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Pouze rádio s přehrávačem CD/MP3.

Tento informační a zábavní systém
Vám poskytuje nejmodernější
informační a zábavní systém
zabudovaný uvnitř vozidla.
Rádio je vybaveno 6 tlačítky pro
uložení rozhlasových stanic v pásmu
FM nebo AM, funkcí Autostore, která
umožní automatické uložení
rozhlasových stanic, a rádiovým
informačním systémem (RDS), který
zlepšuje příjem a umožňuje poslech
dopravních informací.
Přehrávač CD dokáže přehrávat
audio CD, CD-R a CD-RW CD a,
podle verze, také MP3 CD.
Digitální zvukový systém je vybaven
režimem definovaného
a uživatelského ekvalizéru, který
umožní optimalizovat zvuk1).
Důmyslný design ovládacích prvků
a zřetelné displeje umožňují ovládat
systém snadno a intuitivně.

Systém handsfree s možností
přehrávání multimédií

Systém handsfree je kompatibilní
s rádiem s přehrávačem CD/MP3
a umožní ovládat jednotlivé funkce
telefonu a audio pomocí ovládacích
prvků na volantu nebo systému
rozpoznávání hlasu.
Systém handsfree je vybaven
technologií Bluetooth umožňující
používat mobilní telefon, čtečku
textových zpráv SMS a přehrávač
médií USB. Tento systém dokáže
rozpoznávat celou řadu hlasových
povelů.
Technologie Bluetooth umožňuje
navázat spojení mezi mobilním
telefonem Bluetooth a systémem
handsfree a ovládat tak telefon
z vozidla.
Čtečka zpráv SMS pomocí syntézy
hlasu a technologie Bluetooth čte
příchozí textové zprávy z mobilního
telefonu přes reproduktory ve vozidle.

Úvod
Poznámky
Jisté funkce systému handsfree
u některých mobilních telefonů
nefungují. Konkrétní funkce telefonu
závisejí na příslušném mobilním
telefonu a na poskytovateli sítě.
Viz pokyny v příručce k vašemu
mobilnímu telefonu. Další možností
je požádat o radu poskytovatele
služeb v síti.
Přehrávač médií umožňuje přehrávat
a ovládat digitální audio záznamy
uložené v zařízení USB. Externí
paměťová zařízení jako např. iPod
nebo přehrávač MP3 lze připojit
k přehrávači médií prostřednictvím
portu USB.
Systém rozpoznávání hlasu umožní
telefonovat a přijímat telefonní
hovory, zpřístupnit textové zprávy
SMS a ovládat přehrávač médií
pomocí hlasových povelů, což
zvyšuje jak bezpečnost, tak pohodlí.
Ke vstupu AUX lze připojit a přes
informační systém přehrávat další
externí zařízení jako např. přenosný
přehrávač CD.

Důležité informace ohledně
ovládání a bezpečnosti
dopravního provozu
9 Varování
Při ovládání informačního
systému a systému handsfree
jezděte vždy bezpečně.
Pokud máte jakékoliv
pochybnosti, vozidlo nejdříve
zastavte.

Používání této příručky

■ V této příručce popisujeme
možnosti a funkce, které jsou
k dispozici. Některé ovládací prvky
a popisy, včetně těch týkajících se
symbolů, displeje a funkcí nabídky,
se nemusí vztahovat na vaše
vozidlo v důsledku varianty modelu,
země, specifikace, zvláštní výbavy
nebo příslušenství.
■ Obsah na začátku této příručky a v
každé části ukazuje, kde se
příslušné informace nacházejí.
■ Rejstřík Vám umožní vyhledávat
specifické informace.
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■ Vámi požadovaný jazyk nemusí být
jednotkou displejů vozidla
podporován.
■ Zprávy displeje a vnitřní značení
jsou psány tučným písmem.
Varování a výstrahy

9 Varování
Text označený 9 Varování
poskytuje informace o nebezpečí
nehody nebo zranění.
Nedodržování těchto pokynů
může vést ke zranění.

Výstraha
Text označený Výstraha poskytuje
informace o možném poškození
vozidla. Nedodržování těchto
pokynů může vést k poškození
vozidla.
Symboly
Odkazy na stránky mají označení 3.
3 znamená „viz strana“.
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Ochrana proti odcizení
Bezpečnostní systém

K odrazení zlodějů je informační
systém vybaven elektronickým
zabezpečovacím systémem.
Informační systém tudíž funguje
pouze ve vašem vozidle a pro zloděje
je bezcenný.

Bezpečnostní kód

Při prvním použití informačního
systému a po déle trvajícím přerušení
napájení musíte zadat 4místný
bezpečnostní kód (který je dodáván
samostatně). Tento kód informační
systém odblokuje.
Zadání bezpečnostního kódu
Při prvním zapnutí informačního
systému se na displeji krátce objeví
Kód rádia - - - - a musí se zadat
4místný bezpečnostní kód.
Pokud se do daného limitu kód
nezadá, objeví se Zadejte kód - - - -.

