím otevřete
nabídku, ve které můžete
upravit basy, střední
frekvence a výšky zvuku.
G. CONFIG (Konfigurace) ......... 77
Toto tlačítko slouží
k nastavení funkcí rádia,
telefonu, vozidla a času.

Stisknutím a podržením
tohoto tlačítka spustíte
rychlé procházení stopy
dozadu/dopředu.
Uvolněním tlačítka se
vrátíte na normální
rychlost přehrávání.

I.
J.

V případě pásma AM nebo
FM stisknutím vyhledáte
předchozí/následující
silnou stanici. ........................ 22
:(Telefon/Ztlumit) ............ 88
Bluetooth
TP (Rozhlasové informace
o dopravní situaci) ................ 56
Stisknutím tohoto tlačítka
vstoupíte rozhlasových
informací o dopravní situaci.

Úvod
K. DEL (Smazat) ....................... 43

Q. NAV (Navigace) .................... 56

Stisknutím tohoto tlačítka
smažete píseň nebo
seznam z hard disku.
oREC .................................... 43

Stisknutím tohoto tlačítka
zobrazíte navigační mapu
nebo přepnete mezi
dělenou obrazovkou
mapa/audio nebo celou mapou.
R. RPT (Opakovat) .................... 56

L.

Stisknutím tohoto tlačítka
nahrajete jednu nebo
všechny písně na hard disk.
M. r (Přehrát/Pozastavit) ..... 32
Stisknutím tohoto tlačítka
zahájíte, pozastavíte nebo
obnovíte přehrávání.
N. VOL/m (Hlasitost/Napájení) . . 22
Tento ovladač slouží
k zapínání a vypínání systému.
Otočením upravte hlasitost.
O. INFO (Informace) .................. 56
P. DEST (Cíl) ............................. 56
Stisknutím tohoto tlačítka
naplánujete trasu. Pokud
je aktivní navádění trasy,
vstoupíte po stisknutí
tohoto tlačítka do nabídky Trasa
.

Po stisknutí tohoto tlačítka
se zopakuje poslední
hlášení hlasového navádění.
S. AS 1–2 (Automatické
ukládání) ............................... 22

T.

Stránky s automatickým
ukládáním
R (Vysunout) ........................ 32
Pro vysunutí disku z CD
přehrávače stiskněte tlačítko

Přehled ovládacích prvků (bez
navigace)
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Přehled informačního systému
Informační systém ve vozidle se
ovládá pomocí ovladače TUNE/
MENU, tlačítek předvolby a ostatních
tlačítek na čelním panelu.
Ovladačem TUNE/MENU lze otáčet
a jeho stisknutím dokončíte
zvýrazněné obrazovkové funkce.
Stisknutím tlačítek předvoleb lze
vybírat příslušné funkce tlačítek na
obrazovce podle zobrazení na
displeji.
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Úvod
A. ; (Výchozí stránka) ............. 10
B. SOURCE ............................... 22

E. 9BACK ................................. 56

Bluetooth
D. TUNE/MENU ......................... 22
Otočením zvýrazníte
funkci. Stisknutím
aktivujete zvýrazněnou funkci.
Otáčením manuálně
nalaďte rozhlasovou stanici.

I.

FAV (oblíbené stránky 1-6): . . 22

J.

Stisknutím tohoto tlačítka
zobrazíte aktuální číslo
stránky nad tlačítky
předvoleb. Uložené
stanice pro jednotlivé
seznamy se zobrazí na
dotykových tlačítkách ve
spodní části obrazovky.
AS 1–2 .................................. 22

Stisknutím tohoto tlačítka
se vrátíte na předchozí
obrazovku v nabídce.

Stisknutím přepínáte
audio zdroje jako např.
AM-FM rádio, CD a AUX.
C. ( (Telefon) ........................... 88

F.

Pokud se nacházíte na
stránce, na kterou jste se
dostali přímo stisknutím
tlačítka na čelním panelu
nebo stisknutím tlačítka na
domovské stránce,
stisknutím tlačítka 9 se
dostanete na předchozí nabídku.
TONE .................................... 19
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Stránky s automatickým
ukládáním
K. INFO (Informace) .................. 22

Stisknutím otevřete
nabídku, ve které můžete
upravit basy, střední
frekvence a výšky zvuku.
G. CONFIG (Konfigurace): ........ 77

L.

Toto tlačítko slouží
k nastavení funkcí rádia,
telefonu, vozidla a času.
H. R (Vysunout) ........................ 32

Otočením upravte hlasitost.
M. r (Přehrát/Pozastavit) ..... 32

Pro vysunutí disku z CD
přehrávače stiskněte tlačítko

Stisknutím přepínejte
obrazovky informací audio.
VOL/m (Hlasitost/Napájení) . . 22
Tento ovladač slouží
k zapínání a vypínání systému.

Stisknutím tohoto tlačítka
zahájíte, pozastavíte nebo
obnovíte přehrávání.
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N. TP (Rozhlasové informace
o dopravní situaci) ................ 56

Ovládací prvky na volantu

Stisknutím tohoto tlačítka
vstoupíte rozhlasových
informací o dopravní situaci.
O. : (Ztlumit) ............................. 10
P. ]SEEK nebo
SEEK[ (Hledat dolů /
hledat nahoru) ....................... 32
Stisknutím tohoto tlačítka
přejdete na předchozí/
následující stopu.
Stisknutím a podržením
tohoto tlačítka spustíte
rychlé procházení stopy
dozadu/dopředu.
Uvolněním tlačítka se
vrátíte na normální
rychlost přehrávání.
V případě pásma AM nebo
FM stisknutím vyhledáte
předchozí/následující
silnou stanici. ........................ 22

U vozidel vybavených ovládacími
prvky audia na volantu, mohou být
některé funkce audia nastaveny
tlačítky na volantu.
3 (Hovor): U vozidel vybavených
systémem Bluetooth nebo navigací
stisknutím tohoto tlačítka zahájíte
interakci s těmito zařízeními.
Bluetooth 3 88.
4 (ukončení hovoru/vypnutí
zvuku): Stisknutím tohoto tlačítka
ztlumíte pouze reproduktory vozidla.
Opětovným stisknutím zvuk zapnete.
U vozidel vybavených systémem

Bluetooth slouží toto tlačítko
k ukončení příchozího nebo
probíhajícího telefonického hovoru.
d SRCc (otočný ovladač): Stisknutím
d nebo c vyberte vlnové pásmo nebo
zdroj audia.
Otočením ve směru šipek d nebo c
vyberte následující nebo předchozí
oblíbenou rozhlasovou stanici, stopu
na CD, stopu/kapitolu na DVD nebo
stopu MP3.
Stisknutím ovladače SRC můžete
přepínat mezi rádiem a CD nebo DVD
diskem.
+ X − (Hlasitost): Pro zvýšení
hlasitosti stiskněte tlačítko +. Pro
snížení hlasitosti stiskněte tlačítko -.

Používání
Přehled (s navigací)

Důkladně si tuto uživatelskou
příručku přečtěte a seznamte se
činností navigačního systému.
Navigační systém zahrnuje funkce
navigace a rádia.

Úvod
9 Varování
Používání navigačního systému
nezbavuje řidiče odpovědnosti za
správné a obezřetné chování
v dopravním provozu. Musí být
vždy dodržovány související
dopravní předpisy.
Vkládání údajů (např. adresy)
provádějte pouze, když vozidlo
stojí.
Pokud navigační pokyny odporují
dopravním předpisům, vždy platí
dopravní předpisy.
Sledování silničního provozu
a věnování pozornosti řízení vozidla
jsou důležité předpoklady bezpečné
jízdy. Navigační systém má
zabudované funkce, které tomu
napomáhají tím, že se při jízdě
vypínají. Šedě zbarvená funkce není
za jízdy k dispozici.

V zaparkovaném vozidle jsou
k dispozici všechny funkce. Před
jízdou proveďte následující úkony:
■ Seznamte se s ovládání
navigačního systému, tlačítky na
čelní desce a tlačítky na dotykové
obrazovce.
■ Na rádiu předvolte oblíbené
stanice, nastavte tón
a reproduktory.
■ Nastavte funkce navigace,
například zadáním adresy nebo
výběrem cíle.
■ Dopředu si uspořádejte telefonní
čísla tak, aby mohla být snadno
volána stisknutím jednoho tlačítka
nebo jedním hlasovým povelem pro
navigační systém kompatibilní
s telefonem.

9 Varování
Informační systém se musí
používat tak, aby mohlo být
vozidlo vždy řízeno bezpečně.
Pokud jste na pochybách,
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zastavte vozidlo a ovládejte
informační systém, když vozidlo
stojí.
Navigační systém používejte pro:
■ Plánování trasy.
■ Výběr cílů pomocí různých metod
a výběrů.
■ Navigace na trase a navádění na
mapě s hlasovou nápovědou,
pouze pokud to povolují dopravní
předpisy, ovládací prvky
a podmínky.
■ Příjem hlášení RDS vysílání.

9 Varování
V některých oblastech nejsou na
mapě označeny jednosměrné
ulice a jiné cesty a vjezdy (např.
pěší zóny), do kterých Vám není
dovoleno odbočit. V takových
oblastech vydá informační systém
výstrahu, která musí být
akceptována. Zde musíte věnovat
zvýšenou pozornost

12

Úvod

jednosměrným ulicím, cestám
a vjezdům, do kterých nemáte
povoleno vjet.
Vždy buďte pozorní a dodržujte
dopravní předpisy bez ohledu na
navádění navigačního systému.
Protože navigační systém používá
mapové informace o ulicích, které
nezahrnují všechna dopravní
omezení nebo nejnovější dopravní
změny, může navrhovat použití ulic,
které jsou uzavřeny z důvodu stavby
nebo odbočení na křižovatce, kde je
to zakázáno dopravními značkami.
Vždy zhodnoťte, zda je uposlechnutí
pokynů systému bezpečné a v
souladu s právními předpisy pro
aktuální podmínky.
Při zapnutí navigačního systému se
může zobrazit obrazovka
s informacemi, které si musíte přečíst
a potvrdit před přístupem k některým
funkcím navigace.
Po potvrzení úvodních informací jsou
přístupné funkce NAV (Navigace)
a DEST (Cíl). Nyní lze vkládat nebo

mazat informace a vstupovat do
dalších funkcí. Viz pokyny dále v této
sekci.
Po každých 50 startech vozidla se
navigační systém zapne a zobrazí se
obrazovka Pozor!. Po přečtení
upozornění stiskněte OK a vložte
DVD s mapovými informacemi.
Pokud nestisknete OK, budou
přístupna všechna ovládací tlačítka
kromě NAV (Navigace) a DEST (Cíl).
Při spuštění pomocí různých
možností nastavte preference nebo
vymažte informace v navigačním
systému.
Nabídka NAV (navigace)
Nabídku navigace použijte pro
přístup do nastavení navigačního
systému 3 56.

■ Pro přístup na obrazovku navigační
mapy stiskněte tlačítko NAV.
Zobrazí se mapa a aktuální poloha
vozidla.

■ Pro přepínání mezi mapou
a dělenou obrazovkou mapa/audio
a celou mapou stiskněte tlačítko
NAV.
Konfig.nabídka

Úvod
Stisknutím tlačítka CONFIG zobrazte
nabídku Konfig.nabídka. Nabídka
Konfig.nabídka se používá
k provádění změn nastavení funkcí
audia, displeje navigace, telefonu,
konfigurace vozidla a času.
Dostupná nastavení funkcí můžete
procházet otáčením ovladače TUNE/
MENU. Po zobrazení požadované
funkce stiskněte ovladač TUNE/
MENU nebo tlačítko požadované
funkce na obrazovce pro zobrazení
dalších možností této funkce.
Jazyky
Změna jazyka displeje - viz
"Personalizace vozidla" v uživatelské
příručce vozidla.
Vozidlo podporuje následující jazyky:
angličtina, francouzština,
španělština, němčina, italština,
švédština, holandština, polština,
maďarština, čeština, slovenština,
dánština, portugalština, norština,
finština a turečtina. Výchozím
jazykem je angličtina.

Převod anglických a metrických
měrných jednotek
Změna mezi anglickými a metrickými
jednotkami hodnot zobrazovaných na
displeji je popsána v části "Informační
centrum řidiče (DIC)" v uživatelské
příručce vozidla.
Vymazání osobních informací
Navigační systém může
zaznamenávat a ukládat cíle a osobní
informace, jako jsou jména a adresy.
Při prodeji nebo likvidaci vozidla
doporučujeme tyto informace
smazat.
■ Předchozí destinace
■ Kniha adres, Oblíbená trasa,
Přednastavené cíle a Soubory
s hudbou HDD
Uložení předvoleb rozhlasových
stanic
Lze uložit až 36 předvoleb
rozhlasových stanic. Lze kombinovat
pásma AM a FM. Uložení předvoleb:
1. Stisknutím tlačítka VOL/m
zapněte systém.
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Při zobrazení mapy stiskněte
tlačítko RADIO BAND.
2. Vyberte pásmo.
3. Vyhledejte nebo nalaďte
požadovanou stanici a vyberte ji.
4. Stiskněte a podržte jedno
z tlačítek předvoleb na obrazovce
déle než dvě sekundy.
5. Opakujte tento postup
u jednotlivých předvoleb.
Změna čísla stránek předvoleb, viz
"Předvolby smíšených pásem"
v kapitole AM-FM rádio 3 22.
Zadání adresy a bodu zájmu uložení
přednastavených cílů
Aby bylo možné provést tyto operace,
musí být zařazena poloha
P (Parkování).
Zadávání adresy
Usnadnění vyhledávání města nebo
ulice podle názvu:
■ Zdejte nejdříve název ulice a pak
města anebo naopak.
■ Vložte více nebo méně znaků pro
zúžení nebo rozšíření výběru
dostupných možností.
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Nastavení cíle zadáním názvu ulice:
1. Stiskněte tlačítko DEST.
2. Stiskněte tlačítko Zadat adresu na
dotykové obrazovce.
3. Vyberte pole názvu ulice. Zadejte
název ulice. Nezadávejte
směrové informace ani typ ulice.
Mezi názvy ulic a měst vložte
mezeru pomocí tlačítka T na
obrazovce. Nesprávný znak
vymažte pomocí klávesy _ na
obrazovce.
Pokud jsou dostupné čtyři nebo
méně názvů, zobrazí se jejich
seznam. Pokud je dostupných
názvů více než čtyři, zobrazí se
počítadlo s počtem dostupných
ulic. Pro zobrazení seznamu
a výběr ulice stiskněte tlačítko
Seznam POI na obrazovce.
4. Stiskněte tlačítko pole názvu
země na dotykové obrazovce
a změňte je. Automaticky se
vyvolá poslední název země.
5. Vyberte město ze seznamu nebo
zadejte název města.

6. Zadejte číslo domu. Toto pole se
vybere automaticky.
7. Stiskněte na obrazovce tlačítko
OK. Informační obrazovka adresy
zobrazí zadanou adresu.
8. Pokud je správná, stiskněte
tlačítko Jet na obrazovce.
Vypočte se trasa.
9. Zvolte preference trasy pro
položky Postiti, Nejkratší nebo
Snadné. Systém zvýrazní trasu.
10. Stiskněte tlačítko Start a trasa se
vypočte.
"Zadání adresy" v části Cíl 3 67.
Zadání bodu zájmu (POI)
Nastavení cíle zadáním bodu zájmu
(POI):
1. Stisknutím tlačítka VOL/m
zapněte systém.
2. Může se zobrazit upozornění. Pro
pokračování stiskněte tlačítko
OK.
3. Stiskněte tlačítko DEST.
4. Stiskněte na obrazovce tlačítko
Důležitá místa.

5. Do místa pro název POI zadejte
specifický název POI. Pokud jsou
dostupné čtyři nebo méně názvů,
zobrazí se jejich seznam.
Pokud je dostupných názvů více
než čtyři, zobrazí se počítadlo
s počtem dostupných POI.
Stisknutím tlačítka Seznam POI
zobrazte seznam. Vyberte POI.
6. Stiskněte na obrazovce tlačítko
Jet. Systém zahájí výpočet trasy.
7. Zvolte preference trasy pro
položky Postiti, Nejkratší nebo
Snadné. Systém zvýrazní trasu.
8. Stiskněte na obrazovce tlačítko
Start. Nyní je trasa připravena ke
spuštění.
Cíl 3 67.
Uložení přednastavených cílů
1. Stisknutím tlačítka VOL/m
zapněte systém.
2. Pokud se zobrazí upozornění,
stiskněte tlačítko OK a pokračujte.
3. Stiskněte tlačítko DEST.
4. Zadejte cíl. Cíl 3 67.

Úvod
5. Pro přidání aktuálního cílového
místa do adresáře stiskněte
tlačítko Uložit na obrazovce
mapy.
6. Na obrazovce stiskněte tlačítko
Upravit a potom stiskněte pole
Změnit název. Zobrazí se
alfanumerická klávesnice.
Zadejte název.
7. Stiskněte a podržte jedno
z tlačítek ve spodní části
obrazovky, dokud se na něm
nezmění text.
V tomto tlačítku přednastaveného
cíle se zobrazí název položky
adresáře a je nyní k dispozici pro
výběr z obrazovky Zvolit
destinaci. Výběr této položky jako
cíle, viz "Použití uloženého
přednastaveného cíle" dále v této
části.
"Přednastavený cíl" v části Cíl
3 67.
Použití uloženého přednastaveného
cíle
Tyto cíle jsou k dispozici pro výběr za
jízdy.

1. Stisknutím tlačítka VOL/m
zapněte systém.
2. Může se zobrazit upozornění. Pro
pokračování stiskněte tlačítko
OK.
3. Stiskněte tlačítko DEST.
4. Stiskněte jedno z tlačítek
přednastavených cílů na
obrazovce. Systém zahájí
výpočet trasy.
5. Zvolte preference trasy pro
položky Postiti, Nejkratší nebo
Snadné. Systém zvýrazní trasu.
6. Stiskněte na obrazovce tlačítko
Start. Nyní je trasa připravena ke
spuštění.
"Přednastavený cíl" v části Cíl
3 67.
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Zrušení navádění
V konečném cíli je navádění zrušeno.
Zrušení navádění před příjezdem do
konečného cíle:
1. Stiskněte tlačítko DEST.
2. Stiskněte na obrazovce tlačítko
Zrušit navádění.
3. Zrušení potvrďte stisknutím
tlačítka Ano.
Hlasové navádění
Nastavení hlasitosti nápovědy
hlasového navádění:
1. Stisknutím tlačítka CONFIG
vstoupíte do funkcí nabídky.
Otáčejte ovladačem TUNE/
MENU, dokud se nezobrazí Nav.
Pro zobrazení více možností pro
tuto funkci stiskněte ovladač
TUNE/MENU a vyberte Nav nebo
stiskněte tlačítko Nav na
obrazovce.
2. Stiskněte Hlasová nápověda.
3. Stiskněte Hlasitost hlasu.
4. Pomocí tlačítek - nebo + ztišit
nebo zesílit hlasovou nápovědu.
Použití 3 56.
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Čištění displeje
Poznámky
Pokud byste k čištění skleněných
povrchů používali abrazivní čisticí
prostředky, mohli byste poškrábat
sklo. K čištění skla používejte pouze
měkkou tkaninu. Nestříkejte čisticí
prostředek přímo na systém.
Prostřední sloupek přístrojové desky
neotírejte těkavými látkami jako jsou
ředidla. Tyto látky by mohly způsobit
poškrábání povrchu nebo odstranit
znaky na tlačítkách.

Přehled (bez navigace)

Sledování silničního provozu
a věnování pozornosti řízení vozidla
jsou důležité předpoklady bezpečné
jízdy. Informační systém má
zabudované funkce, které tomu
napomáhají tím, že se při jízdě
vypínají. Šedě zbarvená funkce není
za jízdy k dispozici.

V zaparkovaném vozidle jsou
k dispozici všechny funkce. Před
jízdou proveďte následující úkony:
■ Seznamte se s ovládáním
informačního systému, tlačítky na
čelním panelu a tlačítky na
dotykové obrazovce.
■ Na rádiu předvolte oblíbené
stanice, nastavte tón
a reproduktory.
■ Dopředu si uspořádejte telefonní
čísla tak, aby mohla být snadno
volána stisknutím jednoho tlačítka
nebo jedním hlasovým povelem pro
vozidla kompatibilní s telefonem.

9 Varování
Pokud byste při používání
navigačního systému příliš často
nebo na příliš dlouho odvraceli
pohled z cesty, mohlo by dojít
k nehodě a poranění nebo
usmrcení osob. Nerozptylujte
svou pozornost a plně se věnujte
řízení vozidla. Co nejméně
sledujte pohybující se mapu na

obrazovce navigace. Pokud
možno, používejte hlasové
navádění.
Ovládací tlačítka informačního
systému
Tlačítka na čelní desce se používají
pro spuštění primárních funkcí při
používání informačního systému 3 4.
Dotyková tlačítka na obrazovce
Dotyková tlačítka jsou zobrazena na
obrazovce a tlačítka dostupných
funkcí jsou zvýrazněna. Některá
tlačítka jsou tedy zvýrazněna, pokud
jsou aktivní, a šedá, pokud jsou
neaktivní.
Funkce domovské stránky
Za jízdy vozidla jsou některé funkce
deaktivovány.
Stisknutím tlačítka Now Playing
zobrazíte stránku aktivního zdroje.
K dispozici jsou tyto zdroje: AM, FM,
CD, USB/iPod a AUX.
Stisknutím tlačítka Telefon zobrazte
hlavní stránku Telefon. Bluetooth
3 88.

Úvod

Stisknutím tlačítka pro Config
zobrazte hlavní stránku Config. Na
této obrazovce můžete nastavit např.
čas a datum, rádio, telefon, vozidlo
a displej.
Stisknutím tlačítka Tone zobrazte
hlavní stránku Tone. Chcete-li
nastavit tón a reproduktory,
stisknutím tlačítek na obrazovce
upravte nastavení výšek, středních
frekvencí, basů a vyvážení vpravovlevo a vpředu-vzadu. Nastavení
zvuku 3 19.
Stisknutím tlačítka FM na obrazovce
zobrazíte hlavní stránku FM
a přehrajete aktuální nebo naposledy
naladěnou stanici FM. AM-FM rádio
3 22.

Stisknutím tlačítka AM na obrazovce
zobrazíte hlavní stránku AM
a přehrajete aktuální nebo naposledy
naladěnou stanici AM. AM-FM rádio
3 22.
Stisknutím tlačítka CD na obrazovce
zobrazíte hlavní stránku CD
a přehrajete aktuální nebo naposledy
zvolenou stopu na CD. Přehrávač CD
3 32.
Stisknutím tlačítka USB na obrazovce
zobrazíte hlavní stránku USB
a přehrajete aktuální nebo naposledy
zvolenou stopu 3 51.
Stisknutím tlačítka AUX na obrazovce
zpřístupníte veškerá připojená
přídavná zařízení. Přídavná zařízení
3 51.
Nastavení času a data
Na obrazovce stiskněte tlačítko pro
Nastavení času a data - zobrazí se
nabídka Nastavení času a data.
Nastavení času: Pomocí šipky
nahoru nebo šipky dolů zvyšujte nebo
snižujte hodiny a minuty na hodinách.
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Nastavení data: Stisknutím tlačítek
šipky nahoru nebo šipky dolů zvyšujte
nebo snižujte den.
Nastavení formátu času: Pro
zobrazování času ve formátu dvanáct
hodin stiskněte tlačítko 12 hodin a pro
zobrazování času ve formátu dvacet
čtyři hodin stiskněte tlačítko 24 hodin.
Nastavení formátu data: V závislosti
na regionu si lze vybrat
z následujících formátů: MM/DD/
RRRR, DD.MM.RRRR nebo RRRR/
MM/DD.
Zobrazení digitálních hodin:
Stisknutím tlačítka Displej zapnete
zobrazení hodin na obrazovce Zap.
nebo Vyp..
Nastavení rádia
Stisknutím tlačítka Config na
domovské stránce nebo
tlačítkaCONFIG na čelním panelu
vstoupíte do možností nabídky.
Otáčením ovladače TUNE/MENU
nebo klepnutím na přetáčecí lištu
procházejte jednotlivé možnosti.
Nastavení rádia zobrazíte stisknutím
ovladače TUNE/MENU nebo
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stisknutím tlačítka Nastavení rádia.
Stisknutím tohoto tlačítka můžete
upravit zobrazené informace o rádiu,
stránky předvolby a Nastavení rádia.
Nastavení rádia:
Automatická hlasitost podle rychlosti
3 19.
Hlasitost při spuštění: Stisknutím
nastavte maximální hlasitost při
spuštění. Tato hlasitost se použije,
i když při vypnutí rádia byla
nastavena větší hlasitost.
Oblíbené stanice: Stisknutím zvolte
položku Pocet radiových oblíbených
stránek, kterou bude systém
používat.
Nastavení telefonu
Bluetooth 3 88.
Nastavení vozidla
Další informace - viz "Personalizace
vozidla" v Uživatelské příručce
k vozidlu.

Nastavení displeje
Stiskněte tlačítko Config na
domovské stránce nebo tlačítko
CONFIG na čelním panelu a potom
vyberte v seznamu Nastavení
displeje.
Mohou se zobrazit následující
možnosti:
Možnost zobrazení: Stisknutím
změníte pozadí obrazovky.
Nastavení Automaticky automaticky
upravuje pozadí obrazovky
v závislosti na podmínkách vnějšího
osvětlení.
Pro nastavení celkového jasu displeje
použijte regulaci podsvícení panelu
přístroje u osvětlení interiéru vozidla.
Jazyky
Vozidlo podporuje následující jazyky:
■ Angličtina
■ Španělština
■ Francouzština
■ Němčina
■ Italština
■ Švédština

■ Nizozemština
■ Polština
■ Maďarština
■ Čeština
■ Slovenština
■ Dánština
■ Portugalština
■ Norština
■ Finština
■ Turečtina
Otočením ovladače TUNE/MENU
zvýrazněte jazyk. Stisknutím
ovladače TUNE/MENU změňte jazyk
displeje. Výchozím jazykem je
angličtina.
Změna jazyka displeje - více
informací viz "Personalizace vozidla"
v uživatelské příručce vozidla.
Převod anglických a metrických
měrných jednotek
Změna mezi anglickými a metrickými
jednotkami hodnot zobrazovaných na
displeji je popsána v části "Informační
centrum řidiče (DIC)" v uživatelské
příručce vozidla.
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Nastavení zvuku
Audiosystém navigace
Nabídka Nastavení zvuku
Pro přístup k nabídce Nastavení
zvuku stiskněte tlačítko TONE.
Nabídku Nastavení zvuku použijte
k nastavení následujících funkcí:
■ Nastavení tónu
■ Nastavení reproduktorů
Nastavení tónu
Nastavení tónu pomocí nabídky
Nastavení zvuku:
■ Hloubky: Úroveň změňte pomocí
tlačítek + nebo -.
■ Mid (střední rozsah): Úroveň
změňte pomocí tlačítek + nebo -.
■ Výšky: Úroveň změňte pomocí
tlačítek + nebo -.
Nastavení reproduktorů
Nastavení vyvážení reproduktorů
pomocí nabídky Nastavení zvuku:
Stiskněte a podržte tlačítko ] pro
zesílení levých reproduktorů, nebo
tlačítko [ pro zesílení pravých

reproduktorů. Prostřední poloha
vyváží zvuk mezi levými a pravými
reproduktory.
Nastavení zadních a předních
reproduktorů:
Stiskněte a podržte tlačítko { pro
zesílení předních reproduktorů, nebo
tlačítko } pro zesílení zadních
reproduktorů. Prostřední poloha
vyváží zvuk mezi předními a zadními
reproduktory.
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zvukovým systémem Bose® Energy
Efficient Series, ekvalizér umožňuje
nastavení Rucne nebo Hovor.

Nastavení hlasitosti
Jiné nastavení hlasitosti lze provést
v nabídce Rádio
Existují dva způsoby pro vstup do
nabídky Rádio:

Nastavení ekvalizéru

■ Stiskněte tlačítko CONFIG a potom
tlačítko Rádio na obrazovce.
Nastavení ekvalizéru (Ekvalizér):
Nastavení ekvalizéru se provádí
prostřednictvím nabídky Nastavení
zvuku. Pokud je vozidlo vybaveno
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Tato nabídka umožňuje provádění
změn zvukových pokynů.
Možnosti zvukové signalizace se
používají k nastavení přivítání řidiče
ve vozidle a také pro oznámení
připravenosti vozidla k jízdě.

■ Otáčejte ovladačem TUNE/MENU,
dokud se nezobrazí Rádio. Pro
zobrazení více možností pro tuto
funkci stiskněte ovladač TUNE/
MENU a vyberte Rádio nebo
stiskněte tlačítko Rádio na
obrazovce.

Možnosti zvukové signalizace

Hlasitost zvukové signalizace:
Hlasitost zvukových pokynů nastavíte
tlačítky + nebo -. Hlasitost zvukové
signalizace má minimální hlasitost.
Pokud nastavíte hlasitost pod
minimální úroveň hlasitosti, zobrazí
se vyskakovací okno se zprávou Limit
reached.
Stisknutím tlačítka Hlasitost zvukové
signalizace si můžete poslechnout
nastavenou úroveň zvuku.

Nastavení Zvuková signalizace lze
také měnit pomocí ovladače TUNE/
MENU.
Zvuková signalizace: Stisknutím
tohoto tlačítka se zapíná nebo vypíná
Zvuková signalizace. Zaškrtnutí
indikuje zapnutí funkce Zvuková
signalizace.

Úvod
Automatická hlasitost podle
rychlosti

Výběrem možností Vyp., Nízká,
Strední nebo Vysoká nastavte
citlivost automatického přizpůsobení
hlasitosti pro eliminaci nechtěného
hluku na pozadí, který může být
způsoben změnou povrchu vozovky,
rychlostí jízdy nebo otevřenými okny.
Tato funkce funguje nejlépe při
nižších úrovních hlasitosti, kdy je
obvykle hluk na pozadí hlasitější než
hlasitost zvukového systému.

Hlasitost při spuštění

Stisknutím nastavte maximální
hlasitost při spuštění. Tato hlasitost
se použije, i když při vypnutí rádia
byla nastavena větší hlasitost.
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Rádio

AM-FM rádio
AM-FM rádio (s navigací)

AM-FM rádio ................................ 22
Příjem rádia ................................. 30
Vícepásmová anténa ................... 30

Poslouchání rádia
Nabídka zdroje audia
VOL/m (hlasitost/napájení):
1. Stisknutím tohoto tlačítka se rádio
zapíná nebo vypíná.
2. Otočením zesílíte nebo ztlumíte
hlasitost. Hlasitost se nastaví pro
aktuální zdroj audia, aktivní
hlasové navádění, hlasovou
nápovědu nebo zvukové pokyny.
Pro nastavení hlasitosti lze také
použít ovládací prvky na volantu.
Více informací viz 3 4 Ovládací prvky
na volantu.
TUNE/MENU: Otočením tohoto
ovladače změníte rozhlasovou
stanici. Více informací, viz následující
kapitola "Vyhledání stanice".
RADIO/BAND: Stisknutím tohoto
tlačítka vyberte vlnové rozsahy AM,
FM nebo DAB (digitální vysílání).

Zdroje audia lze také měnit pomocí
ovládacích prvků na volantu. Více
informací viz 3 4 Ovládací prvky na
volantu.
HDD/DVD/AUX: Tiskněte, dokud se
nezvolí požadovaný zdroj.
TP (Dopravní program): Stisknutím
tlačítka TP změníte nastavení
rozhlasové dopravní služby.

Pokud je zapnutý zdroj audia při
prohlížení mapy, zobrazí se tlačítko
indikátoru zdroje v horní části
obrazovky s mapou.

Rádio
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Pocet radiových oblíbených stránek
Pomocí tlačítka FAV můžete změnit
počet předvolených stránek
smíšených pásem. Pro výběr počtu
předvolených stránek stiskněte
tlačítko od 1 do 6.

Stisknutím tlačítka indikace zdroje na
obrazovce zobrazíte obrazovku
aktuálního zdroje audia. Displej
zobrazí dělenou obrazovku se
zdrojem audia na levé straně
a mapou nebo obrazovku navádění
na pravé straně. Pro opuštění dělené
obrazovky stiskněte tlačítko Celá
mapa na obrazovce.
Nabídka Rádio
Existují dva způsoby pro vstup do
nabídky Rádio:

■ Stiskněte tlačítko CONFIG a potom
tlačítko Rádio na obrazovce.

Režimy HDD FAV

■ Otáčejte ovladačem TUNE/MENU,
dokud se nezobrazí Rádio. Pro
zobrazení více možností pro tuto
funkci stiskněte ovladač TUNE/
MENU a vyberte Rádio nebo
stiskněte tlačítko Rádio na
obrazovce.
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Vyberte kategorie, například Seznam
skladeb, Interpret, Album a Žánr,
které použijete jako oblíbené
kategorie během režimu HDD.

Možnosti RDS

Vyhledání seznamu místních stanic

Vybere Možnosti RDS pro FM tuner.

Pro vyhledání seznamu místních
stanic v aktuálním pásmu stiskněte
TUNE/MENU. Rádio provede
vyhledání dostupných stanic.

DivX® VOD
1. Stisknutím tlačítka DivX(R) VOD
zobrazte nabídku DivXR Video na
požádání.

2. Stisknutím tlačítka Registracní
kód zobrazte informace
Registracní kód.
3. Stisknutím Možnost deaktivace
zrušíte registraci tohoto zařízení.

Hledání stanice
Výběr pásma, viz kapitola "Nabídka
zdroje audia" v této části.
Otočením ovladače TUNE/MENU
vyhledejte rozhlasovou stanici. Pro
výběr předvolené stanice stiskněte
odpovídající tlačítko předvolby.
Více informací, viz následující
kapitola "Předvolby smíšených
pásem".
Vyhledání stanice
Pro vyhledání stanice stiskněte ]
SEEK nebo SEEK [.

Předvolby smíšených pásem
Lze uložit až 36 předvolených stanic.
Na každou stránku lze uložit až šest
předvolených stanic. Předvolby na
jedné stránce mohou být z různých
vlnových pásem.
Stránky můžete procházet stisknutím
tlačítka FAV. Číslo aktuální stránky se
zobrazí nad tlačítky předvoleb.
Uložené stanice pro jednotlivé
seznamy se zobrazí na tlačítkách ve

Rádio
spodní části obrazovky. Počet
seznamů předvoleb FAV se může
měnit.
Uložení rozhlasové stanice do
seznamu smíšených předvoleb:
1. Stiskněte tlačítko RADIO BAND.
Potom stiskněte AM, FM nebo
DAB pro výběr požadovaného
pásma.
2. Nalaďte stanici.
3. Pro procházení seznamu
stiskněte tlačítko FAV.
4. Stiskněte a podržte jedno
z tlačítek předvoleb déle než dvě
sekundy. Frekvence stanice se
zobrazí na tlačítku předvolby ve
spodní části displeje.
5. Tento postup opakujte
u jednotlivých předvoleb na
jednotlivých stránkách.
Vyvolání stanice ze stránky FAV.
1. Pro procházení stránky stiskněte
tlačítko FAV.
2. Stiskněte tlačítko předvolby.
Uložená stanice se vyvolá.

Funkce Timeshift
Funkce Timeshift automaticky zahájí
nahrávání audia při poslechu rádia.
Záznam umožňuje přehrání
zmeškaného obsahu.
Funkce Timeshift umožňuje uložení
až 20 minut obsahu. Po 20 minutách
odstraní nejstarší obsah a pokračuje
v nahrávání.
Pro zrušení poslechu informací přes
reproduktor při poslouchání rádia
stiskněte tlačítko r (Přehrát/
Pozastavit). Během doby
pozastavení pokračuje funkce
Timeshift v nahrávání. Stavová lišta
zobrazuje délku záznamu.
Pro pokračování poslouchání
rozhlasového vysílání od bodu jeho
opuštění stiskněte znovu tlačítko
r.
Při vypnutí vozidla, změně stanice
nebo zdroje audia ukončí funkce
Timeshift nahrávání a vymaže
vyrovnávací paměť.
Před vypnutím vozidla stiskněte
tlačítko r a funkce Timeshift bude
pokračovat v nahrávaní dalších
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20 minut. Pokud do 20 minut
nezapnete vozidlo, systém ukončí
nahrávání a všechny informace
budou ztraceny. Pokud dojde
k problému s 12V akumulátorem,
funkce Timeshift ukončí nahrávání
a všechny informace se vymažou.
Rádiový informační systém (RDS)
TP (Dopravní program): Stanice
rádiové dopravní služby jsou stanice
RDS, které vysílají zprávy
o dopravním provozu.
Zapnutí a vypnutí rádiové dopravní
služby
Zapnutí a vypnutí pohotovostní
služby dopravních hlášení
v informačním systému:
■ Stiskněte tlačítko TP. Pokud je
rozhlasová dopravní služba
zapnutá, rozsvítí se na displeji TP.
■ Přijímány jsou pouze stanice
rádiové dopravní služby.
■ Jestliže aktuální stanice není
stanice rádiové dopravní služby,
automaticky se spustí vyhledávání
následující stanice rádiové
dopravní služby.
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■ Pokud je rozhlasová dopravní
služba nalezena, rozsvítí se na
displeji TP.
■ Dopravní hlášení jsou přehrávána
přednastavenou hlasitostí
stisknutím tlačítka CONFIG
a výběrem tlačítka Nav a potom
tlačítka Hlasová nápověda na
obrazovce.
■ Pokud je rozhlasová dopravní
služba zapnutá, přeruší se po dobu
přehrávání dopravního hlášení
přehrávání CD/DVD disků
a externích zdrojů audia.
Poslouchání pouze dopravních
hlášení
Zapněte rádiovou dopravní službu
a zcela ztlumte hlasitost informačního
systému.
EON (rozšíření o další sítě)
Pomocí funkce EON můžete
poslouchat rádiová dopravní hlášení
dokonce i v případě, že Vámi
nastavená stanice nevysílá vlastní
rádiovou dopravní službu. Pokud je
taková stanice nastavena, zobrazí se
jako stanice TP.

Rádiový informační systém (RDS)
Rádiový informační systém (RDS) je
služba FM stanic, která pomáhá
vyhledání požadované stanice a její
čistý příjem. RDS stanice jsou
rozpoznávány spíše podle názvu
programu než podle frekvence.
Nastavení RDS
Otevření nabídky pro nastavení RDS:
1. Stiskněte tlačítko CONFIG.

2. Zvolte Rádio a poté Možnosti
RDS.

Zapnutí a vypnutí RDS
Nastavte RDS na Zap. nebo Vyp..
Aktivací RDS získáte následující
výhody:
■ Na displeji se objeví název
programu nastavené stanice
namísto její frekvence.
■ Informační systém vždy naladí
prostřednictvím funkce AF
(alternativní frekvence) vysílací
frekvenci nastavené stanice
s nejlepším příjem.
■ V závislosti na přijímané stanici
zobrazí informační a zábavní
systém text rádia, který může
například obsahovat informace
o aktuálním programu.
Zapnutí a vypnutí regionálního
vysílání
Pro regionální vysílání musí být
zapnuta funkce RDS. V určitých
časech vysílají některé stanice RDS
regionálně rozdílné programy na
rozdílných frekvencích.

Rádio
1. Nastavte Oblast na Zap. nebo
Vyp.. Zvoleny jsou pouze
alternativní frekvence (AF) se
stejnými regionálními programy.
2. Pokud je regionálního vysílání
vypnuté, jsou alternativní
frekvence stanic voleny bez
ohledu na regionální programy.
Posouvající se text RDS
Některé stanice RDS používají řádky
pro zobrazení názvu programu také
pro zobrazení doplňkových informací.
Během tohoto procesu je název
programu skrytý. Pro zablokování
zobrazování dodatkových informací
nastavte možnost zastavení rolování
textu na Zap..
DAB
Systém digitálního rozhlasového
vysílání DAB (digitální vysílání) je
univerzální rozhlasový systém.
Stanice DAB jsou namísto vysílacích
frekvencí uváděné názvem
programu.

Všeobecné informace
■ Pomocí DAB je možné vysílat
několik rozhlasových programů
(služeb) na jediné frekvenci.
■ Kromě vysoce kvalitních služeb
digitálního rozhlasového vysílání je
DAB také schopen vysílat údaje
související s programem a velké
množství dalších datových služeb,
včetně informací o cestování
a dopravním provozu.
■ Dokud může daný přijímač DAB
zachytit signál vysílaný
rozhlasovou stanicí (i v případě, že
je tento signál velmi slabý), je
zaručena reprodukce zvuku.
■ Neexistuje zeslabování (zvuku),
které typické pro příjem v pásmech
AM nebo FM. Signál DAB
reprodukován konstantní hlasitostí.
■ Pokud je signál DAB příliš slabý
a nemůže být přijímačem
interpretován, příjem se zcela
přeruší. Tomu lze zabránit
aktivováním možnosti Servisní
vedení DAB a/nebo Servisní
vedení FM. Viz "Konfigurování
DAB".
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■ Při příjmu DAB nedochází k rušení
způsobenému stanicemi, které jsou
na sousedních frekvencích (jev,
který je typický pro příjem
v pásmech AM a FM).
■ Pokud je signál DAB odrážen
přírodními překážkami nebo
budovami, kvalita příjmu DAB se
zlepší, zatímco příjem AM nebo FM
se v takových případech výrazně
zhorší.
Nastavení DAB
1. Stiskněte tlačítko CONFIG.
2. Zvolte Rádio a poté DAB.
V nabídce nastavení jsou k dispozici
na výběr následující možnosti:
■ Servisní vedení DAB: Pokud je tato
funkce aktivována a signál je příliš
slabý, aby mohl být přijímačem
interpretován, přepne zařízení na
další službu aktivního DAB portálu
(pokud je k dispozici).
■ Servisní vedení FM: Pokud je tato
funkce aktivována a signál je příliš
slabý, aby mohl být přijímačem
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interpretován, přepne zařízení na
příslušnou FM stanici aktivní služby
DAB (pokud je k dispozici).
■ Dynamická kontrola rozsahu:
pokud je tato funkce aktivovaná, je
snížen dynamický rozsah signálu
DAB. To znamená, že je snížena
úroveň hlasitých zvuků, avšak
nikoli úroveň tichých zvuků. Je
tudíž možné zvýšit hlasitost
informačního systému do bodu,
v kterém budou slyšitelné tiché
zvuky, aniž by hlasité zvuky byly
příliš hlasité.
■ Kmitoctové pásmo: Po výběru této
funkce lze definovat vlnová pásma
DAB pro příjem informačním
systémem.
Hlášení DAB
Kromě hudebních programů vysílá
řada stanic DAB různé kategorie
hlášení. Pokud jsou připravena
hlášení, přeruší se poslech radia
nebo přehrávání CD/MP3 disků.

Výběr několika kategorií najednou:
1. Zvolte Hlášení DAB.
2. Zapnutí požadovaných kategorií
hlášení.

AM-FM rádio (bez navigace)
Poslouchání rádia
Zdroj audio
VOL/m (hlasitost/napájení):
1. Stisknutím tohoto tlačítka se rádio
zapíná nebo vypíná.
2. Otáčením zvyšujte nebo snižujte
hlasitost aktivního zdroje (např.
aktuální zdroj audio, aktivní
hlasové navádění při navigaci
nebo pokyny během dopravy).
Pro nastavení hlasitosti lze také
použít ovládací prvky na volantu.
Ovládací prvky na volantu 3 4.
Chcete-li zpřístupnit hlavní stránku
rádia, stiskněte na čelním panelu
SOURCE, tlačítko na obrazovce Now
Playing nebo jedno z tlačítek
obrazovky audio na domovské
stránce.

Na hlavní stránce audio tiskněte
opakovaně tlačítko Source - budou se
postupně zobrazovat dostupné
zdroje (AM, FM, CD, USB/iPod
a AUX).

Hledání stanice

Výběr pásma - viz kapitola "Zdroj
audia" dříve v této části.
Otočením ovladače TUNE/MENU
vyhledejte rozhlasovou stanici.
Chcete-li zvolit stanici z předvolby,
stiskněte tlačítko FAV a zvolte tlačítko
předvolby.
Vyhledání stanice
Pro vyhledání stanice stiskněte t
nebo v.
AM
1. Stisknutím tlačítka AM na
domovské stránce nebo výběrem
položky AM ve vyskakovacím
okně zdroje zobrazíte hlavní
stránku AM.
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2. Na obrazovce AM stisknutím
tlačítka Menu zobrazíte jednotlivé
stanice AM.
3. Stisknutím zvolte požadovanou
položku Chcete-li aktualizovat
seznam stanic, stiskněte Obnovit.
FM
1. Stisknutím tlačítka FM na
domovské stránce nebo výběrem
položky FM ve vyskakovacím
okně zdroje zobrazíte hlavní
stránku FM.
2. Na obrazovce FM stisknutím
tlačítka Menu zobrazíte jednotlivé
stanice FM.
3. Stisknutím zvolte požadovanou
položku Chcete-li aktualizovat
seznam stanic, stiskněte Obnovit.
Změna zdrojů
Chcete-li změnit audio zdroje
z některé z hlavních stránek audio
(AM, FM, CD, USB/iPod nebo AUX),
stiskněte na čelním panelu tlačítko
SOURCE nebo na obrazovce tlačítko
Source - zobrazí se vyskakovací okno
s dostupnými audio zdroji.
Opakovaným poklepáním nebo

tisknutím tlačítka SOURCE na čelním
panelu přepněte na požadovaný
zdroj.
Uložení předvoleb rozhlasových
stanic
Existuje několik možností, jak uložit
předvolby.
Lze uložit až 36 předvoleb
rozhlasových stanic. Lze kombinovat
pásma AM a FM.
1. Na hlavní stránce AM nebo FM
stiskněte a podržte jedno
z tlačítek předvolby, které se
nacházejí dole na obrazovce. Po
několika sekundách se ozve
pípnutí a na tlačítku na obrazovce
se objeví informace o nové
předvolbě.
2. Stiskněte a podržte tlačítko
předvolby - momentálně aktivní
stanice bude uložena. Po
několika sekundách se ozve
pípnutí a na spodní části
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obrazovky se v malém
vyskakovacím oknu objeví
informace o nové předvolbě.
3. Opakujte tento postup
u jednotlivých předvoleb.
Další informace o změně čísla
stránek předvoleb najdete v části
"Předvolby smíšených pásem".
Vyvolání stanice z předvolby
Chcete-li vyvolat stanici z předvolby
ze stránky FAV, postupujte
následovně:
■ Stisknutím tlačítka FAV na čelním
panelu zobrazíte vyskakovací okno
FAV. Ve vyskakovacím okně zvolte
požadovanou předvolbu.
■ Stisknutím tlačítka FAV na horní
liště zobrazte vyskakovací okno
předvolby - to se objeví se spodní
části obrazovky. Stisknutím
jednoho z tlačítek předvolby
přejdete na vybranou stanici
předvolby.
■ Na hlavní stránce AM nebo FM
stisknutím jednoho z tlačítek
předvolby přejdete na vybranou
stanici předvolby.
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Předvolby smíšených pásem
Na každou stránku lze uložit až šest
předvolených stanic. Předvolby na
jedné stránce mohou být z různých
vlnových pásem.
Chcete-li procházet jednotlivé
stránky, stiskněte tlačítko FAV na
čelním panelu nebo tlačítko FAV na
horní liště obrazovky. Číslo aktuální
stránky se zobrazí nad tlačítky
předvoleb. Uložené stanice pro
jednotlivé stránky FAV se zobrazí na
tlačítkách ve spodní části obrazovky.
Počet zobrazených stránek FAV lze
změnit v položce Nastavení rádia na
stránce Konfig.nabídka.
Digitální rozhlasové vysílání (DAB)
DAB je k dispozici na některých
stanicích a je indikováno zobrazením
názvu stanice namísto její frekvence.
Dopravní program (TP)
Stanice vysílající dopraní programy
jsou stanice RDS, které vysílají
zprávy o dopravním provozu. Pro
vstup do této funkce stiskněte tlačítko
TP.

Příjem rádia
Při připojení zařízení, jako jsou
nabíječky mobilních telefonů,
příslušenství vozidla a externích
elektronických zařízení do zásuvky
napájení příslušenství může
v průběhu normálního poslechu rádia
docházet k rušení frekvence nebo
statickou elektřinou. Pokud dojde
k rušení frekvence nebo statickou
elektřinou, odpojte zařízení ze
zásuvky napájení příslušenství.

FM

Signály FM jsou dosažitelné do
vzdálenosti 16 až 65 km. Přestože je
rádio vybaveno elektronickým
obvodem, který automaticky redukuje
rušení, může zvláště v blízkosti
vysokých budov nebo kopců
docházet k výbojům statické
elektřiny, které mohou způsobit
zeslabení zvuku.

AM

Dosah stanic v pásmu AM je oproti
pásmu FM větší, zvláště pak v noci.
Delší dosah může způsobit vzájemné
rušení frekvencí rozhlasových stanic.
K výbojům statické elektřiny může
docházet při bouřkách, nebo pokud
vedení elektrické energie ruší příjem
rozhlasového vysílání. Pokud k tomu
dojde, snižte výšky v nastavení rádia.

Používání mobilního telefonu

Použití mobilního telefonu může rušit
příjem autorádia.

Vícepásmová anténa
Vícepásmová anténa je umístěna na
střeše vozidla. Tato anténa se
používá pro AM-FM rádio GPS
(globální navigační systém), pokud je
jimi vozidlo vybaveno. Pro zajištění
čistého příjmu anténu ničím
nezakrývejte. Pokud je vozidlo
vybaveno střešním oknem, může jím
být ovlivněna činnost AM-FM rádio
a GPS.
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Systém diverzitní antény

Anténu FM tvoří ukrytý systém
s automatickým laděním. Tento
systém optimalizuje signál FM
vzhledem k poloze vozidla a zdroji
rozhlasové stanice. Není zapotřebí
provádět údržbu ani seřizování.
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Přehrávač CD
CD přehrávač lze použít pro
přehrávání CD disků i souborů ve
formátu MP3.
Při zapnutém zapalování vložte CD
disk do štěrbiny, potištěnou stranou
nahoru. Přehrávač jej vtáhne dovnitř
a zahájí přehrávání.
Pro zobrazení videa musí vozidlo stát
a páka voliče musí být v poloze
P (Parkování).
Systém je schopen přehrávat:
■ Většinu zvukových CD disků
■ CD-R
■ CD-RW
■ MP3 nebo nechráněné WMA
formáty
Při přehrávání kompatibilního
zapisovatelného disku může být
kvalita zvuku zhoršena z důvodu
snížené kvality disku, způsobu
nahrávání, kvality zaznamenané
hudby nebo videa, anebo způsobu
zacházení s diskem.