Zadání bezpečnostního kódu:
■ Opakovaně tiskněte na
informačním systému tlačítko číslic
1, dokud se nezobrazí první
požadovaná číslice.
■ Podobným způsobem zadejte
pomocí tlačítek 2, 3 a 4 číslici.
Po zadání 4. číslice bezpečnostního
kódu se informační systém po chvíli
odblokuje.
Zadání nesprávného kódu
Jestliže zadáte nesprávný kód, ozve
se zvukový signál, na displeji se
objeví Rádio je zablokováno a začne
se odpočítávat čas.
Počkejte, než se odpočítá čas, a z
displeje zmizí Rádio je zablokováno.
Potom zadejte správný kód.
Pokaždé, když zadáte nesprávný
kód, čas odečítání se zdvojnásobí.

Karta s kódem

Karta s kódem potvrzuje vlastnictví
informačního systému. Na této kartě
je uveden model rádia, sériové číslo
a heslo.

Poznámky
Kartu s kódem uchovávejte na
bezpečném místě.
Pokud dojde ke zcizení
informačního systému, tyto důležité
informace předejte příslušným
orgánům.

Kód systému handsfree

Po zadání bezpečnostního kódu
informačního systému, když je
funkční informační systém i systém
handsfree, lze zobrazit identifikační
kód systému handsfree.
Pomocí tlačítek na volantu:
1. Stiskněte tlačítko Â / MENU.
2. Zvolte SETTINGS (NASTAVENÍ)
pomocí R / S a stiskněte SRC/
OK.
3. Zvolte Pokročilé funkce pomocí
R / S a stiskněte SRC/OK.
4. Zvolte Kód systému pomocí R /
S a stiskněte SRC/OK.
Na displeji se zobrazí 8místný
identifikační kód.

Úvod
Poznámky
8místný identifikační kód systému
handsfree je pro váš systém
jedinečný a nelze jej změnit.
Identifikační kód lze rovněž
zpřístupnit pomocí rozpoznávání
hlasu 3 42.
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Přehled ovládacích prvků
Ovládací prvky informačního systému - rádio s přehrávačem CD

Úvod
1

ON/OFF ................................ 14

6

Otočení: Nastavení
hlasitosti ................................ 20

Rádio - krátké stisknutí:
Automatické hledání stanic ... 25

Krátké stisknutí: Zapnutí ....... 14

Dlouhé stisknutí Manuální
hledání stanic ........................ 25

Dlouhé stisknutí Vypnutí ....... 14
Rádio - krátké stisknutí:
Ztišení/vypnutí ztišení ........... 24

2

3
4
5

Přehrávač CD - krátké
stisknutí: Pauza/zrušení
pauzy .................................... 32
BAND - Krátké stisknutí:
Změna vlnového pásma ....... 24
Dlouhé stisknutí
Automatické uložení stanic ... 26
SRC: Změna zdroje audio
(rádio, CD přehrávač) ........... 24
AUDIO: Nabídka
nastavení audio .................... 19
MENU: Nabídka
pokročilých funkcí ................. 27

_ / 6: Nastavení hodnot
u položek v nabídce .............. 14

Přehrávač CD - krátké
stisknutí: Předchozí/další
stopa ..................................... 32
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Dlouhé stisknutí Rychlý
posun dozadu/dopředu ......... 32
Tlačítka stanic 1...6 .............. 24
Krátké stisknutí: Vyvolání
uložené rozhlasové stanice . . 25
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Dlouhé stisknutí Uložení
rozhlasové stanice ................ 26
Vysunutí CD .......................... 32
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Ovládací prvky informačního systému - rádio s přehrávačem CD/MP3

Úvod
1
2

3

4
5
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vypínání ................................ 14
FM: Přepnutí zdroje audio
na rádio FM ........................... 24
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položky nabídky .................... 14
Rádio - Stisknutí:
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rozhlasových stanic ............... 25
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AM2) ..................................... 24
MEDIA: Změna zdroje
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přehrávač médií, AUX) .......... 32
MUTE .................................... 20
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pauzy .................................... 20
AUDIO: Nabídka
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MENU: Nabídka
pokročilých funkcí ................. 27

R / S .................................... 14
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AM: Přepnutí zdroje audio
na rádio AM ........................... 24

Rádio - Ztišení/vypnutí
ztišení .................................... 20
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CD přehrávač - Stisknutí:
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(CD MP3) .............................. 32
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složka, interpret, žánr atd. .... 39
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stisknutí: Předchozí/další
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Ovládací prvky na volantu