Abyste předešli poškození CD
přehrávače, dodržujte následující
pokyny:
■ Nepoužívejte poškrábané nebo
poškozené disky.
■ Na disky nelepte nálepky. Nálepky
se mohou v přehrávači zachytit.
■ Vkládejte vždy pouze jeden disk.
■ Zabraňte vniknutí cizích těles,
kapalin a nečistot do zakládací
štěrbiny.
Pokud je nutný popis disku, použijte
k popisu horní strany disku
značkovací pero.

Vkládání a vyjímání disků

Vložení disku:
1. Zapněte zapalování.
2. Vložte disk do štěrbiny. Přehrávač
jej dál vtáhne sám. Pokud je disk
poškozen nebo nesprávně
vložen, zobrazí se chyba a disk se
vysune.
Po vložení se disk automaticky
přehraje.

Audiopřehrávače
Pro vysunutí disku z CD přehrávače
stiskněte tlačítko R. Pokud disk
během krátké doby nevytáhnete ven,
přehrávač jej automaticky zasune
zpátky.

Přehrávání audio CD disku
1. Stisknutím tlačítka CD na
domovské stránce nebo výběrem
položky CD ve vyskakovacím
okně zdroje zobrazíte hlavní
stránku CD.
2. Na obrazovce CD stisknutím
tlačítka Menu zobrazíte jednotlivé
položky nabídky.
3. Stisknutím zvolte požadovanou
položku.
Na hlavní stránce CD se na začátku
každé stopy zobrazí číslo stopy.
Pokud jsou k dispozici, zobrazí se
informace o skladbě, interpretovi
a albu. Pro přehrávání disku použijte
následující ovládací prvky:
r (Přehrát/Pozastavit): Stisknutím
tohoto tlačítka zahájíte, pozastavíte
nebo obnovíte přehrávání.

]SEEK (Hledat dolů):
■ Stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte
na začátek aktuální nebo předchozí
stopy. Pokud byla stopa
přehrávána po dobu kratší než
pět sekund, prohledává předchozí
stopu. Pokud byla stopa
přehrávána déle než pět sekund,
začne se aktuální stopa přehrávat
od začátku.
■ Stisknutím a podržením tohoto
tlačítka spustíte rychlé procházení
stopy dozadu. Uvolněním tlačítka
se vrátíte na normální rychlost
přehrávání. Zobrazí se uplynulý
čas.
SEEK [ (Hledat nahoru):
■ Stisknutím tohoto tlačítka přejdete
na následující stopu.
■ Stisknutím a podržením tohoto
tlačítka spustíte rychlé procházení
stopy dopředu. Uvolněním tlačítka
se vrátíte na normální rychlost
přehrávání. Zobrazí se uplynulý
čas.
TUNE/MENU:

33

Otočením doprava nebo doleva
zvolte další nebo předchozí stopu.
Výběr seznamu proveďte stisknutím
tohoto ovladače. Je-li stopa zvolena
z nabídky, systém přehraje stopu
a vrátí se na obrazovku CD.

Chybové zprávy

Pokud se zobrazí zpráva Disc Read
Error anebo se vysune disk, může to
být způsobeno některou
z následujících příčin:
■ Disk obsahuje neplatný nebo
neznámý formát.
■ Disk není ze správného regionu.
■ Disk je velmi horký. Zkuste disk
přehrát, až ochladne na normální
teplotu.
■ Vozovka, po které jedete, je velmi
nerovná. Zkuste disk přehrát, až
pojedete po rovné vozovce.
■ Disk je znečištěný, poškrábaný,
vlhký nebo vložený obráceně.
■ Vysoká vlhkost vzduchu. Zkuste
disk přehrát později.
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■ Při vypalování disku se vyskytla
chyba.
■ Nálepka disku se zachytila v CD
přehrávači.
Pokud se CD disk nepřehrává
správně z jiného důvodu, vyzkoušejte
CD disk, o kterém víte, že je dobrý.
Pokud se chyba projevuje i nadále,
kontaktujte prodejce.

Přehrávač CD/DVD
DVD/CD přehrávač (s navigací)

Přehrávač lze použít použit pro
přehrávání CD, MP3 a DVD audio
disků a DVD video disků.
Při zapnutém zapalování vložte CD/
DVD disk do štěrbiny, potištěnou
stranou nahoru. Přehrávač jej vtáhne
dovnitř a zahájí přehrávání. Během
přehrávání je navigační systém
k dispozici.
Pro zobrazení videa musí vozidlo stát
a páka voliče musí být v poloze
P (Parkování).

DVD přehrávač je kompatibilní pouze
DVD disky se správným regionálním
kódem vytištěným na obalu většiny
DVD disků.
Systém je schopen přehrávat:
■ Většinu zvukových CD disků
■ CD-R
■ CD-RW
■ MP3 nebo nechráněné WMA
formáty
■ DVD-Video
■ DVD-Audio
■ DVD-R/RW
■ DVD+R/RW
Při přehrávání kompatibilního
zapisovatelného disku může být
kvalita zvuku zhoršena z důvodu
snížené kvality disku, způsobu
nahrávání, kvality zaznamenané
hudby nebo videa, anebo způsobu
zacházení s diskem.
Může se projevit zvýšený výskyt
přeskakování, potíže se záznamem
stop, při vyhledávání stop/kapitol a/
nebo při vkládání nebo vyjímání
disku. Pokud se tyto tyto problémy

vyskytnou, zkontrolujte disk, zda není
poškozený, nebo vyzkoušejte disk,
o kterém víte, že je v pořádku.
Abyste předešli poškození CD/DVD
přehrávače, dodržujte následující
pokyny:
■ Nepoužívejte poškrábané nebo
poškozené disky.
■ Na disky nelepte nálepky. Nálepky
se mohou v přehrávači zachytit.
■ Vkládejte vždy pouze jeden disk.
■ Zabraňte vniknutí cizích těles,
kapalin a nečistot do zakládací
štěrbiny.
■ Pro označování disků použijte
značkovací pero.
Vkládání a vyjímání disků
Vložení disku:
1. Zapněte zapalování.
2. Vložte disk do štěrbiny,
potištěnou stranou nahoru.
Přehrávač jej dál vtáhne sám.
Pokud je disk poškozen nebo
nesprávně vložen, zobrazí se
chyba a disk se vysune.

Audiopřehrávače
Po vložení se disk automaticky
přehraje.
Pro vysunutí disku z CD/DVD
přehrávače stiskněte tlačítko R.
Přehrávání CD/DVD disku
Pro výběr jako zdroje audia musí být
vložen disk.
Po vložení disku se zobrazí symbol
disku.
CD/DVD disk lze přehrát dvěma
způsoby:
■ Vložte disk a přehrávání se spustí
automaticky.
■ Stiskněte tlačítko HDD/DVD/AUX
a pak stiskněte tlačítko Disk na
obrazovce.
Přehrávání audio CD disku

Na začátku každé stopy se zobrazí
její číslo. Pokud jsou k dispozici,
zobrazí se informace o skladbě,
interpretovi a albu.
Pro přehrávání disku použijte
následující ovládací prvky:
r (Přehrát/Pozastavit): Použitím
tohoto tlačítka zahájíte, pozastavíte
nebo obnovíte přehrávání.
SEEK[:
■ Stisknutím tohoto tlačítka přejdete
na následující stopu.
■ Stisknutím a podržením tohoto
tlačítka spustíte rychlé procházení
stopy dopředu. Uvolněním tlačítka
se vrátíte na normální rychlost
přehrávání. Zobrazí se uplynulý
čas.
]SEEK:
■ Stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte
na začátek aktuální nebo předchozí
stopy. Pokud byla stopa
přehrávána po dobu kratší než
pět sekund, prohledává předchozí
stopu. Pokud byla stopa
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přehrávána déle než pět sekund,
začne se aktuální stopa přehrávat
od začátku.
■ Stisknutím a podržením tohoto
tlačítka spustíte rychlé procházení
stopy dozadu. Uvolněním tlačítka
se vrátíte na normální rychlost
přehrávání. Zobrazí se uplynulý
čas.
TUNE/MENU: Otočením doprava
nebo doleva zobrazíte seznam stop.
Opětovným otočením můžete
procházet seznam. Výběr stopy
proveďte stisknutím tohoto ovladače.
Systém přehraje vybranou stopu
a vrátí se na obrazovku CD.
Nabídka CD

Stisknutím tlačítka Nabídka CD
zobrazte nabídku Nabídka CD.
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Náhodný: Stisknutím tohoto tlačítka
zvolíte místo postupného přehrávání
náhodné pořadí přehrávání stop.
Opakovaným stiskem ukončíte
náhodné přehrávání. Zaškrtnutí
udává zapnutí náhodného
přehrávání.
Seznam skladeb: Stisknutím tohoto
tlačítka zobrazíte seznam stop na
disku. Vyberte stopu ze seznamu.
Vybraná stopa se začne přehrávat
a zobrazí se obrazovka CD.
Přehrávání audio a video DVD disků
Pro sledování videa z DVD disku
musí vozidlo stát se řazenou polohou
P (Parkování) nebo zataženou ruční
brzdou.

Po vložení disku se na obrazovce
DVD zobrazí nabídka možností. Asi
po 10 sekundách nabídka možností
zmizí a displej přejde do
celoobrazovkového režimu. Pro
opětovné zobrazení nabídky se
dotkněte kdekoli obrazovky
navigačního systému, nebo stiskněte
tlačítko FAV nebo HDD/DVD/AUX
9 BACK.
Pro ovládání možností DVD použijte
přednastavené klávesy nebo
stiskněte tlačítka na obrazovce.
Možnosti DVD jsou na dvou
stránkách. Pro přesun na druhou
stránku stiskněte šipku v pravém
spodním rohu obrazovky. Pro použití
jsou k dispozici pouze zvýrazněné
funkce. Některé možnosti nabídky
jsou k dispozici pouze, pokud se
nepřehrává disk.

Možnosti DVD
Celá obrazovka:
1. Stisknutím tohoto tlačítka skryjete
možnosti DVD a zobrazíte video
na celou obrazovku.
2. Pro zobrazení tlačítek zdroje před
obraz videa se dotkněte kdekoli
obrazovky navigačního systému,
nebo stiskněte tlačítko FAV, HDD/
DVD/AUX nebo 9 BACK.
Kurzor:
Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte
do nabídky Kurzor. Šipky a další
možnosti kurzoru vám umožní
procházení nabídkou možností DVD.
Možnosti nabídky Kurzor jsou
k dispozici pouze, pokud má DVD
disk menu.
k, R, l, S (Tlačítka šipek): Tato
tlačítka použijte pro procházení
nabídky DVD.
r (Přehrát/Pozastavit) : Použitím
tohoto tlačítka zahájíte, pozastavíte
nebo obnovíte přehrávání.

Audiopřehrávače
SEEK[:
1. Stisknutím tohoto tlačítka přejdete
na následující kapitolu.
2. Vícenásobným stisknutím se na
disku posunete dopředu.
3. Stisknutím a podržením tohoto
tlačítka spustíte rychlé
procházení disku dopředu. Pokud
je aktivní rychlý posun dopředu,
opakovaným stisknutím změníte
rychlost. Zobrazí se uplynulý čas.
]SEEK:
1. Stisknutím tohoto tlačítka se
vrátíte na začátek aktuální nebo
předchozí kapitoly. Pokud byla
kapitola přehrávána po dobu
kratší než pět sekund, přejde na
předchozí kapitolu. Pokud byla
kapitola přehrávána po dobu delší
než pět sekund, přejde na začátek
aktuální kapitoly. Opakovaným
stiskem se posunete diskem zpět.
2. Stisknutím a podržením tohoto
tlačítka spustíte rychlé
procházení disku dozadu. Pokud

je aktivní rychlý posun dozadu,
opakovaným stisknutím změníte
rychlost. Zobrazí se uplynulý čas.
3. Pro obnovení přehrávání
stiskněte r.
TUNE/MENU: Stisknutím tlačítka ]
SEEK nebo SEEK [ přejdete další
nebo předchozí kapitolu. Po doteku
obrazovky můžete měnit kapitoly také
otočným ovladačem TUNE/MENU.
Stop:
1. Pro zobrazení dostupných tlačítek
se dotkněte obrazovky.
Stisknutím tlačítka Stop zastavíte
přehrávání DVD disku.
2. Pro obnovení přehrávání DVD
disku z místa zastavení stiskněte
tlačítko r.
3. Pro přehrávání DVD disku od
začátku stiskněte tlačítko r
dvakrát.
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9 Náhodný:
1. Stisknutím tohoto tlačítka zvolíte
místo postupného náhodné
pořadí přehrávání stop.
2. Opakovaným stiskem se vrátíte
do sekvenčního přehrávání. Toto
tlačítko je k dispozici u zvukových
DVD disků.
Hlavní menu: Stisknutím tohoto
tlačítka zobrazíte první nabídku DVD
disku. Dostupnost této funkce je
závislá na DVD disku.
Menu: Stisknutím tohoto tlačítka
zobrazíte nabídku pro aktuálně
přehrávanou část DVD disku.
Dostupnost této funkce je závislá na
DVD disku a není dostupná na
zvukových DVD discích.
Klávesnice: Stisknutím tohoto tlačítka
zobrazíte a spustíte prohledávání
kapitoly, stopy nebo čísla obrazovky
nabídky Na klávesnici zadejte název/
číslo kapitoly nebo skupinu/číslo
stopy.
Hledání: Stisknutím tohoto tlačítka
zahájíte vyhledávání podle názvu.
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Úhel: Stisknutím tohoto tlačítka
nastavíte v průběhu přehrávání DVD
disku úhel zobrazení DVD videa
v závislosti na DVD disku. Stisknutím
tohoto tlačítka můžete procházet úhly
zobrazení.
Audio: Stisknutím tohoto tlačítka
v průběhu přehrávání změníte tok
audia a jazyk poslechu. Opakovaným
stisknutím můžete v závislosti na
DVD disku procházet dostupné toky
audia a jazyky.
Titulky: Stisknutím tohoto tlačítka
v průběhu přehrávání DVD zobrazíte
nebo skryjete titulky, anebo změníte
jazyk titulků. V závislosti na
přehrávaném DVD disku můžete
opakovaným stisknutím procházet
dostupné jazyky titulků a vypínat
a zapínat jejich zobrazení.
Pan & Scan: Stisknutím tohoto
tlačítka rozměrově upravíte
zobrazení širokoúhlého filmu tak, aby
mohl být zobrazen na DVD
obrazovce. Stisknutím tohoto tlačítka
zapnete funkci Pan & Scan.

Chybové zprávy
Pokud se zobrazí zpráva Disc Read
Error anebo se vysune disk, může to
být způsobeno některou
z následujících příčin:
■ Disk obsahuje neplatný nebo
neznámý formát.
■ Disk není ze správného regionu.
■ Disk je velmi horký. Zkuste disk
přehrát, až ochladne na normální
teplotu.
■ Vozovka, po které jedete, je velmi
nerovná. Zkuste disk přehrát, až
pojedete po rovné vozovce.
■ Disk je znečištěný, poškrábaný,
vlhký nebo vložený obráceně.
■ Vysoká vlhkost vzduchu. Zkuste
disk přehrát později.
■ Při vypalování disku se vyskytla
chyba.
■ Nálepka disku se zachytila v CD/
DVD přehrávači.
Pokud se CD nebo DVD disk
nepřehrává správně z jiného důvodu,
vyzkoušejte CD nebo DVD disk,
o kterém víte, že je dobrý.

Pokud se chyba projevuje i nadále,
kontaktujte prodejce.

MP3
Formáty MP3

Při vytváření MP3 disku se musí
dodržet určitá pravidla, v opačném
případě nemusí jít CD disk přehrát.
Je nutné dodržet následující pravidla:
■ Vzorkovací frekvence: 8 kHz, 16
kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz,
44,1 kHz a 48 kHz.
■ Podporované přenosové rychlosti:
8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96,
112, 128, 144, 160, 192, 224, 256
a 320 kB/s.
■ Maximální počet složek je 255
s maximálním počtem osmi
vnořených složek.
■ Maximálně 1024 souborů na disku.
■ Nahrávání na disky CD-R nebo CDRW s maximální kapacitou 700 MB.
■ Informace o interpretovi/albu/
skladbě/žánru vyžadují úplné
načtení dat CD disku před tím, než
je hudební navigátor schopen

Audiopřehrávače
s těmito nabídkami pracovat.
Načítání dat neprobíhá při
přehrávání disku.

Přehrávání MP3 CD disku (bez
navigace)

Při vložení MP3 disku se na displeji
zobrazí MP3.
Pokud je již disk vložen a posloucháte
hudbu z jiného zdroje, změňte zdroj
na disk stisknutím tlačítka SOURCE.
Při zahájení přehrávání jednotlivých
stop se zobrazí číslo stopy.
r (Přehrát/Pozastavit): Stisknutím
tohoto tlačítka zahájíte, pozastavíte
nebo obnovíte přehrávání vloženého
disku.
SEEK [ (další/dopředu):
1. Stisknutím tohoto tlačítka přejdete
na následující stopu.
2. Opakovaným stisknutím se na
disku posunete dopředu.

3. Stisknutím a podržením tohoto
tlačítka spustíte rychlé přehrávání
stopy dopředu.
4. Uvolněním tlačítka se vrátíte na
normální rychlost přehrávání.
Zobrazí se uplynulý čas.
] SEEK (předchozí/dozadu):
1. Stisknutím tohoto tlačítka se
vrátíte na začátek aktuální nebo
předchozí stopy. Pokud stopa
hrála po dobu kratší než
pět sekund, přejde na předchozí
stopu. Pokud byla stopa
přehrávána déle než pět sekund,
začne se aktuální stopa přehrávat
od začátku.
2. Opakovaným stisknutím se na
disku posunete dozadu.
3. Stisknutím a podržením tohoto
tlačítka spustíte rychlé přehrávání
stopy dozadu.
4. Uvolněním tlačítka se vrátíte na
normální rychlost přehrávání.
Zobrazí se uplynulý čas.
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TUNE/MENU:
1. Otočením doprava nebo doleva
zobrazíte seznam stop.
2. Opětovným otočením můžete
procházet seznam.
3. Stisknutím ovladače TUNE/
MENU vyberte stopu. Systém
přehraje vybranou stopu a vrátí se
na obrazovku CD.
Hudební nabídka MP3
Stiskněte tlačítko Menu, když je zdroj
aktivní - otevře se nabídka.
Stiskněte libovolná tlačítka na
nabídce MP3:
Náhodný: Stisknutím spustíte
náhodné přehrávání stop.
Opakovaným stiskem ukončíte
náhodné přehrávání.
Seznam skladeb: Stisknutím tohoto
tlačítka zobrazíte playlisty uložené na
disku. Výběrem playlistu zobrazíte
všechny skladby v tomto playlistu.
Seznam se může zobrazit s jistým
zpožděním. Ze seznamu zvolte
skladbu, kterou chcete začít
přehrávat.
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Interpreti: Stisknutím tohoto tlačítka
zobrazíte seznam interpretů
uložených na disku. Výběrem jména
interpreta zobrazíte seznam všech
skladeb od tohoto interpreta. Seznam
se může zobrazit s jistým zpožděním.
Ze seznamu zvolte skladbu, kterou
chcete začít přehrávat.
Alba: Stisknutím tohoto tlačítka
zobrazíte seznam alb na disku.
Výběrem alba zobrazíte seznam
všech skladeb na tomto albu.
Seznam se může zobrazit s jistým
zpožděním. Ze seznamu zvolte
skladbu, kterou chcete začít
přehrávat.
Názvy skladeb: Stisknutím tohoto
tlačítka zobrazíte seznam všech
skladeb uložených na disku. Skladby
se zobrazují tak, jak jsou uloženy na
disku. Seznam se může zobrazit
s jistým zpožděním. V seznamu
vyberte skladbu, kterou chcete začít
přehrávat.

Kategorie: Stisknutím prohlížejte
žánry. Výběrem žánru zobrazíte
seznam všech skladeb tohoto žánru.
Ze seznamu zvolte skladbu, kterou
chcete začít přehrávat.
Složky/seznamy skladeb: Stisknutím
otevřete seznam složek tak, aby se
zpřístupnily soubory v rámci struktury
složky.
Kořenový adresář
Kořenový adresář se chová jako
složka. Všechny soubory umístěné
přímo v kořenovém adresáři mají
přednost před všemi složkami
v kořenovém adresáři.
Prázdné složky
Pokud je kořenový adresář nebo
složka prázdná, nebo obsahuje
pouze složky, pokračuje přehrávač
na další složku ve struktuře souborů,
která obsahuje komprimovaný audio
soubor. Prázdné složky nejsou
zobrazovány ani číslovány.
Struktura bez složek
Pokud CD disk obsahuje pouze audio
soubory bez složek a playlistů,
všechny soubory se nacházejí
v kořenovém adresáři.

Systém a názvy souborů
Názvy skladeb, interpreti, alba
a žánry jsou přebírány z ID3 tagu
a zobrazují se pouze v případě, že
jsou v tagu přítomny. Pokud soubor
není v ID3 tagu přítomen, zobrazí
rádio název souboru jako název
stopy.
Předprogramované seznamy stop
Rádio rozpoznává
předprogramované seznamy stop,
ale neposkytuje možnost jejich
úpravy. S těmito seznamy stop
pracuje jako se zvláštními složkami,
které obsahují komprimované
hudební soubory.

Přehrávání MP3 CD disků
a DVD disků (s navigací)

Při vložení MP3 disku se na displeji
zobrazí MP3.

Audiopřehrávače

Pokud je již disk vložen a jste na
obrazovce mapy, anebo posloucháte
hudbu z jiného zdroje, změňte zdroj
na disk stisknutím tlačítka HDD/DVD/
AUX. Při zahájení přehrávání
jednotlivých stop se zobrazí číslo
stopy.
Přehrávání disku:
r (Přehrát/Pozastavit): Toto
tlačítko použijte pro zahájení,
pozastavení nebo obnovení
přehrávání vloženého disku.
SEEK[:
1. Stisknutím tohoto tlačítka přejdete
na následující stopu.
2. Opakovaným stisknutím se na
disku posunete dopředu.

3. Stisknutím a podržením tohoto
tlačítka spustíte rychlé přehrávání
stopy dopředu.
4. Uvolněním tlačítka se vrátíte na
normální rychlost přehrávání.
Zobrazí se uplynulý čas.
]SEEK:
1. Stisknutím tohoto tlačítka se
vrátíte na začátek aktuální nebo
předchozí stopy. Pokud stopa
hrála po dobu kratší než
pět sekund, přejde na předchozí
stopu. Pokud byla stopa
přehrávána déle než pět sekund,
začne se aktuální stopa přehrávat
od začátku.
2. Opakovaným stisknutím se na
disku posunete dozadu.
3. Stisknutím a podržením tohoto
tlačítka spustíte rychlé přehrávání
stopy dozadu.
4. Uvolněním tlačítka se vrátíte na
normální rychlost přehrávání.
Zobrazí se uplynulý čas.
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TUNE/MENU:
1. Otočením doprava nebo doleva
zobrazíte seznam stop.
2. Opětovným otočením můžete
procházet seznam.
3. Stisknutím ovladače TUNE/
MENU vyberte stopu. Systém
přehraje vybranou stopu a vrátí se
na obrazovku CD.
Hudební nabídka MP3
Stiskněte tlačítko DISC na obrazovce
nebo ovladač TUNE/MENU na
čelním panelu, když je zobrazena
obrazovka audio disku - zobrazí se
Nabídka hudby na disku.
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Pro zobrazení požadované
obrazovky kategorie stiskněte
některé z následujících tlačítek
kategorie v Nabídka hudby na disku
Náhodný: Stisknutím tohoto tlačítka
zvolíte místo postupného přehrávání
náhodné pořadí přehrávání stop.
■ Složky/seznamy skladeb
Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte
složky uložené na disku. Výběrem
složky zobrazíte seznam všech
skladeb v této složce. Výběrem
skladby ze seznamu zahájíte
přehrávání.
■ Seznam skladeb
Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte
seznam všech skladeb na disku.
Výběrem skladby ze seznamu
zahájíte její přehrávání. Skladby se
zobrazují podle struktury složek
a souborů použité při vypalování
CD disku.
■ Interpreti
Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte
seznam interpretů uložených na
disku. Výběrem jména interpreta
zobrazíte seznam všech skladeb

od tohoto interpreta. Výběrem
požadované skladby ze seznamu
zahájíte její přehrávání.
■ Alba
Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte
seznam alb na disku. Výběrem alba
zobrazíte seznam všech skladeb
na tomto albu. Výběrem skladby ze
seznamu zahájíte její přehrávání.
■ Kategorie
Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte
seznam žánrů na disku. Výběrem
žánru zobrazíte seznam všech
skladeb tohoto žánru. Výběrem
skladby ze seznamu zahájíte její
přehrávání.
■ Názvy skladeb
Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte
seznam všech skladeb uložených
na disku. Výběrem skladby ze
seznamu zahájíte její přehrávání.
Skladby se zobrazují v abecedním
pořadí podle ID3 tagu názvu
skladby, pokud je k dispozici.

Složky
Kořenový adresář
Kořenový adresář se chová jako
složka. Všechny soubory umístěné
přímo v kořenovém adresáři mají
přednost před všemi složkami
v kořenovém adresáři.
Prázdný adresář nebo složka
Pokud je kořenový adresář nebo
složka prázdná, nebo obsahuje
pouze složky, pokračuje přehrávač
na další složku ve struktuře souborů,
která obsahuje komprimovaný audio
soubor. Prázdné složky nejsou
zobrazovány ani číslovány.
Struktura bez složek
Pokud CD disk obsahuje pouze audio
soubory bez složek a seznamů stop,
jsou všechny soubory umístěny
v kořenovém adresáři.
Systém a názvy souborů
Zobrazovaný název skladby se
přebírá z ID3 tagu souboru. Pokud
soubor není v ID3 tagu přítomen,
zobrazí rádio název souboru jako
název stopy.

Audiopřehrávače
Předprogramované seznamy stop
Rádio rozpoznává
předprogramované seznamy stop,
ale neposkytuje možnost jejich
úpravy. S těmito seznamy stop
pracuje jako se zvláštními složkami,
které obsahují komprimované
hudební soubory.

Pro zajištění optimální kvality
záznamu zajistěte, aby byl disk čistý
a nepoškozený, v opačném případě
nemusí systém nahrát celou stopu.
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Kopírování všech stop z disku:
1. Vložte CD a stiskněte tlačítko
HDD/DVD/AUX, dokud se
nezobrazí obrazovka DISC.
2. Stiskněte tlačítko o REC.
3. Zobrazí se potvrzení.

Zařízení s hard diskem
Zařízení s hard diskem (HDD) (s
navigací)

Pomocí zařízení s hard diskem (HDD)
lze nahrávat hudbu.
Typy a formáty podporované HDD:
■ MP3
■ MP3-Pro
■ WMA
■ Audible.com
■ M4A
Skladby lze zkopírovat z CD
přehrávače nebo mediálních
velkokapacitních paměťových
zařízení připojených přes USB
konektor.

Výběr hard disku jako zdroje audia:
Stiskněte tlačítko HDD/DVD/AUX
opakovaným stiskem procházejte
zdroje dokud se nezobrazí zdroj HDD
nebo stiskněte tlačítko HDD/DVD/
AUX jednou a pak stiskněte tlačítko
HDD.
Kopírování na hard disk z CD
Rychlost kopírování se zvýší, pokud
během kopírování posloucháte
hudbu z jiného zdroje.

4. Pokud zvolíte Všechny skladby,
zaznamenají se všechny stopy.
Zobrazí se ukazatel průběhu.
Kopírování vybraných stop z disku:
1. Vložte CD a stiskněte tlačítko
HDD/DVD/AUX, dokud se
nezobrazí obrazovka DISC.
2. Stisknutím ] SEEK nebo SEEK
[ nebo Nabídka hudby na disku
vyberete skladbu, kterou chcete
zaznamenat.
3. Stiskněte tlačítko o REC.
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4. Zobrazí se potvrzení.
5. Vyberte název skladby, která se
má zkopírovat. Zobrazí se
ukazatel průběhu.
Kopírování na hard disk z USB
zařízení
Kopírování všech stop z USB
zařízení:
1. Připojte USB zařízení nebo
stiskněte tlačítko HDD/DVD/AUX,
dokud obrazovka DISC nezobrazí
obrazovku USB.
2. Stiskněte tlačítko o REC.
3. Zobrazí se potvrzení.
4. Pokud zvolíte Všechny skladby,
zkopírují se všechny stopy.
Zobrazí se ukazatel průběhu.
Kopírování vybraných stop:
1. Připojte USB zařízení nebo
stiskněte tlačítko HDD/DVD/AUX,
dokud obrazovka DISC nezobrazí
obrazovku USB.
2. Pomocí ] SEEK nebo SEEK
[ nebo Hudební nabídka HDD
vyberete skladbu, kterou chcete
zaznamenat.

3. Stiskněte tlačítko o REC.
4. Zobrazí se potvrzení.
5. Vyberte název skladby, která se
má zkopírovat. Zobrazí se
ukazatel průběhu.
Duplicitní obsah
Při zahájení kopírování se provede
kontrola, zda kopírovaný obsah není
již na hard disku nahrán. Pokud je již
celý obsah CD na hard disku nahrán,
nebude jeho obsah zkopírován.
Pokud se při kontrole zjistí, že na něm
není část nebo celý obsah, zkopíruje
se na hard disk pouze scházející
obsah.
Pokud je stejný soubor kopírován
z USB zařízení i CD, je duplikace stop
možná.
Vyjmutí CD disku
Pokud dojde k vyjmutí CD disku před
dokončením kopírování, budou na
hard disk uloženy pouze kompletně
zkopírované stopy. Nedokončené
stopy budou vymazány.

Režim napájení
Při vypnutí systému v průběhu
kopírování z CD disku nebo USB
zařízení, kopírování se zastaví. Při
opětovném zapnutí rádia se proces
kopírování automaticky neobnoví.
Přehrávání obsahu hard disku

Pro ovládání funkcí hard disku při
aktivním zdroji audia HDD použijte
následující fyzická a dotyková
tlačítka:
r (Přehrát/Pozastavit): Stisknutím
tohoto tlačítka zahájíte, pozastavíte
nebo obnovíte přehrávání aktuálního
mediálního zdroje.
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SEEK[:
1. Stisknutím tohoto tlačítka přejdete
na následující stopu.
2. Stisknutím a podržením tohoto
tlačítka spustíte rychlé přehrávání
stopy dopředu.
3. Uvolněním tlačítka se vrátíte na
normální rychlost přehrávání.
Zobrazí se uplynulý čas.
]SEEK:
1. Stisknutím tohoto tlačítka se
vrátíte na začátek aktuální nebo
předchozí stopy. Pokud byla
stopa přehrávána po dobu kratší
než pět sekund, začne se
přehrávat předchozí stopa. Pokud
byla stopa přehrávána déle než
pět sekund, začne se aktuální
stopa přehrávat od začátku.
2. Stisknutím a podržením tohoto
tlačítka spustíte rychlé přehrávání
stopy dozadu.
3. Uvolněním tlačítka se vrátíte na
normální rychlost přehrávání.
Zobrazí se uplynulý čas.

TUNE/MENU:
1. Otočením doprava nebo doleva
zobrazíte Všechny skladby.
2. Opětovným otočením můžete
procházet seznam.
3. Stisknutím ovladače TUNE/
MENU vyberete skladbu. Systém
přehraje vybranou skladbu a vrátí
se na obrazovku CD.
DEL (Smazat):
1. Na obrazovce Hudební nabídka
HDD zvolte všechny skladby,
které chcete vymazat.
2. Stiskněte tlačítko DEL.
Chcete-li vymazat celý seznam
Interpreti, Alba nebo Kategorie, zvolte
na obrazovce Hudební nabídka
HDD příslušnou kategorii. Stiskněte
tlačítko DEL.
Hudební nabídka HDD
Z obrazovky HDD stiskněte tlačítko
Hudební nabídka HDD na obrazovce
HDD: zobrazí se Hudební nabídka
HDD.
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Stiskněte libovolná tlačítka na
Hudební nabídka HDD:
Náhodný: Stisknutím tohoto tlačítka
zvolíte místo postupného přehrávání
náhodné pořadí přehrávání stop.
Více podobných:
Stisknutím tohoto tlačítka použijte
technologii rozpoznávání hudby
a připojených dat Gracenote® pro
vytvoření seznamu skladeb
podobných aktuálně přehrávané
skladbě. Vyberte skladbu ze
seznamu.
Tato funkce je k dispozici pouze
u skladeb zkopírovaných na HDD
z hudebních CD disků nikoli u skladeb
ve formátu MP3 nebo jiných
komprimovaných audio formátech.
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Při kopírování CD disků na HDD
může docházet ke zpoždění při
vytváření seznamu, dokud nebudou
všechny soubory zkomprimovány.
Seznam skladeb:
1. Stisknutím tohoto tlačítka
zobrazíte seznamy stop na hard
disku.
2. Výběrem seznamu stop zobrazíte
všechny skladby v seznamu stop.
3. Vyberte skladbu ze seznamu. Po
výběru se zobrazí Režim
seznamu skladeb.
Interpreti:
1. Stisknutím tohoto tlačítka
zobrazíte seznam interpretů na
hard disku.
2. Výběrem interpreta zobrazíte
seznam všech skladeb od tohoto
interpreta.
3. Vyberte skladbu ze seznamu. Po
výběru se zobrazí Režim
interpreta.

Alba:
1. Stisknutím tohoto tlačítka
zobrazíte seznam alb na hard
disku.
2. Výběrem alba zobrazíte seznam
všech skladeb na tomto albu.
3. Vyberte skladbu ze seznamu. Po
výběru se zobrazí Režim alba.
Všechny skladby:
1. Stisknutím tohoto tlačítka
zobrazíte seznam všech skladeb
na hard disku.
2. Vyberte skladbu ze seznamu. Po
výběru se zobrazí Režim všechny
skladby.
Kategorie:
1. Stisknutím tohoto tlačítka
zobrazíte seznam žánrů na hard
disku.
2. Výběrem žánru zobrazíte seznam
všech skladeb tohoto žánru.
3. Vyberte skladbu ze seznamu. Po
výběru se zobrazí Režim
kategorie.

Nedávno uložené skladby
Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte
seznam 50 skladeb naposledy
uložených na HDD. Po provedení
výběru se zobrazí Režim nedávno
uložených.
Ukládání oblíbených skladeb z HDD
Uložení aktuálně přehrávané skladby
do kategorie předvoleb během
přehrávání z HDD:
1. Tiskněte tlačítko FAV, dokud se
nezobrazí kategorie playlistu
FAV.
2. Stiskněte a podržte tlačítko
předvolby ve spodní části
obrazovky, dokud se nezobrazí
zpráva Oblíbená uložena.
Chcete-li uložit celou kategorii
Interpret, Album nebo Žánr do
předvolby FAV:
1. Tiskněte tlačítko FAV, dokud se
nezobrazí správná kategorie
FAV.
2. Stiskněte a podržte tlačítko
předvolby ve spodní části
obrazovky.
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Přehrávání oblíbených skladeb
z HDD
Oblíbené skladby lze přehrát dvěma
různými způsoby:
■ Tiskněte tlačítko FAV, dokud se
nezobrazí příslušná kategorie FAV
HDD. Stiskněte tlačítko předvolby
ve spodní části obrazovky FAV
HDD.
■ Zvolte FAV z Hudební nabídka
HDD. V příslušném seznamu
najdete Interpret, Album a Žánr.
USB zařízení
USB konektor lze použít pro
následující zařízení:
■ USB 2.0.
■ USB flash paměti nebo disky.
■ Přenosné USB hard disky. U těchto
zřízení je nutné věnovat zvláštní
pozornost způsobu jejich napájení
(napájení přes USB nebo externí
zdroj).
■ Přenosné mediální adaptéry, které
podporují karty SD Flash, Compact
Flash nebo SD Micro.

V závislosti na typu velkokapacitního
paměťového USB zařízení nemusí
být některá tato zařízení rozpoznána.
Hudbu lze přehrávat přímo z USB
zařízení a pro ovládání používat
funkce a nabídku MP3.
Přehrávání z USB
Velkokapacitní paměťové USB
zařízení můžete připojit do USB portu
a zkomprimované audio soubory
zkopírovat na hard disk. Obsah lze
také přehrát přímo z USB zařízení.
USB port je umístěn v podlahové
konzole.

Při připojení USB zařízení se zobrazí
symbol USB.
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Přehrávání z USB zařízení:
■ Připojte USB zařízení, přehrávání
se zahájí automaticky.
■ Stiskněte tlačítko HDD/DVD/AUX
a potom tlačítko USB na
obrazovce.
Pokud je USB zdroj aktivní, použijte
pro jeho ovládání následující USB
funkce:
r (Přehrát/Pozastavit): Stisknutím
tohoto tlačítka zahájíte, pozastavíte
nebo obnovíte přehrávání aktuálního
mediálního zdroje.
SEEK[:
1. Stisknutím tohoto tlačítka přejdete
na následující stopu.
2. Stisknutím a podržením tohoto
tlačítka spustíte rychlé přehrávání
stopy dopředu. Uvolněním
tlačítka se vrátíte na normální
rychlost přehrávání. Zobrazí se
uplynulý čas.
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]SEEK:
1. Stisknutím tohoto tlačítka se
vrátíte na začátek aktuální nebo
předchozí stopy. Pokud byla
stopa přehrávána po dobu kratší
než pět sekund, začne se
přehrávat předchozí stopa. Pokud
byla stopa přehrávána déle než
pět sekund, začne se aktuální
stopa přehrávat od začátku.
2. Stisknutím a podržením tohoto
tlačítka spustíte rychlé přehrávání
stopy dozadu.
3. Uvolněním tlačítka se vrátíte na
normální rychlost přehrávání.
Zobrazí se uplynulý čas.
TUNE/MENU:
1. Otočením doprava nebo doleva
zobrazíte seznam stop.
2. Opětovným otočením můžete
procházet seznam.
3. Výběr stopy proveďte stisknutím
ovladače TUNE/MENU. Systém
přehraje vybranou stopu a vrátí se
na obrazovku USB.

Hudební nabídka USB

Stiskněte tlačítko Hudební nabídka
USB na obrazovce nebo ovladač
TUNE/MENU, když je zobrazena
obrazovka USB Audio - zobrazí se
Hudební nabídka USB.
Zvolte některé z následujících tlačítek
na Hudební nabídka USB:
Náhodný: Stisknutím tohoto tlačítka
zvolíte místo postupného přehrávání
náhodné pořadí přehrávání stop.
Opětovným výběrem tuto funkci
zrušíte.
Složky/seznamy skladeb: Výběrem
tohoto tlačítka zobrazíte playlisty
uložené na USB zařízení. Pro
zobrazení seznamu všech skladeb ve
složce/playlistu vyberte složku/

playlist. Vyberte skladbu ze seznamu.
Po výběru se zobrazí Složky/
seznamu skladeb.
Seznam skladeb: Stisknutím tohoto
tlačítka zobrazíte seznam skladeb
a stopu, na které jsou uloženy.
Interpreti: Stisknutím tohoto tlačítka
zobrazíte interprety uložené na USB
zařízení. Výběrem interpreta
zobrazíte všechny jeho skladby.
Vyberte skladbu ze seznamu. Po
výběru se zobrazí Režim interpreta.
Alba: Stisknutím tohoto tlačítka
zobrazíte alba uložená na USB
zařízení. Výběrem alba zobrazíte
všechny skladby na tomto albu.
Vyberte skladbu ze seznamu. Po
výběru se zobrazí Režim alba.
Všechny skladby: Stisknutím tohoto
tlačítka zobrazíte seznam všech
skladeb uložených na USB zařízení.
Vyberte skladbu ze seznamu. Po
výběru se zobrazí Režim všechny
skladby.
Kategorie: Stisknutím tohoto tlačítka
zobrazíte žánry uložené na USB
zařízení. Výběrem žánru zobrazíte
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všechny skladby tohoto žánru.
Vyberte skladbu ze seznamu. Po
výběru se zobrazí Režim kategorie.
Vysunout USB: Toto tlačítko
stiskněte, pokud chcete USB zařízení
vyjmout. Při odpojování USB zařízení
bez použití tlačítka Vysunout USB
může dojít k poškození souborů.
Přehrávání z iPodu®

Tato funkce podporuje následující
modely iPodů:
■ iPod touch (1., 2., 3. a 4. generace)
■ iPod classic
■ iPod s videem
■ iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. a 6.
generace)
■ iPhone 4

■ iPhone 3GS
■ iPhone 3G
■ iPhone
Pro zajištění správné funkce
zajistěte, aby byla v iPodu
nainstalována nejnovější verze
firmwaru od Apple®. Firmware iPodu
lze aktualizovat pomocí nejnovější
verze aplikace iTunes®.
Další informace najdete na
www.apple.com/itunes.
Kopírování z iPodu na hard disk není
podporováno. Mediální soubory se
musí nahrát pomocí velkokapacitního
paměťového USB zařízení.
Pro připojení a ovládání iPodu
připojte jeden konec standardního
USB kabelu iPodu do konektoru pro
připojení na iPodu. Druhý konec
připojte do USB portu ve středové
konzole.
Hudební informace z iPodu se
zobrazí na displeji rádia a spustí se
přehrávání prostřednictvím
audiosystému vozidla.
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Baterie iPodu se automaticky dobíjí
při zapnutém zapalování. Při vypnutí
zapalování se nabíjení baterie iPodu
připojeného pomocí USB kabelu
přeruší a iPod se automaticky vypne.
Po připojení pomocí standardního
stereo kabelu 3,5 mm k pomocnému
vstupu lze ve vozidle poslouchat
hudbu i z nepodporovaného modelu
iPodu. Přídavná zařízení 3 51.
Hudební nabídka iPod

Pro zobrazení požadované
obrazovky stiskněte některé
z následujících tlačítek v Hudební
nabídka iPod:
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Náhodný:
1. Stisknutím tohoto tlačítka zvolíte
místo postupného náhodné
pořadí přehrávání stop.
2. Opětovným stiskem tlačítka tuto
funkci zrušíte.
Seznam skladeb:
1. Stisknutím tohoto tlačítka
zobrazíte seznamy stop
uložených v iPodu.
2. Výběrem názvu seznamu stop
zobrazíte všechny skladby
v seznamu stop.
3. Ze seznamu vyberte
požadovanou skladbu. Po výběru
skladby se na hlavní obrazovce
iPodu zobrazí Režim seznamu
skladeb.

Interpreti:
1. Stisknutím tohoto tlačítka
zobrazíte seznamy interpretů
uložených v iPodu.
2. Výběrem jména interpreta
zobrazíte seznam všech skladeb
od tohoto interpreta.
3. Ze seznamu vyberte
požadovanou skladbu. Po výběru
skladby se na hlavní obrazovce
iPodu zobrazí Režim interpreta.
Alba:
1. Stisknutím tohoto tlačítka
zobrazíte alba uložená v iPodu.
2. Výběrem názvu alba zobrazíte
seznam všech skladeb na tomto
albu.
3. Ze seznamu vyberte
požadovanou skladbu. Po výběru
skladby se na hlavní obrazovce
iPodu zobrazí Režim alba.

Všechny skladby:
1. Stisknutím tohoto tlačítka
zobrazíte seznam všech skladeb
uložených v iPodu.
2. Ze seznamu vyberte
požadovanou skladbu. Po výběru
skladby se na hlavní obrazovce
iPodu zobrazí Režim všechny
skladby.
Kategorie:
1. Stisknutím tohoto tlačítka
zobrazíte seznam žánrů
uložených v iPodu.
2. Výběrem názvu žánru zobrazíte
seznam všech skladeb tohoto
žánru.
3. Ze seznamu vyberte
požadovanou skladbu. Po výběru
skladby se na hlavní obrazovce
iPodu zobrazí Režim kategorie.
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Autori:
1. Stisknutím tohoto tlačítka
zobrazíte seznam autorů
uložených v iPodu.
2. Výběrem jména autora zobrazíte
seznam všech skladeb od tohoto
autora.
3. Ze seznamu vyberte
požadovanou skladbu. Po výběru
skladby se na hlavní obrazovce
iPodu zobrazí Režim skladatele.
Podcasty se zobrazují s běžnou
hudbou. Nemají svoji vlastní
kategorii. Podobně jako ostatní
hudební soubory je lze vyhledávat
podle názvu, interpreta a alba.
Vysunout iPod: Toto tlačítko
stiskněte, pokud chcete iPod odpojit.
Při odpojení iPodu bez použití tlačítka
může dojít k poškození souborů
v iPodu.

Přídavná zařízení
Vozidlo je vybaveno pomocným
vstupem, který je umístěn na
podlahové konzole. Možné externí
zdroje audia:
■ Přenosný počítač
■ MP3 přehrávač
■ Magnetofon
Tato zásuvka není výstupem audia.
Do pomocného vstupu nepřipojujte
sluchátka. Nastavení jakýchkoli
přídavných zařízení provádějte
s volicí pákou v poloze P (Parkování).
Kabel 3,5 mm z přídavného zařízení
zapojte do pomocného vstupu. Po
připojení zařízení systém
automaticky zahájí přehrávání audia
ze zařízení prostřednictvím
reproduktorů vozidla.
Pokud již bylo připojeno přídavné
zařízení, avšak je aktivní jiný zdroj,
stiskněte na obrazovce na domovské
stránce tlačítko Now Playing a potom
opakovaným tisknutím tlačítka
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Source procházejte jednotlivé
obrazovky audio zdroje, dokud
nezvolíte obrazovku AUX.

Přehrávání z USB

K USB portu lze připojit USB paměť
nebo zařízení Microsoft Transfer
Protocol (MTP).
USB port je umístěn na středové
konzole.
Při připojení USB zařízení se zobrazí
symbol USB.
USB MP3 přehrávač a USB paměti
■ Připojené USB MP3 přehrávače
a USB paměti musí splňovat
specifikace USB třídy pamětí (USB
MSC).
■ Podporovány jsou pouze USB MP3
přehrávače a USB paměti
s velikostí oddílu 512 bytů,
s velikostí bloku menší nebo
rovnou 32 kb a v souborovém
systému FAT32.
■ Mechaniky pevných disků nejsou
podporovány.
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■ Následující omezení platí pro údaje
uložené v USB MP3 přehrávači
nebo USB paměti:
◆ Maximální hloubka členitosti
adresáře: 11 úrovní.
◆ Maximální počet souborů MP3/
WMA, které lze zobrazit: 1000.
■ Nelze přehrávat WMA se
systémem Digital Rights
Management (DRM). Soubory
WMA lze spolehlivě přehrávat
pouze, pokud tyto soubory byly
vytvořeny v aplikaci Windows
Media Player, verze 8 nebo novější
verze.
◆ Použitelné přípony
playlistů: .m3u, .pls.
◆ Zápisy seznamu skladeb musí
být ve formě vzájemně
souvisejících drah.
◆ Pro adresáře/soubory, které
obsahují zvuková data, nesmí být
nastaven systémový atribut.

Chcete-li přehrávat soubory z USB
zařízení, postupujte následovně:
■ Připojte USB zařízení, přehrávání
se zahájí automaticky.
■ Stiskněte na domovské stránce
tlačítko Now Playing. Potom
opakovaně tiskněte na čelním
panelu tlačítko SOURCE
a procházejte jednotlivé dostupné
obrazovky audio zdroje, dokud
nezvolíte obrazovku zdroje USB.
Pokud je USB zdroj aktivní, použijte
pro jeho ovládání následující USB
funkce:
r (Přehrát/Pozastavit): Stisknutím
tohoto tlačítka zahájíte, pozastavíte
nebo obnovíte přehrávání aktuálního
mediálního zdroje.
] SEEK (Hledat dolů):
1. Stisknutím tohoto tlačítka se
vrátíte na začátek aktuální nebo
předchozí stopy. Pokud byla
stopa přehrávána po dobu kratší
než pět sekund, začne se
přehrávat předchozí stopa. Pokud

byla stopa přehrávána déle než
pět sekund, začne se aktuální
stopa přehrávat od začátku.
2. Stisknutím a podržením tohoto
tlačítka spustíte rychlé přehrávání
stopy dozadu.
3. Uvolněním se vrátíte na normální
rychlost přehrávání. Zobrazí se
uplynulý čas.
SEEK [ (Hledat nahoru):
1. Stisknutím tohoto tlačítka přejdete
na následující stopu.
2. Stisknutím a podržením tohoto
tlačítka spustíte rychlé přehrávání
stopy dopředu. Uvolněním se
vrátíte na normální rychlost
přehrávání. Zobrazí se uplynulý
čas.
Hudební nabídka USB
Stiskněte libovolná tlačítka na
Hudební nabídka USB:
Náhodný: Stisknutím spustíte
náhodné přehrávání stop.
Opakovaným stiskem ukončíte
náhodné přehrávání.

Audiopřehrávače
Seznam skladeb: Stisknutím tohoto
tlačítka zobrazíte playlisty uložené na
USB zařízení. Výběrem playlistu
zobrazíte všechny skladby tohoto
playlistu. Seznam se může zobrazit
s jistým zpožděním. Ze seznamu
zvolte skladbu, kterou chcete začít
přehrávat.
Interpreti: Stisknutím tohoto tlačítka
zobrazíte seznam interpretů uložený
na USB zařízení. Výběrem jména
interpreta zobrazíte všechna jeho
alba. Seznam se může zobrazit
s jistým zpožděním. Chcete-li vybrat
skladbu, klepněte na Všechny
skladby a potom vyberte skladbu
nebo klepněte na album a zvolte
v seznamu skladbu, která se začne
přehrávat.
Alba: Stisknutím tohoto tlačítka
zobrazíte alba na USB zařízení.
Výběrem alba zobrazíte všechny
skladby na tomto albu. Seznam se
může zobrazit s jistým zpožděním. Ze
seznamu zvolte skladbu, kterou
chcete začít přehrávat.

Názvy skladeb: Stisknutím zobrazíte
seznam všech skladeb na USB
paměti. Skladby se zobrazují tak, jak
jsou uloženy na disku. Seznam se
může zobrazit s jistým zpožděním.
V seznamu vyberte skladbu, kterou
chcete začít přehrávat.
Kategorie: Stisknutím tohoto tlačítka
zobrazíte žánry na USB zařízení.
Výběrem žánru zobrazíte všechny
skladby tohoto žánru. Ze seznamu
zvolte skladbu, kterou chcete začít
přehrávat.
Složky/seznamy skladeb: Stisknutím
otevřete seznam složek tak, aby se
zpřístupnily soubory v rámci struktury
složky.
Systém a názvy souborů
Názvy skladeb, interpreti, alba
a žánry jsou přebírány z ID3 tagu
a zobrazují se pouze v případě, že
jsou v tagu přítomny. Pokud soubor
není v ID3 tagu přítomen, zobrazí
rádio název souboru jako název
stopy.

Přehrávání z iPodu®
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Tato funkce podporuje následující
modely iPodů:
■ iPod nano (1., 2., 3. a 4. generace).
■ iPod s videem (generace 5.0 a 5.5).
Video se nezobrazí - je
podporováno pouze audio.
■ iPod classic (6. generace).
■ iPod touch (1. a 2. generace).
V následujících situacích může
docházet k problémům s ovládáním
a funkčností:
■ Při připojení zařízení iPod, na
kterém je nainstalována novější
verze firmwaru než ta, která je
podporována informačním
systémem.
■ Při připojení zařízení iPod, na
kterém je nainstalován firmware od
jiných poskytovatelů.
Pro připojení a ovládání iPodu
připojte jeden konec standardního
USB kabelu iPodu do konektoru pro
připojení na iPodu. Druhý konec
připojte do USB portu ve středové
konzole.
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Hudební informace z iPodu se
zobrazí na displeji rádia a spustí se
přehrávání prostřednictvím
audiosystému vozidla.
Baterie iPodu se automaticky dobíjí
při zapnutém vozidle. Při vypnutí
vozidla se nabíjení baterie iPodu
připojeného pomocí USB kabelu
přeruší a iPod se automaticky vypne.
Po připojení pomocí standardního
stereo kabelu 3,5 mm k pomocnému
vstupu lze ve vozidle poslouchat
hudbu i z nepodporovaného modelu
iPodu.
Hudební nabídka iPod
Náhodný: Stisknutím spustíte
náhodné přehrávání stop.
Opakovaným stiskem ukončíte
náhodné přehrávání.
Stiskněte libovolná tlačítka na
Hudební nabídka iPod:

Seznam skladeb:
1. Stisknutím tohoto tlačítka
zobrazíte seznamy stop
uložených v iPodu.
2. Výběrem názvu seznamu stop
zobrazíte všechny skladby
v seznamu stop.
3. Ze seznamu zvolte požadovanou
skladbu, kterou chcete začít
přehrávat.
Interpreti:
1. Stisknutím tohoto tlačítka
zobrazíte seznamy interpretů
uložených v iPodu.
2. Výběrem jména interpreta
zobrazíte seznam všech skladeb
od tohoto interpreta.
3. Ze seznamu zvolte požadovanou
skladbu, kterou chcete začít
přehrávat.
Alba:
1. Stisknutím tohoto tlačítka
zobrazíte alba uložená v iPodu.

2. Výběrem názvu alba zobrazíte
seznam všech skladeb na albu
nebo zvolte Všechny skladby
a zobrazí se všechny skladby
podle interpreta.
3. Ze seznamu zvolte požadovanou
skladbu, kterou chcete začít
přehrávat.
Názvy skladeb:
1. Stisknutím tohoto tlačítka
zobrazíte seznam všech skladeb
uložených v iPodu.
2. Ze seznamu zvolte požadovanou
skladbu, kterou chcete začít
přehrávat.
Kategorie:
1. Stisknutím tohoto tlačítka
zobrazíte seznam žánrů
uložených v iPodu.
2. Výběrem názvu žánru zobrazíte
seznam interpretů tohoto žánru.
3. Výběrem interpreta zobrazíte alba
nebo zvolte Všechny skladby
a zobrazí se všechny skladby
tohoto žánru.

Audiopřehrávače
4. Zvolte album - zobrazí se
jednotlivé skladby.
5. Ze seznamu zvolte požadovanou
skladbu, kterou chcete začít
přehrávat.
Podcasts:
1. Stisknutím tohoto tlačítka
zobrazíte podcasty uložené
v iPodu.
2. Výběrem názvu podcastu spusťte
přehrávání příslušného podcastu.
Autori:
1. Stisknutím tohoto tlačítka
zobrazíte seznam autorů
uložených v iPodu.
2. Výběrem jména autora zobrazíte
seznam všech skladeb od tohoto
autora.
3. Ze seznamu zvolte požadovanou
skladbu, kterou chcete začít
přehrávat.

Zvuková kniha:
1. Stisknutím tohoto tlačítka
zobrazíte zvukové knihy uložené
v iPodu.
2. Výběrem názvu zvukové knihy
zobrazíte seznam všech
zvukových knih.
3. Ze seznamu zvolte požadovanou
zvukovou knihu, kterou chcete
začít přehrávat.

Přehrávání ze zařízení iPhone®

Tato funkce podporuje následující
modely iPhone:
iPhone (3G - 3GS).
Chcete-li používat iPhone, postupujte
podle stejných pokynů, jaké platí pro
iPod.
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Použití
Pro ovládání systému použijte
tlačítka na navigačním systému
a dostupná tlačítka na obrazovce
navigace. Přehled ovládacích prvků
3 4.
Za jízdy vozidla jsou některé funkce
deaktivovány.

Ovládací tlačítka informačního
systému

Tlačítka na čelní desce se používají
pro spuštění primárních funkcí při
používání informačního systému.
Přehled ovládacích prvků 3 4.
TUNE/MENU: Otočením zvýrazníte
funkci. Stisknutím aktivujete
zvýrazněnou funkci.
9 BACK: Stisknutím tohoto tlačítka
se vrátíte na předchozí obrazovku
v nabídce. Tlačítko 9 BACK
nefunguje na primárních
obrazovkách, jako je mapa, audio,
listování nebo obrazovka klimatizace.

CONFIG (Konfigurace): Toto tlačítko
slouží k nastavení funkcí rádia,
navigace, telefonu, vozidla a času.
Konfigurační nabídka 3 77.
TP (Dopravní program): Toto tlačítko
slouží pro příjem stanic dopravní
rozhlasové služby, které vysílají
dopravní zprávy.
VOL/m (Hlasitost/Napájení): Tento
ovladač slouží k zapínání a vypínání
systému. Otáčením tohoto ovladače
nastavíte hlasitost audia, hlasového
navádění a hlasové nápovědy
rozpoznávání hlasu.
DEST (Cíl): Po stisknutí tohoto
tlačítka můžete pomocí nabídky Zvolit
destinaci naplánovat trasu. Pokud je
aktivní navádění trasy, vstoupíte po
stisknutí tohoto tlačítka do nabídky
Trasa. Cíl 3 67.
NAV (Navigace): Stisknutím tohoto
tlačítka zobrazíte aktuální polohu
vozidla na mapě. Tisknutím
přepínejte mezi zobrazením celé
mapy a dělené obrazovky. Celá
mapa zobrazí mapu na celé
obrazovce. Dělená obrazovka
zobrazí mapu i informace audio.

Navigace
RPT (Opakování navigace): Po
stisknutí tohoto tlačítka se zopakuje
poslední hlášení hlasového
navádění.
Dotyková tlačítka na jsou zobrazena
na obrazovce, a tlačítka dostupných
funkcí jsou zvýrazněna. Některá
tlačítka jsou tedy zvýrazněna, pokud
jsou aktivní, a šedá, pokud jsou
neaktivní.

T (Mezerník): Vloží mezeru mezi
písmena nebo slova názvu.
k (Zpět): Vymaže nesprávně
vybrané písmeno.
Pro usnadnění výběru názvu zvýrazní
systém pouze písmena, která jsou po
předchozím výběru k dispozici.
Pokud se název po zadání nezobrazí,
pokuste se jej zadat jiným způsobem.
Databáze mapy nemusí obsahovat
všechny informace.

Alfanumerická klávesnice

Nastavení navigace

Dotyková tlačítka na obrazovce

Na obrazovce navigace se zobrazí,
pokud jsou k dispozici, písmena
abecedy, symboly, interpunkce
a číslice jako abecední nebo číselná
klávesnice. Abecední klávesnice se
zobrazí, pokud je nutné vložit data.
Všechna písmena jsou dotyková
tlačítka na obrazovce Výběr se
provádí dotykem.
À-Ý (Diakritika): Výběr písmen
s diakritikou.
A-Z (Abeceda): Výběr písmen
abecedy.
Symboly: Výběr symbolů.
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Přístup:
1. Stisknutím tlačítka CONFIG
zobrazte nabídku Konfig.nabídka.
2. Dostupná nastavení funkcí
můžete procházet otáčením
ovladače TUNE/MENU. Pro
zobrazení více možností pro tuto
funkci stiskněte ovladač TUNE/
MENU nebo stiskněte tlačítko
Nav na obrazovce.

3. Vyberte položku nastavení
navigace, kterou chcete nastavit.
Obrazovka Konfig.nabídka umožňuje
přístup k nastavení navigačního
systému.
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Hlasová nápověda

Tato nabídka umožňuje provádění
změn hlasových funkcí.
Pokud nastavíte hlasitost na nejnižší
úroveň, přenastaví se na výchozí
minimální úroveň, takže potvrzovací
pípnutí rozpoznávání hlasu bude
stále slyšitelné.
Dostupná dotyková tlačítka na
obrazovce:
Hlasitost hlasu: Pomocí tlačítek nebo + anebo otočením ovladače
VOL/m na informačním systému
můžete nastavit hlasitost navádění
a nápovědy rozpoznávání hlasu
hlasu. Stisknutím tlačítka Hlasitost
navádění si můžete prohlédnout
nastavenou úroveň zvuku.

Cestovní preference
Po stisknutí tlačítka Cestovní
preference na obrazovce můžete
měnit možnosti pro výpočet trasy.

Hlasové pokyny: Stisknutím tohoto
tlačítka aktivujete nebo deaktivujete
hlasové navádění po trase. Zaškrtnutí
indikuje zapnutí.
Vypnutí hlasového rozpoznání:
Stisknutím tohoto tlačítka se zapíná
nebo vypíná odezva rozpoznávání
hlasu. Zaškrtnutí indikuje zapnutí.
Hlasová nápověda pro dopravu:
Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete
nebo deaktivujete hlasovou zprávu
TMC. Pokud je zapnuta hlasová
nápověda a zobrazí se Upozornění
na blížící se dopravní události, ozve
se příslušná hlasová nápověda.
Zaškrtnutí indikuje zapnutí.

Vyhnout se dálnicím: Budou
vyloučeny dálnice.
Vyhnout se placeným silnicím: Budou
vyloučeny zpoplatněné cesty.
Vyhnout se trajektům: Budou
vyloučeny trajekty.
Vyhněte se čas a sezónní omezeným
silnice: Budou vyloučeny časově
a sezónně omezené silnice.
Vyhnout se tunelům: Budou
vyloučeny tunely.
Vyhnout se přepravním vlakům:
Budou vyloučeny železnice.

Navigace
Možnosti TMC

Upozornění na možnost lepší trasy:
Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete
nebo deaktivujete aktivně se měnící
nebo vyvíjející navádění.
Upozornění na blížící se dopravní
události: Stisknutím tohoto tlačítka
aktivujete nebo deaktivujete
upozornění na blížící se dopravní
události.
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ZPĚTNÁ TRASA
Stisknutím tlačítka ZPĚTNÁ TRASA
na obrazovce zapnete, vypnete nebo
vymažete záznam a zobrazování
projeté trasy.

Doprava: Stisknutím tohoto tlačítka
aktivujete nebo deaktivujete dopravní
navádění.

Zobrazit dopravní IKONY: Stisknutím
tohoto tlačítka aktivujete nebo
deaktivujete ikony preferencí při
dopravních událostech.

Výběr stanice: Stisknutím tohoto
tlačítka zobrazíte stanice TMC, které
umožňují automatické nebo manuální
vyhledávání stanic TMC. Stisknutím
Automatický povolíte nebo zakážete
automatické vyhledávání. Po
stisknutí tlačítka Rucne můžete
manuálně vyhledat a vybrat stanice
s dopravním vysíláním.

Zobrazit zpětné trasy: Pokud je
aktivní, zobrazuje se projetá trasa.
Zaznamenat stopy trasy: Pokud je
aktivní, zaznamenává se projetá
trasa.
Vymazat stopy trasy: Zaznamenaná
trasa se vymaže.
Informace o mapových datech
Zobrazí informace o mapové
databáze.
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Mapy
Tato kapitola obsahuje základní
informace o databázi map.

Mapové pokrytí

Stisknutím tlačítka Pokrytí zobrazíte
oblast pokrytí hlavních metropolí.
Nízká hladina paliva
Po výběru této volby se zobrazí
překryvné okno zobrazující ikony
čerpacích stanic na mapě nebo
seznam nejbližších čerpacích stanic.
Režim Off-Road
Po výběru této volby se zapne funkce
terén. Při zapnutém režimu terén
zobrazí navigační systém projetou
trasu vozidlem při jízdě mimo
značené silnice.
Zobrazit významné místo v 3D
Při výběru této volby se na mapě
zobrazí orientační body ve
3-D zobrazení.

Navigační mapy jsou uloženy na hard
disku.
Další informace o mapovém pokrytí
najdete ve vysvětlení k pokrytí
databáze 3 80.

Informace o autorských právech
k mapovému disku
© 2011 DENSO CORPORATION
© 1993-2011 NAVTEQ
© Bundesamt für Eich-und
Vermessungswesen
Zdroj: Géoroute® IGN France & BD
Carto® IGN France
Die Grundlagendaten wurden mit
Genehmigung der zuständigen
Behörden entnommen.
© Založeno na materiálu krytém
autorským právem Crown

La Banca Dati Italiana è stata
prodotta usando quale riferimento
anche cartografia numerica ed al
tratto prodotta e fornita dalla Regione
Toscana.
Copyright © 2000; Norwegian
Mapping Authority
Zdroj: IgeoE - Portugalsko
Información geográfica propiedad del
CNIG
Založeno na elektronických datech
© National Land Survey Sweden
Topografische Grundlage:
© Bundesamt für Landestopographie
Všechna práva vyhrazena.

Příprava pro aktualizaci map
DŮLEŽITÉ
Mapové DVD disky obsažené v tomto
balíčku lze použít pouze pro váš
navigační systém. Tyto disky
nepoužívejte pro aktualizaci jiných
navigačních systémů.

Navigace
Obrázky v tomto balíčku se mohou
mírně lišit od zobrazení v navigačním
systému. Při aktualizaci mapových
dat postupujte krok za krokem podle
pokynů uvedených v tomto návodu.

Aktualizace mapových dat
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1. Nastartujte motor vozidla.
2. Počkejte na dokončení úvodní
animace.

4. Přibližně po 30 sekundách až
3 minutách budete dotázáni, zda
chcete zahájit aktualizaci map.
Stiskněte na obrazovce tlačítko
Ano.

3. Do otvoru pro disk vložte disk č. 1.
Zobrazí se zpráva "Kontrola nové
mapy".

5. Zadejte klíč pro aktualizaci map
a stiskněte tlačítko OK na
obrazovce.

UPOZORNĚNÍ
Nevysunujte manuálně DVD disk
před dokončením aktualizace map.
Pokud disk vysunete před
dokončením aktualizace, budete
možná muset opakovat aktualizaci
mapových dat od začátku.
POZNÁMKY
Pro aktualizaci mapových dat je
nutné zadat klíč aktualizace map. Viz
dokumentace zaslaná s tímto
balíčkem mapových DVD disků.
Během aktualizace není možné
používat funkce jako HDD Audio,
USB/ iPod® Audio, Navigace,
Timeshift AM/FM a rozpoznávání
hlasu. Při vypnutí motoru v průběhu
aktualizace se aktualizace při
opětovném zapnutí zapalování
obnoví od poslední polohy.

6. Zobrazí se obrazovka Starting
Update.
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12. Zobrazí se obrazovka Map
update completed. Pro
restartování systému a aktivaci
mapových dat stiskněte tlačítko
OK.
13. Potvrďte zobrazení úvodní
animace.

7. Na displeji se zobrazí obrazovka
Probíhá aktualizace mapy....
Aktualizace bude trvat přibližně
80 minut.

8. Po dokončení aktualizace z disku
č. 1 se disk automaticky vysune.
Rychle jej vyjměte.
9. Do otvoru pro disk vložte disk č. 2 .

10. Za cca. 30 sekund až 3 minuty se
na displeji zobrazí Probíhá
aktualizace mapy....
11. Po dokončení aktualizace z disku
č. 2 se disk automaticky vysune.
Rychle jej vyjměte.

Manipulace s mapovým DVD
diskem

■ S diskem manipulujte velmi
opatrně, abyste předešli jeho
znečištění nebo poškození. Mohlo
by dojít nesprávnému načtení dat.
■ Pokud dojde k znečištění disku,
použijte jemný hadřík a směrem od
středu disku ven jej otřete.
Nepoužívejte čisticí prostředky ani
rozpouštědla.
■ Disk nepoužívejte jako podložku
pro psaní jakýmikoli psacími
potřebami a nelepte žádné nálepky
na žádnou z jeho stran.
■ Disk nevystavujte působení
přímého slunečního záření,
vysokým teplotám nebo vlhkosti.
■ Po použití uložte disk do původního
obalu.
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Přizpůsobení mapy

Lze přizpůsobit měřítko zobrazení
mapy.

Měřítka mapy

Měřítko mapy má rozsah od 50 m do
400 km. Změna z anglických na
metrické jednotky - viz kapitola
"Informační centrum řidiče (DIC)"
v Indexu uživatelské příručky vozidla.

Funkce posouvání

K dispozici jsou dva způsoby změny
měřítka mapy:
1. Pro zvětšení nebo zmenšení
měřítka mapy otočte ovladačem
TUNE/MENU doprava nebo
doleva.
2. Stiskněte tlačítko měřítka Mapa,
které je umístěno v levém dolním
rohu a změňte úroveň přiblížení
mapy.
Lišta měřítka mapy se skryje,
pokud v průběhu několika sekund
nezměníte měřítko.

■ Pro posunutí mapy stiskněte
jakékoli místo na mapě, zobrazí se
symbol posouvání.
■ Pro umístění místa do středu mapy
ťukněte na obrazovku.
■ Podržte prst na mapě v jakémkoli
směru od symbolu posouvání
a mapa se bude v tomto směru
posouvat, dokud prst nezdvihnete.
■ Čím blíže se dotknete okraje mapy,
tím se bude mapa posouvat
rychleji.
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■ Pro ukončení posouvání mapy
a návrat na aktuální polohu vozidla
na mapě stiskněte tlačítko NAV.
■ Při posouvání mapy může tento
symbol zobrazit vzdálenost
k nitkovému kříži.

Na tomto příkladu symbol zobrazuje,
že mapa byla posunuta o 160 m od
aktuální polohy vozidla.
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Přehled značek
Symboly navigace

Déle jsou uvedeny nejběžnější
symboly zobrazované na obrazovce
mapy.

Symbol bodu na trase označuje
nastavený bod na trase a je očíslován
v závislosti na pořadí nastavení.
Bod na trase je dílčí cílový bod
přidaný do naplánované trasy.

Tento symbol označuje orientaci
mapy na sever: Orientace mapy na
sever zobrazuje vždy sever na horní
straně obrazovky mapy bez ohledu
na směr jízdy vozidla. Výběrem
tohoto symbolu změníte orientaci
mapy nahoru nebo přepnete do
režimu 3-D zobrazení.

Pokud byly do aktuální trasy přidány
body na trase, budou jednotlivé body
na trase zobrazovat odhadovaný čas
a vzdálenost do cíle.

Tento symbol označuje orientaci
mapy nahoru:
Orientace mapy nahoru zobrazuje
vždy směr jízdy vozidla směrem
k horní straně obrazovky mapy.
Stínovaný trojúhelník udává sever.

Symbol vozidla udává aktuální
polohu vozidla a směr jeho jízdy na
mapě.

Symbol cíle označuje cílové místo po
naplánování trasy.
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Stisknutím tohoto symbolu na
obrazovce přepnete do režimu
3-D zobrazení.
Symbol 3-D zobrazení je stejný jako
symbol orientace mapy nahoru, ale
mapa je zobrazena ve 3-D zobrazení.
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Horní symbol udává, že informace
mohou být zobrazeny na pravé straně
mapy. Spodní symbol udává, že
informace mohou být skryty a mapa
zobrazena na celou obrazovku.

Jízda po dálnici

Symbol GPS se zobrazí, pokud není
dostupný signál družice globálního
navigačního systému (GPS).

Spodní symbol udává, že je
k dispozici nabídka a zobrazuje se
levé straně obrazovky. Pro vstup na
obrazovku nabídky stiskněte tento
symbol nebo ovladač TUNE/MENU.

Jízda po trase

Při jízdě po trase je další manévr
zobrazovaný na mapě buď urgentní,
anebo neurgentní.
Urgentní manévr
Urgentní manévr se zobrazí, pokud je
vzdálenost k místu provedení
manévru kratší než nebo rovná
0,8 km při jízdě v zastavěné oblasti,
nebo kratší než nebo rovná 1,5 km.

Jízda v zastavěné oblasti
Neurgentní manévr
Neurgentní manévr je tehdy, pokud je
vzdálenost k místu provedení
manévru větší než 0,8 km při jízdě
v zastavěné oblasti, nebo kratší než
1,5 km při jízdě po dálnici. Je
indikován malou šipkou v horním
pravém rohu obrazovky.
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Možnosti obrazovky mapy

Při jízdě po trase je k dipozici několik
možností při zobrazení mapy. Vstup
do této nabídky:

Při výběru tohoto symbolu se zobrazí
zbývající vzdálenost a čas z aktuální
polohy vozidla do prvního bodu na
trase.

Ve spodní části obrazovky je
umístěno několik přednastavených
možností.
Stisknutím ovladače TUNE/MENU
zobrazíte nabídku na levé straně.
Změna orientace mapy na sever,
nahoru nebo přepnutí do režimu 3-D
zobrazení, viz "Orientace mapy" pod
Cílem 3 67.

Tato nabídka se zobrazí, pokud jsou
zadány body na trase. Pro zobrazení
zbývající vzdálenosti a času
z aktuální polohy vozidla do
kteréhokoli nastaveného bodu na
trase nebo cílového místa vyberte
hlavní zobrazení mapy.
Uložit: Stisknutím tohoto tlačítka
uložíte určité místo do adresáře.
Zobrazit POI: Stisknutím tohoto
tlačítka zobrazíte informace o bodech
zájmu (POI) v blízkosti trasy a na
trase.

Upravit: Stisknutím tohoto tlačítka
zobrazíte seznam ikon bodů zájmů
(POI).
1. Vyberte POI pro úpravy. Ikona
POI se nahradí další ikonou
vybranou z následující nabídky.
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informací o zobrazování bodů zájmů
(POI), viz "Možnosti obrazovky mapy"
výše.

2. Vyberte novou ikonu POI.
3. V nabídce Zobrazit POI na mapě
se zobrazí nová ikona.
Seznam POI: Zobrazí všechny
dostupné body zájmu (POI).
Vymazat: Vymaže vybrané body
zájmu (POI).
Blízké: Zobrazí až 200 vybraných
bodů zájmu (POI) v dosahu 32 km od
aktuální polohy vozidla. Body zájmu
(POI) lze ukládat podle vzdálenosti,
ikony nebo typu.
Skrýt POI: Stisknutím tohoto tlačítka
skryjete body zájmu (POI) ze
zobrazení na mapě. Pro zobrazení
přejděte do nabídky Mapa, stiskněte
nabídku Zobrazit POI na mapě
a stiskněte položku Zobrazit. Více

Stisknutím tohoto tlačítka změníte
zobrazení celé mapy na zobrazení
mapy na půlce obrazovky a na druhé
půlce se zobrazí informace
o sjezdech.
Doprava: Stisknutím tohoto tlačítka
získáte dopravní informace pro okolí
a dopravní události na plánované
trase.
Celá trasa: Stisknutím tohoto tlačítka
vyberete možnosti pro celou trasu.
Zrušit navádění: Stisknutím tohoto
tlačítka zrušíte navádění na aktuální
trase.
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Cíl
Pokud není cíl nastaven, stiskněte
tlačítko DEST pro vstup na obrazovku
Zvolit destinaci. Pro plánování trasy
zadáním cílů je na výběr několik
možností.

Zadání adresy

Nastavte trasu zadáním názvu země,
města, ulice a čísla domu.
Country: Zadejte název země.
Zadejte město: Zadejte název města.
Název ulice: Zadejte název ulice.
Dům #: Zadejte platné číslo adresy.
Spojovací ulice: Zadejte název ulice,
která se kříží s vybranou ulici.
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Pokud lze cíl zadat, zobrazí se po
výběru pole na pravé straně
zaškrtnutí. Po zadání cíle se
zaškrtnutí přesune na další položku.

5.
Zadání názvu města jako prvního:
1. Stiskněte tlačítko DEST.
2. Pokud je to nutné, zadejte název
země. Automaticky s vyvolá
poslední název země.
3. Zadejte název města.
Automaticky se vybere pole
města.
4. Zadejte název ulice. Toto pole se
vybere automaticky. Nezadávejte
směrové informace ani typ ulice.
Mezi názvy ulic a měst vložte
mezeru pomocí tlačítka T na
obrazovce. Nesprávně zadaný

6.
7.

8.

znak vymažte pomocí klávesy _
na obrazovce.
Pokud jsou dostupné čtyři nebo
méně názvů, zobrazí se jejich
seznam. Pokud je dostupných
názvů více než čtyři, zobrazí se
počítadlo s počtem dostupných
ulic. Pro zobrazení seznamu
a výběr ulice stiskněte tlačítko
Seznam POI na obrazovce.
Zadejte číslo domu. Toto pole se
vybere automaticky.
Stiskněte na obrazovce tlačítko
OK. Informační obrazovka adresy
zobrazí zadanou adresu.
Pokud jsou informace správné,
stiskněte tlačítko Jet na
potvrzovací obrazovce. Zahájí se
výpočet trasy.
Zvolte preference trasy pro
položky Postiti, Nejkratší nebo
Snadné. Vybrané preference rasy
se zvýrazní. Viz "Zadání adresy

a bodu zájmu uložení
přednastavených cílů" v Použití
3 10.
9. Stiskněte tlačítko Start a trasa se
vypočte.
Zadání názvu ulice jako prvního:
1. Stiskněte tlačítko DEST.
2. Pokud je to nutné, zadejte název
země. Automaticky s vyvolá
název země.
3. Vyberte pole názvu ulice. Zadejte
název ulice. Nezadávejte
směrové informace ani typ ulice.
Pomocí mezerníku vložte mezi
názvy ulic a měst mezeru.
Nesprávný znak vymažte pomocí
klávesy k na obrazovce.
Pokud jsou dostupné čtyři nebo
méně názvů, zobrazí se jejich
seznam. Pokud je dostupných
názvů více než čtyři, zobrazí se
počítadlo s počtem dostupných
ulic. Pro zobrazení seznamu
a výběr ulice stiskněte tlačítko
Seznam POI na obrazovce.
4. Vyberte město ze seznamu nebo
zadejte název města.
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5. Zadejte číslo domu. Toto pole se
vybere automaticky.
6. Stiskněte na obrazovce tlačítko
OK.
7. Pokud jsou informace správné,
stiskněte tlačítko Jet na
potvrzovací obrazovce. Zahájí se
výpočet trasy.

8. Zvolte preference trasy pro
položky Postiti, Nejkratší nebo
Snadné. Vybrané preference rasy
se zvýrazní. Viz "Zadání adresy
a bodu zájmu uložení
přednastavených cílů" v Použití
3 10.
9. Stiskněte tlačítko Start a trasa se
vypočte.

Důležitá místa

Položka zadání cíle pomocí POI
umožňuje výběr cíle pomocí názvu
POI nebo města anebo výběrem POI
ze seznamu.
Zadání podle názvu POI/telefonního
čísla:
1. Stiskněte tlačítko DEST.
2. Zvolte Důležitá místa.

3. Zadejte název, nebo jej vyberte
podle telefonního čísla.
Pokud jsou dostupné čtyři nebo
méně názvů, zobrazí se jejich
seznam. Pokud je dostupných
názvů více než čtyři, zobrazí se
počítadlo s počtem dostupných
názvů POI. Stisknutím tlačítka
Seznam POI zobrazte seznam.
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4. Vyberte POI ze seznamu.
5. Pokud jsou informace správné,
stiskněte tlačítko Jet na
potvrzovací obrazovce.
6. Zvolte preference trasy pro
položky Postiti, Nejkratší nebo
Snadné.
7. Stiskněte tlačítko Start a spusťte
trasu.
Zadání POI podle názvu města:
1. Stiskněte tlačítko DEST.
2. Zvolte Důležitá místa.
3. Stiskněte na obrazovce tlačítko
Procházení.
4. Stiskněte na obrazovce tlačítko
Změnit místo.
5. Zadejte nový stát a město.
6. Vyberte kategorii a pak
podkategorii.
Zobrazí se dostupné POI.
7. Vyberte název POI.
8. Pokud je POI správný, stiskněte
tlačítko Jet na obrazovce. Zahájí
se výpočet trasy.
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9. Zvolte preference trasy pro
položky Postiti, Nejkratší nebo
Snadné.
10. Stiskněte tlačítko Start a spusťte
trasu.
Výběr z kategorie POI
1. Stiskněte tlačítko DEST.
2. Zvolte Důležitá místa.
3. Stiskněte na obrazovce tlačítko
Procházení.

4. Vyberte kategorii a pak
podkategorii.
Zobrazí se dostupné POI.
5. Vyberte název POI.
6. Pokud je POI správný, stiskněte
tlačítko Jet na obrazovce. Zahájí
se výpočet trasy.

7. Zvolte preference trasy pro
položky Postiti, Nejkratší nebo
Snadné.
8. Stiskněte tlačítko Start a spusťte
trasu.

Předchozí destinace

Vyberte cíl ze seznamu předchozích
cílů Lze vyvolat až 15 bodů, které byly
dříve zadány. Pokud je seznam plný,
budou nejstarší cíle po přidání
nových cílů automaticky vymazány.
1. Stiskněte tlačítko DEST.
2. Stiskněte Předchozí destinace.
Zobrazí se seznam předchozích
cílů.
3. Vyberte cíl.
4. Pokud jsou informace správné,
stiskněte tlačítko Jet na
potvrzovací obrazovce. Zahájí se
výpočet trasy.
5. Zvolte preference trasy pro
položky Postiti, Nejkratší nebo
Snadné. Viz "Zadání adresy

a bodu zájmu uložení
přednastavených cílů" v Použití
3 10.
6. Stiskněte tlačítko Start a spusťte
trasu.

Kniha adres

Vyberte cíl výběrem adresy uložené
v adresáři.
1. Stiskněte tlačítko DEST.

2. Stiskněte Kniha adres. Zobrazí se
seznam položek adresáře.
3. Ze seznamu vyberte cíl.
4. Pokud jsou informace správné,
stiskněte tlačítko Jet na
potvrzovací obrazovce. Zahájí se
výpočet trasy.
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5. Zvolte preference trasy pro
položky Postiti, Nejkratší nebo
Snadné. Viz "Zadání adresy
a bodu zájmu uložení
přednastavených cílů" v Použití
3 10.
6. Stiskněte tlačítko Start a spusťte
trasu.

Vybrat z mapy

Vyberte cíl procházením mapy.
1. Stiskněte tlačítko DEST.
2. Stiskněte na obrazovce tlačítko
Vybrat z mapy. Zobrazí se mapa
se symbolem posouvání.
3. Pro vyhledání cíle na mapě
stiskněte šipky přiblížení nebo
oddálení zobrazené na obrazovce
a dotkněte se mapy. Pro spuštění
rychlého posouvání podržte prst
na mapě.
4. Pokud jsou informace správné,
stiskněte tlačítko Jet na
potvrzovací obrazovce. Zahájí se
výpočet trasy.

5. Zvolte preference trasy pro
položky Postiti, Nejkratší nebo
Snadné. Viz "Zadání adresy
a bodu zájmu uložení
přednastavených cílů" v Použití
3 10.
6. Stiskněte tlačítko Start a spusťte
trasu.

Souřadnice Šířka/délka

Vyberte cíl na základě souřadnic
zeměpisné šířky a délky.

3. Zadejte souřadnice ve stupních,
minutách a sekundách.
4. Pokud jsou informace správné,
stiskněte tlačítko Jet na
potvrzovací obrazovce. Zahájí se
výpočet trasy.
5. Zvolte preference trasy pro
položky Postiti, Nejkratší nebo
Snadné. Viz "Zadání adresy
a bodu zájmu uložení
přednastavených cílů" v Použití
3 10.
6. Stiskněte tlačítko Start a spusťte
trasu.

Přednastavený cíl

Zadejte místo pomocí souřadnic,
zeměpisné šířky a délky.
1. Stiskněte tlačítko DEST.
2. Stiskněte na obrazovce tlačítko
Šířka/délka.
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Nastavte cíl výběrem jednoho ze
šesti dříve uložených cílů. Pokud není
některému z tlačítek na obrazovce
přidělen cíl, toto tlačítko potemní
a není k dispozici pro použití. Viz
"Zadání adresy a bodu zájmu uložení
přednastavených cílů" v Použití 3 10.
1. Stiskněte tlačítko DEST.
2. Zvolte jedno z dostupných tlačítek
na obrazovce pro Preset
Destination. Tlačítka na
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obrazovce byla uložena pod
vybraným jménem. Zahájí se
výpočet trasy.
3. Zvolte preference trasy pro
položky Postiti, Nejkratší nebo
Snadné. Viz "Zadání adresy
a bodu zájmu uložení
přednastavených cílů" v Použití
3 10.
4. Stiskněte tlačítko Start a spusťte
trasu.

Základní informace o trase

Po zadání cíle je možné provést
několik funkcí. Stisknutím tlačítka
DEST otevřete nabídku Nabídka
trasy.

Zrušit navádění
Na obrazovce Nabídka trasy
stisknutím tlačítka Zrušit navádění
zrušte aktuální trasu. Na potvrzovací
obrazovce stiskněte tlačítko Ano pro
potvrzení zrušení nebo Ne pro
pokračování v navádění.
Hlasová nápověda
Pro změnu nastavení hlasitosti
hlasové nápovědy a rozpoznávání
hlasu vyberte Hlasitost hlasu.
Na obrazovce zvolte tlačítko Hlasové
pokyny, Vypnutí hlasového
rozpoznání nebo Hlasová nápověda
pro dopravu a nastavte pro konkrétní
kategorie zapnutí nebo vypnutí
hlasových nápověd. Viz "Nastavení
navigace" v Použití 3 56.
Objížďka
Při jízdě po ulicích vyberte objížďku
aktuální trasy, vyberte obrazovku
Route a potom vyberte objížďku 1,
8 nebo 16 km. Při jízdě po dálnici
vyberte objížďku 8, 24 nebo 40 km.
Pro objížďku celé trasy vyberte Celá
trasa. Tato možnost je k dipozici
pouze, pokud jedete po trase.

Seznam odboček

Pro zobrazení seznamu manévrů na
celé trase vyberte Seznam odboček
na obrazovce Nabídka trasy.
Body na trase

Na aktuální trasu lze přidat až tři body
na trase mezi výchozí bod a cílové
místo. Body na trase lze upravovat
a vymazat.
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Přidání bodu na trase:
1. Stiskněte tlačítko DEST.
2. Stiskněte na obrazovce tlačítko
Přidat traťový bod. Toto tlačítko je
k dispozici pouze, pokud byla
trasa vypočítána.
3. Bod na trase zadejte některým ze
způsobů zadání cíle. Cíl 3 67.
Systém přepočítá trasu, zvýrazní
ji a trasu lze spustit.
4. Pro přidání více bodů na trase
stiskněte tlačítko DEST. Pro
přidání bodů na trase
v požadovaném pořadí stiskněte
tlačítko Přidat traťový bod.
Systém přepočítá trasu, zvýrazní
ji a trasu lze spustit.
Vymazání bodu na trase:
1. Stiskněte tlačítko DEST.
2. Stiskněte na obrazovce tlačítko
Vymazat traťový bod.
3. Dotykem obrazovky vyberte bod
na trase, který chcete vybrat.
4. Zobrazí se potvrzovací zpráva.
Pro potvrzení vymazání bodu na
trase stiskněte tlačítko Ano, pro
zrušení této operace stiskněte

tlačítko Ne. Systém přepočítá
trasu, zvýrazní ji a trasu lze
spustit.

Náhled trasy

Zobrazte náhled celé trasy
v kterémkoli směru.

U V (Přeskočit dozadu nebo
dopředu):
■ Pro přechod na výchozí bod
stiskněte šipku pro přeskočení
dozadu.
■ Pro přechod na cílové místo
stiskněte šipku pro přeskočení
dopředu.
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YZ (Rychlé procházení dozadu
nebo dopředu):
■ Pro rychlé procházení směrem na
výchozí bod stiskněte šipku
procházení dozadu.
■ Pro rychlé procházení směrem na
cílové místo stiskněte šipku
procházení dopředu. Tato tlačítka
se zobrazí po výběru tlačítka pro
přecházení dozadu/dopředu.
<> (Posun dozadu nebo dopředu):
■ Pro procházení směrem na výchozí
bod stiskněte šipku procházení
dozadu.
■ Pro procházení směrem na cílové
místo stiskněte šipku procházení
dopředu.
/ (Pozastavit): Pozastaví náhled
trasy při procházení dozadu, rychlém
procházení dozadu, procházení
dopředu nebo rychlém procházení
dopředu.
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Vypnout navádění /
Obnovit navádění
Pro přerušení nebo obnovení
navádění po aktuální trase stiskněte
tlačítko Vypnout navádění/Obnovit
navádění.

Předchozí cíle - vymazání

Vymazání předchozích cílů ze
systému:
1. Stiskněte tlačítko DEST.
2. Stiskněte na obrazovce tlačítko
Předchozí destinace.
3. Stiskněte na obrazovce tlačítko
Zrušit vše.
4. Stiskněte OK na Odstranit
všechny předchozí destinace?
nebo stisknutím tlačítka Zrušit na
obrazovce zrušte tuto operaci.
Kniha adres
Možnosti uložení do funkce Kniha
adres:
■ Scrolling on Map nebo Vybrat
z mapy v Dest Menu: Přejděte na
místo. Stiskněte ovladač TUNE/
MENU na čelní desce. Na levé

straně obrazovky se zobrazí
nabídka. Stiskněte tlačítko Uložit
a pozice se uloží.
■ Zadat adresu: Zadejte cíl
prostřednictvím nabídky Zadat
adresu. Stiskněte na obrazovce
tlačítko Jet. Ve spodní části
obrazovky se zobrazí tlačítko
Uložit. Pro uložení tohoto místa do
adresáře stiskněte tlačítko Uložit ve
spodní části obrazovky.
■ POI Menu: Vyberte bod zájmu
(POI). Stiskněte tlačítko Uložit ve
spodní části informační stránky
obrazovky.
■ Předchozí destinace: Z obrazovky
Předchozí destinace vyberte cíl,
který se má uložit. Stiskněte tlačítko
Uložit ve spodní části informační
stránky.
Změna ikony mapy položky adresáře:
1. Stiskněte tlačítko DEST.
2. Stiskněte na obrazovce tlačítko
Kniha adres. Zobrazí se seznam
položek adresáře.
3. Vyberte položku adresáře, která
má být uložena.

4. Stiskněte tlačítko Upravit ve
spodní části obrazovky.

5. Stiskněte Změnit ikonu.
6. Vyberte ikonu ze seznamu.
7. Pro uložení změn stiskněte
tlačítko OK.
Úpravy jména v adresáři:
1. Stiskněte tlačítko DEST.
2. Stiskněte na obrazovce tlačítko
Kniha adres. Zobrazí se seznam
položek adresáře.
3. Vyberte položku adresáře, která
má být uložena.
4. Stiskněte tlačítko Upravit ve
spodní části obrazovky.
5. Stiskněte tlačítko Změnit název.
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6. Pro zadní jména použijte
alfanumerickou klávesnici.
7. Pro uložení změn stiskněte
tlačítko OK.
Přidání nebo změna telefonního čísla
položky adresáře:
1. Stiskněte tlačítko DEST.
2. Stiskněte na obrazovce tlačítko
Kniha adres. Zobrazí se seznam
položek adresáře.
3. Vyberte položku adresáře, která
má být uložena.
4. Stiskněte tlačítko Upravit ve
spodní části obrazovky.
5. Stiskněte tlačítko Změnit telefon
#.
6. Pro zadání nebo změnu
telefonního čísla použijte
numerickou klávesnici.
7. Pro uložení změn stiskněte
tlačítko OK.

Přidání hlasového označení položky
adresáře:
1. Stiskněte tlačítko DEST.
2. Stiskněte na obrazovce tlačítko
Kniha adres. Zobrazí se seznam
položek adresáře.
3. Vyberte položku adresáře, která
má být uložena.
4. Stiskněte tlačítko Upravit ve
spodní části obrazovky.
5. Stiskněte na obrazovce tlačítko
Přidat hlasovou poznámku.
6. Ve čtyřech sekundách od zaznění
pípnutí vyslovte název. Systém
název se zopakuje.
Vymazán položky adresáře:
1. Stiskněte tlačítko DEST.
2. Stiskněte na obrazovce tlačítko
Kniha adres. Zobrazí se seznam
položek adresáře.
3. Vyberte položku adresáře, která
má být vymazána.
4. Stiskněte na obrazovce tlačítko
Vymazat záznam. Zobrazí se
potvrzovací zpráva.
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Přidání přednastaveného cíle
z adresáře:
1. Stiskněte tlačítko DEST.
2. Stiskněte na obrazovce tlačítko
Kniha adres.
3. Vyberte položku adresáře, která
má být přidána jako
přednastavený cíl. Zobrazí se
obrazovka Informace adresáře.
4. Stiskněte tlačítko Upravit ve
spodní části obrazovky.
5. Stiskněte a podržte jedno ze šesti
tlačítek ve spodní části
obrazovky, dokud se na něm
nezmění text.
6. V tomto tlačítku přednastaveného
cíle se zobrazí název. Výběr lze
provést také na obrazovce
pomocí tlačítka Zvolit destinaci.

Oblíbená trasa
1. Po naplánování trasy stiskněte
tlačítko NAV, dokud se na
obrazovce nezobrazí mapa.
2. Stiskněte ovladač TUNE/MENU.
Zobrazí se nabídka.
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3. Přetáčejte dolů a zvolte Celá
trasa. Na mapě se zobrazí celá
trasa.
4. Stiskněte na obrazovce tlačítko
Add Route. Trasa se uloží do
oblíbených.
Změna názvu, přidání hlasového
označení nebo vymazání oblíbené
trasy.
1. Stiskněte tlačítko DEST.
2. Stiskněte na obrazovce tlačítko
Oblíbená trasa.
3. Vyberte trasu.
4. Stiskněte tlačítko Upravit ve
spodní části obrazovky.
5. Zvolte: Změnit název trasy, Přidat
hlasovou poznámku nebo
Vymazat oblíbenou trasu.
Změna názvu trasy:
1. Zvolte Změnit název trasy.
2. Pomocí klávesnice zadejte název.
3. Vyberte záznam Oblíbená trasa,
který má být upraven.
4. Stiskněte na obrazovce tlačítko
OK. Nové jméno se zobrazí
v nabídce Oblíbená trasa.

Přidání hlasového označení:
1. Stiskněte na obrazovce tlačítko
Přidat hlasovou poznámku.
2. Ve čtyřech sekundách od zaznění
pípnutí vyslovte název. Systém
název se zopakuje.
Vymazání oblíbené trasy:
1. Stiskněte Vymazat oblíbenou
trasu. Zobrazí se potvrzovací
obrazovka.
2. Stisknutím tlačítka Ano vymažte
trasu nebo stiskněte tlačítko Ne
pro zrušení vymazání trasy.

Prostřednictvím tlačítka Menu na
obrazovce jsou k dispozici různá
nastavení navigačního systému.
Některé možnosti jsou k dostupné
pouze po naplánování trasy.
1. Stisknutím tlačítka NAV zobrazte
nabídku Mapa.
2. Stiskněte tlačítko Menu na
obrazovce nebo ovladač TUNE/
MENU na čelním panelu.
Orientace mapy

Tlačítko nabídky na obrazovce

Stisknutím tohoto tlačítka změníte
orientaci mapy na sever, nahoru nebo
přepnete do režimu 3-D zobrazení.
Přehled symbolů 3 64.
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Doprava: Stisknutím zobrazíte
obrazovku Doprava. Konfigurační
nabídka 3 77.
Uložit Stisknutím tohoto tlačítka
uložíte místo do adresáře.
Zobrazit POI: Stisknutím tohoto
tlačítka zobrazíte ikony POI, které se
mají zobrazovat na mapě. Vyberte
seznam šesti předprogramovaných
podkategorií POI. Procházejte
seznam kategorií nebo vyberte
možnosti v blízkosti a na trase.

Stisknutím tohoto tlačítka
minimalizujte okno navádění
a rozšíříte okno mapy.
Celá trasa: Stisknutím tohoto tlačítka
zobrazíte na mapě celou trasu od
výchozího bodu až do cíle.
Zrušit navádění: Stisknutím tohoto
tlačítka zastavíte aktuální trasu.

Konfigurační nabídka
Nastavení funkcí a preferencí
proveďte pomocí obrazovky
Konfig.nabídka. Zobrazí se
naposledy vybraná obrazovka
nabídky. Upravte funkce Nastavení
zvuku, Rádio, Nav (navigace),
Displej nebo Nastavení casu.
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Nav (navigace)

Stisknutím tlačítka CONFIG vstoupíte
do možností Menu. Dostupné
možnosti nabídky můžete procházet
otáčením ovladače TUNE/MENU.
Stiskněte tlačítko TUNE/MENU
a potom tlačítko Nav na obrazovce.

Displej

Rádio

Stisknutím tlačítka CONFIG vstoupíte
do možností Menu. Dostupné
možnosti nabídky můžete procházet
otáčením ovladače TUNE/MENU.
Nastavení rádia zobrazíte stisknutím
ovladače TUNE/MENU nebo
stisknutím tlačítka Rádio. Stisknutím
tohoto tlačítka můžete upravit např.
stránky předvolby, Automatická
hlasitost podle rychlosti nebo
Možnosti zvukové signalizace.

Stisknutím tlačítka CONFIG vstoupíte
do možností nabídky.
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Dostupná nastavení funkcí můžete
procházet otáčením ovladače TUNE/
MENU. Pro zobrazení více možností
pro tuto funkci stiskněte ovladač
TUNE/MENU nebo stiskněte tlačítko
Displej na obrazovce.
Možnosti displeje

Pro nastavení celkového jasu displeje
použijte možnosti displeje nastavení
osvětlení interiéru vozidla.
K dispozici jsou následující možnosti:
Automatický režim: Pozadí
obrazovky se automaticky přizpůsobí
v závislosti na podmínkách vnějšího
osvětlení.
Denní režim: Pozadí mapy se
zesvětlí.
Nocní režim: Pozadí mapy se ztmaví.
Displej vypnutý
Stisknutím povolíte nebo zakážete
tuto možnost. Zaškrtnutí udává
zapnutí možnosti
Nastavení hodin
Nastavení času
1. Stiskněte tlačítko CONFIG
a vyberte Nastavení casu ze
seznamu.
2. Stisknutím tlačítek + nebo zvýšíte nebo snížíte hodnotu
hodin a minut zobrazovaných na
hodinách.

Formát 12 hodin / 24 hodin : Pro
zobrazování času ve formátu
dvanácti hodin stiskněte tlačítko 12
hodin a pro zobrazování času ve
formátu dvacet čtyři hodin stiskněte
tlačítko 24 hodin.
Den + nebo Den -: Stisknutím
tlačítek Den + nebo Den - zvyšujete
nebo snižujete den.
Displej: Pro zapnutí nebo vypnutí
zobrazení displeje hodin na
obrazovce stiskněte tlačítko Displej.

Systém GPS
Poloha vozidla se určuje pomocí
družicových signálů, různých signálů
vozidla a mapových dat.
Občas mohou jiné nepříznivé vlivy,
například stav družice, konfigurace
silnice, stav vozidla a/nebo jiné
okolnosti, ovlivnit schopnost systému
určit přesnou polohu vozidla.
Systém GPS zobrazuje aktuální
polohu vozidla s využitím signálů,
které jsou vysílány družicemi
systému GPS. Pokud vozidlo
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nepřijímá signály z družic, zobrazí se
na mapě symbol. Přehled symbolů
3 64.
V následujících případech nemusí být
tento systém k dispozici nebo může
být rušen:
■ Příjmu signálů brání vysoké
budovy, stromy, velká nákladní
vozidla nebo tunel.
■ Družice se opravují nebo vylepšují.
Více informací o problémech
s funkčností GPS, viz Problémy při
navádění po trase 3 79 a Servis
navigačního systému 3 80.

Stanovení polohy vozidla
Občas může být stanovení polohy
vozidla nepřesné z jednoho nebo
několika následujících důvodů:
■ Změnil se silniční systém.
■ Vozidlo jede po kluzkém povrchu,
například po písku, štěrku a/nebo
sněhu.
■ Vozidlo jede po klikatých nebo
dlouhých rovných úsecích silnice.

■ Vozidlo se přibližuje k vysoké
budově nebo velkému vozidlu.
■ Ulice probíhá rovnoběžně s dálnicí.
■ Vozidlo bylo převezeno odtahovým
vozidlem nebo trajektem.
■ Nepřesné nastavení kalibrace
aktuální polohy.
■ Vozidlo jede vysokou rychlostí.
■ Vozidlo změní vícekrát směr jízdy
nebo při otáčení na točně na
parkovišti.
■ Vozidlo vjíždí nebo vyjíždí
z parkoviště, garáže nebo
zastřešeného prostoru.
■ Není přijímán GPS signál.
■ Na vozidle je namontován střešní
nosič.
■ Jsou nasazeny sněhové řetězy.
■ Výměna nebo opotřebení
pneumatik.
■ Nesprávný tlak nahuštění
pneumatik.
■ Při prvním použití navigace po
aktualizaci map.
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■ Akumulátor 12 V byl několik dní
odpojen.
■ Vozidlo jede pomalou rychlosti
v hustém silničním provozu
s častými zastávkami.

Problémy při navádění po
trase
K nesprávnému navádění po trase
může docházet v následujících
případech:
■ Otočili jste se na udávané silnici.
■ Navádění po trase nemusí být
k dispozici při použití
automatického přepočítávání trasy
pro příští odbočení doprava nebo
doleva.
■ Při použití automatického
přepočítávání trasy se nemusí
trasa změnit.
■ Navádění není k dispozici při
otáčení na křižovatce.
■ Občas nemusí být oznámeny
názvy míst v množném čísle.
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■ Při jízdě vysokou rychlostí může
automatické přepočítávání trasy
trvat dlouho.
■ Automatické přepočítávání trasy
vás může navádět do nastavených
bodů na trase, pokud jedete do cíle
bez projetí nastaveného bodu na
trase.
■ Trasa nedovoluje vjezd vozidla
z důvodu časového nebo
sezónního omezení nebo jiného
možného omezení předpisy.
■ Některé trasy nemusí být
prohledány.
■ Trasa do cíle nemusí být
zobrazena, pokud se na ní
vyskytují nové silnice, pokud se
silnice nedávno změnily nebo
pokud nejsou některé silnice
zahrnuty do dat mapy. Mapy 3 60.
Pro provedení opakovaného
nastavení polohy vozidla na mapě
s vozidlem na dvě až pět minut
zastavte, nechte běžet motor
a počkejte, dokud se poloha vozidla
nezaktualizuje.

Použití navigačního
systému

Vysvětlení pokrytí
mapovou databází

Pokud navigační systém potřebuje
servis a i přesto, že byly provedeny
níže uvedené kroky, problémy
přetrvávají, vyžádejte si pomoc
vašeho prodejce.

Pokrytí oblastí se liší s ohledem na
úroveň podrobnosti mapy, která je
pro danou oblast k dispozici. Úroveň
pokrytí některých oblastí je
podrobnější než u jiných. Pokud
k tomu dojde, nejedná se závadu
systému. Protože se data map
aktualizují, je možné, že v budoucnu
bude k dispozici více podrobností pro
oblasti, které dříve nebyly tak
podrobné. Získání navigačních CD/
DVD disků 3 80.

Získání navigačních CD/
DVD disků
Údaje map ve vozidle obsahují
nejaktuálnější informace dostupné
v době výroby vozidla. Údaje map se
pravidelně aktualizují, pokud se
informace změnily.
Ohledně otázek k provozování
navigačního systému nebo postupu
aktualizace kontaktujte prodejce.
Po obdržení aktualizačního disku
postupujte podle kapitoly "Instalace
mapového DVD disku" v sekci "Mapy"
3 60.

Rozpoznávání hlasu

Rozpoznávání hlasu
Rozpoznávání hlasu .................... 81

Rozpoznávání hlasu
Rozpoznávání hlasu navigačního
systému umožňuje hands-free
ovládání funkcí navigačního a audio
systému. Rozpoznávání hlasu je
funkční pouze, pokud je v systému
nainstalována databáze map.
Při vypnutém rádiu budou k dispozici
pouze povely Hands Free a help
(nápověda).
Hlasové povely pro navigaci nejsou
k dispozici, dokud nestisknete tlačítko
I Agree.
Rozpoznávání hlasu lze používat při
zapnutém zapalování a aktivním
zachovaném napájení. Více
informací, viz kapitola "Zachované
napájení" v indexu uživatelské
příručky vozidla.

Použití funkce rozpoznávání
hlasu
1. Stiskněte a uvolněte tlačítko 3
na volantu. Audiosystém se
ztlumí a ozve se zvukový signál.
Může se ozvat hlasová nápověda

81

"Please start speaking after the
Beep. (Po pípnutí začněte prosím
mluvit.)".
Pokud se zvukový signál neozve,
zkontrolujte, zda není nastavena
nízká hlasitost hlasu.
Konfigurační nabídka 3 77.
Při aktivním rozpoznávání hlasu
zobrazí systém symbol w.
2. Srozumitelně vyslovte jeden
z příkazů uvedených v této
kapitole.

Zrušení rozpoznávání hlasu
1. Pro zrušení příkazu nebo pokud
reakce systému neodpovídá
hlasovému příkazu stiskněte
a uvolněte tlačítko 4 na
volantu.
2. Systém odpoví "Voice recognition
canceled. (Rozpoznání hlasu
zrušeno)".
Relace se zruší stisknutím
jakéhokoli ovládacího tlačítka
rádia nebo na volantu kromě
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ovladače hlasitosti na rádiu nebo
tlačítka hlasitosti na volantu.
3. Pro opětovné zahájení relace
rozpoznávání hlasu stiskněte
a uvolněte tlačítko 3.

Užitečné rady pro vyslovování
povelů

■ Pokud je k dispozici více povelů,
vyberte povel, který nejlépe
vyhovuje zamýšlenému účelu.
■ Slova v hranatých závorkách jsou
volitelná. Například pro povel
"Display [help] (Displej
[nápověda])" je platným povelem
"Display help (Nápověda pro
displej)" a "Displej".
■ U slov oddělených lomítkem (⃒)
můžete použít slovo z každé strany
svislou čárku. Například pro povel
(CD | C D | DVD | D V D | Disc) help
(Nápověda (CD | C D | DVD | D V D
| Disk)) můžete říct "CD
(nápověda)" nebo "DVD
(nápověda)" nebo "Disc help. (Disk,
nápověda)".

■ Pokud systém povel rozpozná,
provede požadovanou funkci nebo
si vyžádá potvrzení volby zřetelným
vyslovením "YES (ANO)" nebo "NO
(NE)".
■ Pokud systém povel nerozpozná,
ohlásí chybovou zprávu, například
"Pardon (Nenalezeno)" nebo
"Povel nebyl rozpoznán." Systém
také může říct "Voice recognition
canceled. (Rozpoznání hlasu
zrušeno)".
■ Pokud systém bude mít problém
povel rozpoznat, zkontrolujte, zda
používáte správný povel. Znovu
zkuste povel zřetelně vyslovit nebo
po pípnutí chvíli počkejte.
■ Hlasové povely mohou být
interpretovány chybně v důsledku
hluku na pozadí, např. vysoké
otáčky ventilátoru klimatizace,
otevřená okna a velmi hlasité zvuky
zvenku, a to i v případě, že jsou
okna zavřená.

■ Tento systém je schopen rozpoznat
povely v různých jazycích. Systém
rozpozná pouze povely ve
zvoleném jazyce.
■ Pro zvýšení nebo snížení hlasitosti
hlasu během relace rozpoznávání
hlasu otočte ovladačem hlasitosti
na rádiu nebo stiskněte ovládací
tlačítka hlasitosti na volantu. Při
nastavování hlasitosti v průběhu
relace rozpoznávání hlasu se na
displeji zobrazí lišta hlasitosti
hlasu ukazující úroveň
nastavované hlasitosti. Tímto
způsobem se také mění hlasitost
hlasové nápovědy.

Nápověda pro rozpoznávání
hlasu

Pro vstup do relace přehrávání
nápovědy zřetelně vyslovte některý
z povelů nápovědy.
help (nápověda): Systém přehraje
uživateli další povely související
s nápovědou (např. Radio help
(Nápověda pro rádio), Display help
(Nápověda pro displej), Navigation
help (Nápověda pro navigaci)).

Rozpoznávání hlasu
radio [help] (rádio [nápověda]):
Systém přehraje užitečné rady
k povelům pro rádio a některé
nejběžnější dostupné povely pro
rádio. Tento povel použijte pro
osvojení postupu výběru pásma (AM
nebo FM) a změny rozhlasové
stanice (vyslovením čísel rozhlasové
frekvence).
(CD | C D | DVD | D V D | Disc) help
(Nápověda (CD | C D | DVD | D V D
| Disk)): Systém přehraje užitečné
rady k povelům pro disk a některé
nejběžnější dostupné povely pro disk.
Tento povel použijte k naučení
postupu výběru disku a změně čísla
stopy.
Display [help] (Displej [nápověda]):
Systém přehraje užitečné rady
k povelům pro displej a některé
nejběžnější dostupné povely pro
změnu nastavení displeje.
Navigation [help] (Navigace
[nápověda]): Systém přehraje
užitečné rady k povelům pro navigaci
a některé nejběžnější dostupné
povely pro navigaci.

Povely pro rozpoznávání hlasu

V následujícím seznamu jsou
uvedeny hlasové povely dostupné
pro navigační systém s krátkým
vysvětlením. Povely jsou uvedeny
včetně volitelných slov v hranatých
závorkách. Použití hlasových povelů,
viz výše uvedené pokyny.
Povely pro displej
Display [set | select] day [mode]
(Displej, [nastavit | zvolit] denní
[režim]): Na základě tohoto povelu
systém přepne displej na denní
režim.
Display [set | select] night [mode]
(Displej, [nastavit | zvolit] noční
[režim]): Na základě tohoto povelu
systém přepne displej na noční režim.
Display [set | select] auto [mode]
(Displej, [nastavit | zvolit] automatický
[režim]): Na základě tohoto povelu
systém přepne displej na automatický
režim.
Display [help] (Displej [nápověda]):
Na základě tohoto povelu systém
přehraje užitečné rady k povelům pro
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displej a některé nejběžnější
dostupné povely pro změnu
nastavení displeje.

Povely pro rádio

(Radio | Radio band) A M ((Rádio
| rozhlasové pásmo) A M), Radio FM
(rádio FM), (Radio | Radio band) (FM
| F M) ((Rádio | rozhlasové pásmo)
(FM | F M)): Na základě těchto povelů
systém přejde na rozhlasové pásmo
AM nebo FM.
Radio select <frequency> A M (rádio
zvolit <frequency> A M), Radio select
<frequency> (FM | F M) (Rádio, zvolit
<frekvenci> (FM | F M)): Na základě
těchto povelů systém přejde na
konkrétní frekvenci v pásmu AM nebo
FM. Například: "Rádio vybrat
devadesát sedm celých jedna FM,"
nebo "rádio vybrat tisíc čtyřicet AM."
radio [help] (rádio [nápověda]): Na
základě tohoto povelu systém
přehraje užitečné rady k povelům pro
rádio a některé nejběžnější dostupné
povely pro změnu nastavení rádia.
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Povely pro CD/DVD/disk

Následující povely jsou dostupné
pouze, pokud je vložen CD, MP3
nebo DVD disk.
Radio (CD | C D | DVD | D V D | Disc)
(Rádio (CD | C D | DVD | D V D
| Disk)): Tyto povely nařizují systému,
aby přešel do režimu Disk.
Radio (CD | C D | DVD | D V D | Disc)
select <y> (Rádio (CD | C D | DVD | D
V D | Disk), zvolit select <y>): Na
základě těchto povelů systém
přehraje konkrétní stopu na disku.
Například: Radio (CD | C D | DVD | D
V D | Disc) select (ten | one (oh | zero))
(Rádio (CD | C D | DVD | D V D | Disk)
zvolit (deset | jedna (nula))). Tento
povel podporuje 254 stop.
(CD | C D | DVD | D V D | Disc) help
(Nápověda (CD | C D | DVD | D V D
| Disk)): Na základě tohoto povelu
systém přehraje užitečné rady
k povelům pro disk a některé
nejběžnější dostupné povely pro disk.

Všeobecné povely pro navigaci

Feedback on (Odezva zapnutá),
Feedback off (Odezva vypnutá):
Tento povel nařizuje systému zapnutí
nebo vypnutí odezvy funkce
rozpoznávání hlasu. Pokud je odezva
zapnuta, reaguje systém na povely
hlasovou odezvou. Pokud je odezva
vypnuta, reaguje systém na povely
pípnutím.
Navigation voice [guidance] on (Zvuk
[navádění] zapnutý), Navigation
voice [guidance] off (Zvuk [navádění]
vypnutý): Tento povel nařizuje
systému zapnutí nebo vypnutí
hlasové nápovědy během na
navádění po trase.
cancel (zrušit): Tento povel nařizuje
systému zrušení povelu.

Povely pro body zájmu (POI)

V následujícím seznamu jsou
uvedeny povely pro body zájmu
(POI). Body zájmu se zobrazí pouze,
pokud je měřítko mapy menší než
800 m, nebo menší. Pokud se mají

zobrazit body zájmu na mapě se
špatným měřítkem, systém upozorní,
že to není možné provést.
Pro body zájmu (POI) jsou k dispozici
následující povely:
Navigation show petrol station[s]
(Zobrazit čerpací stanici(e)
v navigaci), Navigation hide petrol
station[s] (Skrýt čerpací stanici(e)
v navigaci): Tyto povely nařizují
systému zobrazení nebo skrytí
čerpacích stanic na mapě.
Navigation show restaurant[s]
(Zobrazit restauraci(e) v navigaci),
Navigation hide restaurant[s] (Skrýt
restauraci(e) v navigaci): Tyto povely
nařizují systému zobrazení nebo
skrytí restaurací na mapě.
Navigation show hotel[s] (Zobrazit
hotel(y) v navigaci), Navigation hide
hotel[s] (Skrýt hotel(y) v navigaci):
Tyto povely nařizují systému
zobrazení nebo skrytí hotelů na
mapě.

Rozpoznávání hlasu
Navigation show airport[s] (Zobrazit
letiště v navigaci), Navigation hide
airport[s] (Skrýt letiště v navigaci):
Tyto povely nařizují systému
zobrazení nebo skrytí letišť na mapě.
Navigation show shopping (Zobrazit
obchody v navigaci), Navigation hide
shopping (Skrýt obchody v navigaci):
Tyto povely nařizují systému
zobrazení nebo skrytí obchodů na
mapě.

Povely pro cíl cesty a navádění

Navigation (go to preset | preset)
(destination number | destination)
one (Navigace (jít na přednastavené
| přednastavit) (číslo cíle | cíl), jedna)
(jedna, dvě, tři, čtyři, pět nebo šest):
Tyto povely nařizují systému
nastavení jednoho ze šesti
přednastavených cílů jako nového
cíle cesty.
Navigation delete [destination | route
| next waypoint] (Navigace, smazat
[cíl | úsek | příští dílčí cíl]): Tento povel
nařizuje systému vymazání cíle, trasy
nebo následujícího bodu na trase.

Systém požaduje potvrzení, která
z položek má být vymazána (cíl, trasa
nebo následující bod na trase).
PSČ:
Tento povel umožňuje vyhledat cíle
pro omezené oblasti v závislosti na
používaném jazyce. Tato funkce
podporuje pouze dále uvedené
jazyky.
Povely PSČ pro jazyky
V závorkách se zobrazí podporovaná
oblast pro popis vyhledávání adresy.
■ Britská angličtina (Velká Británie).
Post code: Tento povel informuje
systém, že uživatel chce zadat cíl
pomocí funkce rozpoznávání
hlasu. Po zadání tohoto povelu
systém zobrazí oblast
prohledávání. Pokud má být cíl
zadán v této oblasti, vyslovte první
polovinu poštovního směrovacího
čísla. V opačném případě řekněte
"změnit oblast" a udejte název
oblasti, která má být prohledána.
Na vyzvání vyslovte další číslici
poštovního směrovacího čísla
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a potom na vyzvání vyslovte název
požadované ulice a číslo domu.
■ Němčina (Německo a Rakousko).
Postleitzahl: Tento povel informuje
systém, že uživatel chce zadat cíl
pomocí funkce rozpoznávání
hlasu. Po zadání tohoto povelu vás
systém vyzve prohledání aktuální
země: Německa nebo Rakouska.
Pokud má být cíl zadán v aktuální
zemi, vyslovte poštovní směrovací
číslo. V opačném případě řekněte
"změnit oblast" - přepne na druhou
z dostupných zemí. Potom na
vyzvání vyslovte název
požadované ulice a číslo domu.
■ Francouzština (Francie včetně
Monaka a Andorry).
Code postal: Tento povel informuje
systém, že uživatel chce zadat cíl
pomocí funkce rozpoznávání
hlasu. Po vyslovení tohoto povelu
řekněte příslušné poštovní
směrovací číslo. Potom na vyzvání
vyslovte název požadované ulice
a číslo domu.
■ Italština (Itálie včetně Vatikánu
a San Marina).
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Codice postale: Tento povel
informuje systém, že uživatel chce
zadat cíl pomocí funkce
rozpoznávání hlasu. Po vyslovení
tohoto povelu řekněte příslušné
poštovní směrovací číslo. Potom
na vyzvání vyslovte název
požadované ulice a číslo domu.
■ Španělština (Španělsko).
Código postal: Tento povel
informuje systém, že uživatel chce
zadat cíl pomocí funkce
rozpoznávání hlasu. Po vyslovení
tohoto povelu řekněte příslušné
poštovní směrovací číslo. Potom
na vyzvání vyslovte název
požadované ulice a číslo domu.

Povely pro hlasová označení

Jmenovky jsou zaznamenané fráze,
které lze uložit v navigačním systému.
Tyto jmenovky jsou přiřazeny
k položkám v adresáři a po jejich
uložení je lze použít jako součást
povelů systému rozpoznávání hlasu
pro nastavení položky adresáře jako
cíle cesty. Informace o pokynech pro
uložení jmenovek do systému najdete
v této příručce v kapitole "Adresář".

Navigation [go to] <Nametag>
(Navigace [jít na] <jmenné
označení>): Pomocí tohoto povelu
lze zvolit cíl uložený pod konkrétní
jmenovkou. Systém přehraje
jmenovku a vyžádá si vaše potvrzení
vyslovením "YES (ANO)" nebo "NO
(NE)".
Pokud cíl nastavíte na "Domů",
řekněte "Navigace - přejít domů"
Poté, co systém přehraje jmenovku
a jmenovka je potvrzena, nastaví jako
cíl položku "Domů".
Povely nápovědy
■ help (nápověda)
■ radio [help] (rádio [nápověda])
■ (CD | C D | DVD | D V D | Disc) help
(Nápověda (CD | C D | DVD | D V D
| Disk))
■ Display [help] (Displej [nápověda])
■ Navigation [help] (Navigace
[nápověda])

Povely pro displej
■ Display [set | select] day [mode]
(Displej, [nastavit | zvolit] denní
[režim])
■ Display [set | select] night [mode]
(Displej, [nastavit | zvolit] noční
[režim])
■ Display [set | select] auto [mode]
(Displej, [nastavit | zvolit]
automatický [režim])
Povely pro rádio
■ (Radio | Radio band) A M ((Rádio
| rozhlasové pásmo) A M)
■ (Radio | Radio band) (FM | F M)
((Rádio | rozhlasové pásmo) (FM
| F M))
■ Radio select <frequency> A M
(rádio zvolit <frequency> A M)
■ Radio select <frequency> (FM | F
M) (Rádio, zvolit <frekvenci> (FM
| F M))

Rozpoznávání hlasu
Povely pro CD/DVD/Disk
■ Radio (CD | C D | DVD | D V D
| Disc) (Rádio (CD | C D | DVD | D
V D | Disk))
■ Radio (CD | C D | DVD | D V D
| Disc) select <y> (Rádio (CD | C D |
DVD | D V D | Disk), zvolit select
<y>)
Všeobecné povely pro navigaci
■ Feedback on (Odezva zapnutá)
■ Feedback off (Odezva vypnutá)
■ Navigation voice [guidance] on
(Zvuk [navádění] zapnutý)
■ Navigation voice [guidance] off
(Zvuk [navádění] vypnutý)
■ cancel | goodbye | quit (zrušit | na
shledanou | ukončit)
Povely pro body zájmu (POI)
■ Navigation show petrol station[s]
(Zobrazit čerpací stanici(e)
v navigaci) / Navigation hide petrol
station[s] (Skrýt čerpací stanici(e)
v navigaci)

■ Navigation show restaurant[s]
(Zobrazit restauraci(e) v navigaci) /
Navigation hide restaurant[s] (Skrýt
restauraci(e) v navigaci)
■ Navigation show hotel[s] (Zobrazit
hotel(y) v navigaci) / Navigation
hide hotel[s] (Skrýt hotel(y)
v navigaci)
■ Navigation show airport[s]
(Zobrazit letiště v navigaci) /
Navigation hide airport[s] (Skrýt
letiště v navigaci)
■ Navigation show shopping
(Zobrazit obchody v navigaci) /
Navigation hide shopping (Skrýt
obchody v navigaci)
Povely pro cíl cesty a navádění
■ Navigation (go to preset | preset)
(destination number | destination)
one (Navigace (jít na
přednastavené | přednastavit)
(číslo cíle | cíl), jedna)
Opakujte čísla od dvou do šesti.
■ Navigation delete [destination
| route | next waypoint] (Navigace,
smazat [cíl | úsek | příští dílčí cíl])
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■ Route (Úsek) (používá se ve
spojení s jiným povelem)
■ Next waypoint (Příští dílčí cíl)
(používá se ve spojení s jiným
povelem)
■ Add to waypoint (Přidat k dílčím
cílům) (používá se ve spojení
s jiným povelem)
■ Replace destination (Změnit cíl)
(používá se ve spojení s jiným
povelem)
■ YES (ANO) (používá se ve spojení
s jiným povelem)
■ NO (NE) (používá se ve spojení
s jiným povelem)
■ Destination (Cíl) (používá se
k zadání cíle funkcí rozpoznání
hlasu, k dipozici pouze v angličtině)
Povely k jmenovkám
Navigation [go to] <Nametag>
(Navigace [jít na] <jmenné
označení>)
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Bluetooth®
U vozidel vybavených funkcí
Bluetooth může systém vzájemně
spolupracovat s mnoha mobilními
telefony a umožňuje následující
funkce:
■ Uskutečnění a příjem hovorů
v režimu hands-free.
■ Sdílení adresáře nebo seznamu
kontaktů mobilního telefonu
s vozidlem.
Abyste minimalizovali odvádění
pozornosti během řízení, proveďte
před jízdou, nebo v zaparkovaném
vozidle, následující pokyny:
■ Seznamte se s funkcemi mobilního
telefonu. Uspořádejte si přehledně
telefonní seznam a seznam
kontaktů a vymažte duplicitní nebo
zřídka používané položky. Pokud je
to možné naprogramujte rychlé
vytáčení, případně i další zkratky.
■ Zopakujte si ovládací prvky
a obsluhu informačního systému.
■ Spárujte mobilní telefon(y)
s vozidlem. Systém nemusí
spolupracovat se všemi mobilními

telefony. Více informací, viz
kapitola "Párování telefonu" v této
sekci.
■ Pokud je mobilní telefon vybaven
funkcí hlasového vytáčení, naučte
se tuto funkci používat pro přístup
do adresáře nebo seznamu
kontaktů. Více informací, viz
kapitola "Hlasové procházení"
v této sekci.
■ Více informací, viz kapitola
"Ukládání a mazání telefonních
čísel" dále v této sekci.

9 Varování
Pokud používáte mobilní telefon
a díváte se příliš dlouho nebo příliš
často na obrazovku telefonu nebo
informačního (navigačního
systému), může to rozptylovat
vaší pozornost. Pokud byste příliš
často nebo na příliš dlouho
odvraceli pohled z cesty, mohlo by
dojít k nehodě a poranění nebo
usmrcení osob. Nerozptylujte
svou pozornost a plně se věnujte
řízení vozidla.

Telefon
Všeobecné informace

Ve vozidlech vybavených systémem
univerzálního handsfree telefonu
(UHP) lze pro telefonování použít
mobilní telefon s funkcí Bluetooth®
a hands-free profilem. Pro ovládání
systému se používá informační
systém a hlasové ovládání. Systém
lze použít při polohách zapalování
ZAPNUTO/PROVOZ nebo ACC/
PŘÍSLUŠENSTVÍ.
Dosah systému UHP může být až
10 metrů. Ne všechny telefony
podporují všechny funkce a ne
všechny telefony mohou
spolupracovat se systémem UHP.

Další informace

Slovní značka a loga Bluetooth jsou
majetkem společnosti Bluetooth®
SIG, Inc. Společnost General Motors
Opel používá tyto značky na základě
licence. Ostatní obchodní značky
a názvy jsou majetkem příslušných
majitelů.

Ovládací prvky UHP

Pro ovládání systému UHP použijte
tlačítka umístěná na informačním
systému a volantu.
Ovládací prvky na volantu
Ovládací prvky na volantu je možné
použít pro:
■ Přijímání hovorů.
■ Potvrzení systémových informací.
■ Spuštění rozpoznávání hlasu.
■ Ukončení hovoru.
■ Odmítnutí hovoru.
■ Zrušení operace.
■ Volání s použitím seznamu hovorů.
3 (Hovor): Toto tlačítko slouží pro
příjem hovorů, potvrzení
systémových informací a zahájení
ovládání hlasem. Stisknutím
a podržením tohoto tlačítka po dobu
dvou až třech sekund vstoupíte do
seznamu hovorů.
4 (Ukončení hovoru/vypnutí
zvuku): Toto tlačítko slouží
k ukončení hovoru, odmítnutí hovoru
nebo zrušení operace.
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Volání s použitím seznamu hovorů:
1. Stiskněte tlačítko 3.
2. Přepínáním spínače SRC nahoru
nebo dolů označte telefonní číslo.
3. Stisknutím tlačítka 3 vytočte
označené číslo.
Ovládací prvky informačního
systému
:: Stisknutím tohoto tlačítka
vstoupíte do hlavní nabídky Telefon.
Hlasové ovládání
Systém hlasového ovládání používá
povely pro ovládání systému
a vytáčení telefonních čísel.
Hluk: Při velkém hluku na pozadí
nemusí systém rozpoznat hlasové
povely.
Kdy mluvit: Připravenost systému na
přijetí hlasových povelů je
signalizována zvukem tónu. Počkejte
na zaznění tónu a pak začněte mluvit.
Jak mluvit: Mluvte zřetelným, klidným
a přirozeným hlasem.
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Audio systém
Při použití systému UHP vychází zvuk
z předních reproduktorů
audiosystému vozidla a potlačuje
zvuk audiosystému. Pro nastavení
hlasitosti během hovoru použijte
ovladač VOL/m. Nastavená hlasitost
zůstane uložena v paměti pro
pozdější hovory. Systém udržuje
minimální úroveň hlasitosti.
Zapnutí a vypnutí funkce Bluetooth
1. Stiskněte tlačítko CONFIG.
2. Stiskněte tlačítko : na rádiu
s navigací.
3. Zvolte Bluetooth.
4. Zvolte Aktivace.
Změna kódu Bluetooth
Výchozí kód Bluetooth by měl
fungovat s většinou mobilních
telefonů. Pokud máte problémy
s připárováním svého mobilního
telefonu, můžete tento kód kdykoli
změnit.
1. Stiskněte tlačítko CONFIG.
2. Stiskněte tlačítko : na rádiu
s navigací.

3. Zvolte Bluetooth.
4. Zvolte Zmenit kód Bluetooth.
5. Vložte nový čtyřmístný číselný
kód a vyberte OK.
Vyzváněcí tón
V systému UHP jsou k dispozici tři
různé vyzváněcí tóny.
Změna vyzváněcího tónu:
1. Stiskněte tlačítko CONFIG.
2. Stiskněte tlačítko : na rádiu
s navigací.
3. Zvolte Vyzvánecí tóny.
4. Zvolte Vyzvánecí tón 1,
Vyzvánecí tón 2 nebo Vyzvánecí
tón 3.
Výchozí nastavení
Výběrem této možnosti obnovíte
původní nastavení vyzváněcích tónů
a kódu Bluetooth.

Párování

Před použitím se musí mobilní telefon
s aktivovanou funkcí Bluetooth
nejdříve se systémem spárovat a pak

připojit. Před spárováním telefonu se
nejdříve seznamte s funkcemi
Bluetooth v návodu výrobce telefonu.
Informace pro párování:
■ Se systémem UHP lze spárovat až
pět mobilních telefonů.
■ Pokud se vozidlo pohybuje,
párování je zablokováno.
■ Systém UHP se připojí k prvnímu
spárovanému mobilnímu telefonu
v pořadí, ve kterém byl telefon
spárován.
■ K systému může UHP být v daný
okamžik připojen pouze jeden
spárovaný telefon.
■ Párování by obvykle mělo stačit
provést pouze jednou, pokud
nebyly změněny informace pro
párování nebo pokud nebyl mobilní
telefon vymazán.

Telefon
Režim profilu přístupu k SIM
(SAP)

Pokud je ve výbavě, umožňuje tato
funkce prostřednictvím portálu
mobilního telefonu širší rozsah funkcí
včetně funkcí zabezpečení a zasílání
zpráv. Tyto funkce jsou závislé na
možnostech sítě mobilního
operátora. V režimu SAP je telefon
v pohotovostním režimu a aktivní je
pouze připojení Bluetooth a karta
SIM, to má za následek nižší
spotřebu energie.
Připojení telefonu prostřednictvím
SAP
1. Zapněte informační systém.
2. Stiskněte tlačítko CONFIG.
3. Zvolte Pridat nové zarízení SAP.
Systém vyhledává dostupná
zařízení a zobrazí seznam
nalezených zařízení.
4. Ze seznamu vyberte mobilní
telefon.

Na displeji informačního systému
se zobrazí výzva k zadání hesla
SAP obsahujícího 16místný kód.
5. Zadejte zobrazené heslo SAP do
mobilního telefonu (bez mezer).
Na displeji informačního systému
se zobrazí PIN mobilního
telefonu.
Pokud je v mobilním telefonu
aktivní funkce zabezpečení PIN
kódem, musí se zadat PIN kód pro
SIM kartu.

Použití UHP s ovládacími prvky
informačního systému
Párování telefonu
Pokud je váš telefon vybaven
jednoduchými nebo automatickými
funkcemi vyhledávání, musí se tyto
funkce před zahájením párováním
mobilního telefonu se systémem UHP
vypnout. Informace o těchto funkcích
naleznete v návodu výrobce
mobilního telefonu.
1. Stiskněte tlačítko CONFIG.
2. Stiskněte tlačítko : na rádiu
s navigací.

91

3. Zvolte Bluetooth.
4. Zvolte Pair (Spárovat) nebo Pridat
nové zarízení HF. Na displeji se
zobrazí čtyřmístný kód a systém
UHP přejde do režimu
vyhledávání.
5. Zahajte postup párování na
mobilním telefonu, který se bude
párovat k vozidlu. Informace
o tomto postupu naleznete
v návodu výrobce mobilního
telefonu.
V seznamu v mobilním telefonu
vyhledejte zařízení s názvem
UHP, za kterým je uveden
čtyřmístný kód, a postupujte
podle instrukcí v mobilním
telefonu. V případě potřeby
zadejte čtyřmístný kód zobrazený
systémem, potom postupujte
podle instrukcí na displeji
informačního systému.
6. Pro párování dalších mobilních
telefonů opakujte kroky 1 až 5.

92

Telefon

Zobrazení všech spárovaných
a připojených telefonů
Zobrazení všech mobilních telefonů
spárovaných a připojených k systému
UHP:
1. Stiskněte tlačítko CONFIG.
2. Stiskněte tlačítko : na rádiu
s navigací.
3. Zvolte Bluetooth.
4. Zvolte Seznam zarízení.
5. Pro párování dalších mobilních
telefonů opakujte kroky 1 až 4.
Vymazání spárovaného telefonu
Odstranění spárovaného zařízení ze
systému UHP:
1. Stiskněte tlačítko CONFIG.
2. Stiskněte tlačítko : na rádiu
s navigací.
3. Zvolte Bluetooth.
4. Zvolte Seznam zarízení.
5. Vyberte telefon, který chcete
vymazat a postupujte instrukcí na
obrazovce.

Připojení k jinému telefonu
Před zahájením postupu připojení
k jinému mobilnímu telefonu musí být
nový mobilní telefon ve vozidle
a připraven k připojení k systému
UHP.
Postup připojení k jinému telefonu:
1. Stiskněte tlačítko CONFIG.
2. Stiskněte tlačítko : na rádiu
s navigací.
3. Zvolte Bluetooth.
4. Zvolte Seznam zarízení.
5. Vyberte nový telefon, který chcete
připojit a postupujte instrukcí na
obrazovce.
Pokud je vybrána možnost vymazat,
bude označený mobilní telefon
vymazán.
Telefonování pomocí telefonního
seznamu a seznamu hovorů
U telefonů které podporují funkce
telefonního seznamu a seznamů
hovorů, může systém UHP použít pro
volání kontakty a seznamy hovorů
uložené v mobilním telefonu.

To, zda váš mobilní telefon podporuje
tuto funkci, zjistíte v návodu výrobce
mobilního telefonu nebo kontaktujte
mobilního operátora.
Doba nutná ke stažení telefonního
seznamu a seznamu hovorů
z vašeho mobilního telefonu do
systému UHP se může lišit
v závislosti na velikosti telefonního
seznamu a seznamu hovorů
uloženého ve vašem mobilním
telefonu.
Pokud mobilní telefon podporuje
funkce telefonního seznamu
a seznamů hovorů, budou
automaticky k dispozici nabídky Tel.
seznam a Seznamy volání.
Nabídka Tel. seznam vám umožňuje
přístup do telefonního seznamu, který
je uložen ve vašem mobilním
telefonu, a využití tohoto seznamu
k volání.
Nabídka Seznamy volání vám
umožňuje přístup k telefonním číslům
z nabídek Příchozí hovory, Odchozí
hovory a Zmeškané hovory ve vašem
mobilním telefonu, a využití těchto
čísel k volání.

Telefon
Postup volání s použitím nabídky Tel.
seznam:
1. Stiskněte :.
2. Zvolte Tel. seznam.
3. V seznamu vyhledávejte zadáním
skupiny počátečních písmen
hledané položky telefonního
seznamu. Pro další procházení
celým seznamem otáčejte
ovladačem TUNE/MENU.
4. Vyberte jméno nebo číslo, které
chcete volat.
Postup volání s použitím nabídky
Seznamy volání:
1. Stiskněte :.
2. Zvolte Seznamy volání.
3. Vyberte seznam Příchozí hovory,
Odchozí hovory nebo Zmeškané
hovory.
4. Vyberte jméno nebo číslo, které
chcete volat.

Telefonování
Postup telefonování:
1. Stiskněte :.
2. Stiskněte čísla na obrazovce
informačního systému.
3. Pro zahájení vytáčení čísla
vyberte Volání.
Přijmutí nebo odmítnutí hovoru
Při přijetí příchozího hovoru se
informační systém ztlumí a ve vozidle
se ozve vyzváněcí tón.
Pro přijmutí příchozího hovoru otočte
ovladačem TUNE/MENU na
Prijmout a stiskněte ovladač TUNE/
MENU nebo stiskněte tlačítko 3 na
volantu.
Pro odmítnutí příchozího hovoru
otočte ovladačem TUNE/MENU na
Odmítnout a stiskněte ovladač TUNE/
MENU nebo stiskněte tlačítko 3 na
volantu.
Čekající hovor
Funkce čekající hovor musí být
podporována mobilním telefonem
a aktivována provozovatelem mobilní
sítě.
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Pro přijmutí příchozího hovoru otočte
ovladačem TUNE/MENU na
Prijmout a stiskněte ovladač TUNE/
MENU nebo stiskněte tlačítko 3 na
volantu.
Pro odmítnutí příchozího hovoru
otočte ovladačem TUNE/MENU na
Odmítnout a stiskněte ovladač TUNE/
MENU nebo stiskněte tlačítko 4
na volantu.
Přepínání mezi hovory s použitím
funkce čekající hovor:
1. Stiskněte :.
2. Zvolte v nabídce Prepnout volání.
Konferenční hovor
Konferenční hovor a třícestný hovor
musí být podporován mobilním
telefonem a aktivován
provozovatelem mobilní sítě.
Zahájení konferenčního hovoru
v průběhu volání:
1. Stiskněte ovladač TUNE/MENU
a poté zvolte Zadejte císlo.
2. Zadejte sekvenci znaků a vyberte
hovor.
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3. Po umístění hovoru stiskněte
ovladač TUNE/MENU a vyberte
Sloucit hovory.
4. Pro přidání dalších volajících do
konferenčního hovoru opakujte
kroky 1 až 3. Počet účastníků
konferenčního hovoru je limitován
provozovatelem mobilní sítě.
Pro odpojení jednoho účastníka
v průběhu konferenčního hovoru
vyberte z nabídky Odpojit hovor
a vyberte číslo pro odpojení.
Ukončení hovoru
Stiskněte ovladač TUNE/MENU
a vyberte Zavesit nebo stiskněte
tlačítko 4 na volantu.
Ztlumení hovoru
Stiskněte ovladač TUNE/MENU
a poté zvolte Ztlumit hovor.
Zrušení ztlumení
Stiskněte ovladač TUNE/MENU
a poté zvolte Ztlumit hovor.

Dvoutónová dálková volba (DTMF)
Systém UHP umožňuje odesílání
čísel během hovoru. Tato funkce se
využívá při volání telefonních
systému ovládaných pomocí
nabídek.
Vstup do tohoto systému:
1. Stiskněte ovladač TUNE/MENU
a poté zvolte Zadejte císlo.
2. Zadejte sekvenci znaků.

Ovládání UHP pomocí
hlasového ovládání

Hlasové ovládání systému UHP vám
umožňuje ovládat některé funkce
mobilního telefonu hlasem. Systém
UHP používá hlasové povely pro
ovládání systému a vytáčení
telefonních čísel. Po zadání povelu
vás informační systém povede
dialogem s příslušnými dotazy
a odezvou k dosažení požadované
akce. Povely a čísla je možné
vyslovovat bez pauzy mezi
jednotlivými slovy.

Navíc můžete ukládat telefonní čísla
pod vámi zvolenou jmenovku.
Pomocí tohoto jména je možné
navázat telefonní spojení.
V případě nesprávného ovládání
nebo nesprávných kódů vydá hlasové
ovládání hlasovou odezvu a požádá
vás o opětovné zadání
požadovaného povelu. Kromě toho
hlasové ovládání potvrdí důležité
příkazy a dotáže se, pokud je to
nutné.
Aby se zabránilo nechtěnému
spuštění hlasového ovládání
mobilního telefonu hovory
prováděnými uvnitř vozidla, vyžaduje
spuštění hlasového ovládání nejdříve
aktivaci.
Aktivace hlasového ovládání
Pro aktivaci hlasového ovládání
systému UHP stiskněte tlačítko 3
na volantu. Systém odpoví tónem. Po
zaznění tónu řekněte: "Dial (Vytocit)."
Po dobu trvání dialogu je ztlumena
hlasitost jakéhokoli aktivního zdroje
zvukového signálu a je zrušeno
zesilování všech dopravních hlášení.

Telefon
Nastavení hlasitosti pro hlasový
výstup
Otočte ovladačem hlasitosti
informačního systému nebo stiskněte
tlačítka + / - na volantu.
Zrušení dialogu
Existují různé možnosti deaktivace
hlasového ovládání a zrušení
dialogu:
■ Stiskněte tlačítko 4 na volantu.
■ Zadejte povel: "Cancel (Zrušit)".
■ Po nějakou dobu nezadávejte
žádný povel.
■ Povel není třikrát za sebou
rozpoznán.
Povely hlavní nabídky
Systém UHP má sadu povelů hlavní
nabídky, které jsou k dispozici při
prvním spuštění hlasového ovládání.
Po aktivaci hlasového ovládání se
ozve krátký tón, který oznamuje, že
hlasové ovládání čeká na povel.
Dostupné povely:
■ "Dial (Vytocit)"
■ "Call (Volat)"

■
■
■
■
■
■
■
■
■

"Redialing (Opakované vytácení)"
"Save (Uložit)"
"Delete (Vymazat)"
"Directory (Seznam)"
"Pair (Spárovat)"
"Select device (Vybrat zarízení)"
"Voice feedback (Hlasová odezva)"
"Help (Nápoveda nebo)"
"Cancel (Zrušit)"

Často používané povely
Tento seznam obsahuje často
používané povely:
■ "Help (Nápoveda nebo)": Dialog je
ukončen a systém vyjmenuje
všechny aktuálně související
dostupné příkazy.
■ "Cancel (Zrušit)": Deaktivuje
hlasové ovládání.
■ "Yes (Ano)": v závislosti na
kontextu je spuštěna vhodná akce.
■ "No (Ne)": v závislosti na kontextu
je spuštěna vhodná akce.

95

Voice feedback (Hlasová odezva)
Na každý hlasový vstup informační
systém odpoví nebo jej okomentuje
prostřednictvím hlasového výstupu,
který je přizpůsoben dané situaci.
Hlasový výstup zapnete nebo
vypnete zadáním povelu "Voice
feedback (Hlasová odezva)" nebo
stisknutím tlačítka 3.
Párování, uložení nebo vymazání
telefonu ze seznamu zařízení
Pomocí povelu "Pair (Spárovat)" je
možné mobilní telefon uložit nebo
vymazat ze seznamu zařízení
systému UHP. Při párování přidělí
systém UHP mobilnímu telefonu číslo
zařízení.
Dostupné povely:
■ "Add (Pridat)"
■ "Delete (Vymazat)"
■ "Help (Nápoveda nebo)"
■ "Cancel (Zrušit)"
Příklad dialogu
Uživatel: "Pair (Spárovat)."
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Hlasový výstup: "Do you want to add
or delete a device? (Chcete pridat
nebo odstranit zarízení?)"
Uživatel: "Add (Pridat)."
Hlasový výstup: "Using the pair
function in the external device, enter
<1234> to pair. (Zkuste provést
spárování na externím zarízení
pomocí kódu <1234>)" (Nyní spusťte
párování na mobilním telefonu, který
se bude párovat k vozidlu. Informace
o tomto postupu naleznete v návodu
výrobce mobilního telefonu.
V seznamu v mobilním telefonu
vyhledejte zařízení s názvem UHP,
za kterým je uveden čtyřmístný kód,
dále postupujte podle instrukcí
v mobilním telefonu a zadejte
čtyřmístný číselný kód poskytnutý
systémem).
Hlasový výstup: "Do you want to pair
the device? (Chcete zarízení
spárovat?)"
Uživatel: "Yes (Ano)."
Hlasový výstup: "Paired (Spárováno),
konec relace".

Výběr telefonu ze seznamu zařízení
Pro výběr jiného mobilního telefonu
lze použít povel "Select device
(Vybrat zarízení)". Systém UHP si
vyžádá číslo zařízení, které bylo
mobilnímu telefonu systémem UHP
přiděleno při párování.
Příklad dialogu
Uživatel: "Select device (Vybrat
zarízení)."
Hlasový výstup: "Please, say a device
number to select (Reknete, prosím,
císlo zarízení, které chcete vybrat)."
Uživatel:<číslo_zařízení>.
Hlasový výstup: "Do you want to
select the device number
<device_number>? (Chcete vybrat
zarízení císlo <císlo_zarízení>?)."
(Na displeji informačního systému se
zobrazí název zařízení.)
Uživatel: "Yes (Ano)."
Hlasový výstup: "One moment. The
system searches for the selected
device (Okamžik. Systém vyhledává
vybrané zarízení)."

Hlasový výstup: "Device number
<dev_num> is selected (Je vybráno
zarízení císlo <cís_zar>), konec
relace".
Vytáčení telefonního čísla
Po příkazu "Dial (Vytocit)" si hlasové
ovládání vyžádá zadání čísla.
Telefonní číslo musí být vysloveno
normálním hlasem bez násilných
pauz mezi číslicemi.
Rozpoznávání pracuje nejlépe,
pokud po každých třech až pěti
číslicích uděláte nejméně
půlsekundovou pauzu. Informační
a zábavní systém potom zopakuje
rozpoznaná čísla.
Dostupné povely:
■ "Dial (Vytocit)": vstupy jsou
akceptovány.
■ "Digits (Císlice)": Vloží se číselná
hodnota mezi "0-9".
■ "Delete (Vymazat)": vymaže se
naposledy zadaná číslice nebo
naposledy zadaný blok číslic.
■ "Plus (Plus)": před číslo je zadáno
"+" pro telefonování do zahraničí.
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■ "Verify (Overit)": vstupy jsou
zopakovány hlasovým výstupem.
■ "Asterisk (Hvezdicka)": Je zadána
hvězdička "*".
■ "Hash (Krížek)": Vloží mřížku "#".
■ "Paus (Pauza)": Do sekvence
znaků se vloží pauza.
■ "Help (Nápoveda nebo)"
■ "Cancel (Zrušit)"
Vložené telefonní číslo může mít
maximálně 25 číslic.
Pro volání do zahraničí musíte na
začátku čísla vyslovit slovo "Plus
(Plus)" (+). Znaménko plus umožňuje
volání z kterékoli země, aniž byste
museli znát předvolbu volání do dané
země. Potom vyslovte kód
požadované země.
Příklad dialogu
Uživatel: "Dial (Vytocit)."
Hlasový výstup: "Please, say the
number to dial (Reknete, prosím,
císlo, které se má vytocit)."
Uživatel: "Plus (Plus) Four (Ctyri)
Nine (Devet)."
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Uživatel: "Seven (Sedm) Three (Tri)
One (Jedna)."
Hlasový výstup: "Seven (Sedm)
Three (Tri) One (Jedna)."
Uživatel: "One (Jedna) One (Jedna)
Nine (Devet) Nine (Devet)."
Hlasový výstup: "One (Jedna) One
(Jedna) Nine (Devet) Nine (Devet)."
Uživatel: "Dial (Vytocit)."
Hlasový výstup: "The number is being
dialled (Císlo se vytácí)."

Hlasový výstup: "Please, say the
number to dial (Reknete, prosím,
jmenovku osoby, kterou chcete
volat)."
(Informace o jmenovkách - viz
kapitola "Uložení jmenovky" dále
v této části.)
Uživatel:<Název>.
Hlasový výstup: <Jméno>.
Uživatel: "Yes (Ano)."
Hlasový výstup: "Calling (Volání)."

Telefonování s použitím jmenovky
Při použití povelu "Call (Volat)" se
vloží telefonní číslo, které bylo
uloženo v telefonním seznamu pod
jmenovkou.
Dostupné povely:
■ "Yes (Ano)"
■ "No (Ne)"
■ "Help (Nápoveda nebo)"
■ "Cancel (Zrušit)"
Příklad dialogu
Uživatel: "Call (Volat)."

Zahájení druhého hovoru
Pro zahájení druhého hovoru
v průběhu aktivního hovoru stiskněte
3.
Dostupné povely:
■ "Send (Odeslat)": aktivování
manuálního DTMF (vytáčení
dotykové tónové volby), např. pro
hlasovou poštu nebo telefonní
bankovnictví.
■ "Send nametag (Odeslat
jmenovku)": aktivování DTMF
(vytáčení pomocí dotykové tónové
volby) zadáním jména.
■ "Dial (Vytocit)"
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■ "Call (Volat)"
■ "Redialing (Opakované vytácení)"
■ "Help (Nápoveda nebo)"
■ "Cancel (Zrušit)"
Příklad dialogu
Uživatel: Při aktivním telefonickém
hovoru stiskněte 3.
Uživatel: "Send (Odeslat)."
Hlasový výstup: "Please, say the
number to send. (Reknete, prosím,
císlo, které se má odeslat.)"
(Informace o vložení čísla, viz příklad
dialogu pro "Volání s použitím
telefonního čísla" výše v této sekci).
Uživatel: "Send (Odeslat)."
Redialing (Opakované vytácení)
Povel "Redialing (Opakované
vytácení)" vytočí naposledy vytáčené
číslo.
Uložení jmenovky
Pro uložení telefonního čísla do
telefonního seznamu pod jmenovkou
slouží povel "Save (Uložit)".

Zadané jméno se musí jednou
zopakovat. Zabarvení hlasu
a výslovnost musí být co nejvíce
stejná pro oba vstupy jména, jinak
hlasové ovládání tyto vstupy odmítne.
Do telefonního seznamu se může
uložit maximálně 50 jmenovek.
Jmenovky jsou závislé na mluvící
osobě (tzn. pouze osoba, která
hlasovou jmenovku nahrála, ji může
otevřít). Aby se zabránilo přerušení
nahrávání jména k uložení, před
samotným zadáváním udělejte
krátkou pauzu.
Aby bylo možné používat jmenovku
nezávisle na dané lokalitě (tj. včetně
jiných zemí), měla by být všechna
telefonní čísla zadána se
znaménkem "plus" a kódem země.
Dostupné povely:
■ "Save (Uložit)": vstupy jsou
akceptovány
■ "Redialing (Opakované vytácení)":
je zopakován poslední vstup
■ "Help (Nápoveda nebo)"
■ "Cancel (Zrušit)"

Příklad dialogu
Uživatel: "Save (Uložit)."
Hlasový výstup: "Please, say the
number to save (Reknete, prosím,
císlo, které se má uložit)."
(Informace o vložení čísla, viz příklad
dialogu pro "Volání s použitím
telefonního čísla" výše v této sekci).
Uživatel: "Save (Uložit)."
Uživatel: "Jmenovka" (zadejte
jmenovku)
Hlasový výstup: "Please, repeat the
nametag to confirm (Opakujte,
prosím, jmenovku pro potvrzení)."
Uživatel: "Jmenovka"
Hlasový výstup: "Saving the nametag
(Jmenovka se ukládá)."
Vymazání jmenovky
Pro vymazání dříve uložené
jmenovky slouží povel "Delete
(Vymazat)".
Dostupné povely:
■ "Yes (Ano)"
■ "No (Ne)"

Telefon
■ "Help (Nápoveda nebo)"
■ "Cancel (Zrušit)"
Poslech uložených jmenovek
Pro poslech všech uložených
jmenovek slouží povel "Directory
(Seznam)".
Dostupné povely:
■ "Call (Volat)": zvolí se telefonní
číslo naposledy nahlas přečteného
hlasového označení.
■ "Delete (Vymazat)": vymaže se
zápis naposledy nahlas přečteného
hlasového označení.
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