Úvod
1

Â / MENU ............................. 56
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Krátké stisknutí: Potvrzení
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Přehrávač médií - Pauza/
zrušení pauzy ........................ 51
Telefon - Ztišení/zrušení
ztišení mikrofonu během
telefonního hovoru ................ 51

Čtečka zpráv - Přerušení
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SRC/OK ................................ 56
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hlasového povelu .................. 42
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Ã / ESC ................................ 56
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Rozpoznávání hlasu Přerušení hlasové zprávy ..... 42
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Dlouhé stisknutí
Opakování poslední
hlasové zprávy ...................... 42
< / ] ..................................... 20

5

Nastavení hlasitosti ............... 20
R / S .................................... 56
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nabídky ................................. 56

6

Potvrzení položek
v nabídce .............................. 56
Změna zdroje audio
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přehrávač médií) ................... 56
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Používání
Ovládací prvky pro rádio
s přehrávačem CD:

Informační systém je vybaven
funkcemi k přehrávání rádia a CD
a různými možnostmi nastavení
zvuku a rádia.
Informační systém se ovládá pomocí
otočných ovladačů, tlačítek
a nabídek, které se zobrazují na
displeji.

Zapínání/vypínání

Stisknutím otočného ovladače ON/
OFF zapnete informační systém.
Aktivuje se původně používaný zdroj
zvuku.
Vytáhnutím klíče ze systému
informační systém nevypnete.
Systém vypnete stisknutím
a podržením otočného knoflíku ON/
OFF. Jinak se systém automaticky
vypne po cca. 20 minutách. Tím se
zabrání vybití baterie.

Hlasitost

Otočením otočného ovladače ON/
OFF nastavte hlasitost.
Na displeji se zobrazí aktuální
nastavení.
Maximální hlasitost při spouštění
Při zapnutí informačního sytému se
automaticky nastaví naposledy
zvolená výchozí hlasitost, pokud je
tato hlasitost menší než maximální
hlasitost nastavená při spuštění.
Automatické nastavení hlasitosti
Pokud se hlasitost nastavuje během
dopravního hlášení, nové nastavení
zůstane aktivní pouze během
hlášení. Potom se automaticky
nastaví původně nastavená hlasitost.

Ztlumení zvuku/pauza
Stisknutím otočného ovladače ON/
OFF ztlumíte zvuk rádia nebo
pozastavíte přehrávač CD. Na displeji
se objeví Mute nebo Pause.
Chcete-li obnovit zvuk nebo zrušit
pauzu, znovu stiskněte ON/OFF.

Poznámky
Automatickým nastavováním
hlasitosti se zruší funkce ztišení
zvuku resp. pauzy.

Nabídky na obrazovce displeje

Ke zpřístupnění a navigování
v nabídkách na displeji a k nastavení
hlasitosti použijte následující tlačítka
na informačním displeji.
■ Opakovaným tisknutím tlačítka
AUDIO zpřístupníte v nabídce
nastavení audio položky 3 19.
■ Opakovaným tisknutím tlačítka
MENU zpřístupníte v nabídce
pokročilých funkcí položky 3 27.
■ Stisknutím položek _ nebo 6
nastavíte hodnoty položek
v nabídce.
Změny se uloží a po krátké době
nabídku automaticky opustíte.

Úvod
Provozní režimy
Rádio
K ovládání rádia použijte následující
tlačítka:
■ Stisknutím tlačítka SRC změňte
audio zdroj na rádio.
■ Opakovaným tisknutím tlačítka
BAND přepínáte vlnové pásmo
(FM1, FM2, FMT Autostore, AM).
Stisknutím a podržením tlačítka
BAND přejdete na automaticky
uložené stanice.
■ Stisknutím tlačítek stanic 1...6
vyvoláte uloženou rozhlasovou
stanici.
Stisknutím a podržením tlačítka
1...6 rozhlasovou stanici uložíte.
■ Stisknutím tlačítka _ nebo 6
rozhlasové stanice vyhledáte.
Používání rádia 3 24.

Přehrávač CD
K ovládání přehrávače CD použijte
následující tlačítka:
■ Stisknutím tlačítka SRC změňte
audio zdroj na přehrávač CD.
■ Stisknutím tlačítka _ nebo 6
přejdete na předchozí/další stopu.
Stisknutím a podržením spustíte
rychlý posun dozadu/dopředu.
■ Stisknutím tlačítka f vysunete CD.
Používání CD přehrávače 3 32.

Zapínání/vypínání

Ovládací prvky pro rádio
s přehrávačem CD/MP3

Hlasitost

Součástí informačního systému je
rádio, CD přehrávač (včetně
možností přehrávat CD MP3),
přehrávač médií přes USB, funkce
AUX a různě nastavitelné funkce
rádia a audia.
Informační systém se ovládá pomocí
otočných ovladačů, tlačítek
a nabídek, které se zobrazují na
displeji.
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Stisknutím tlačítka X ON/OFF
zapnete informační systém. Aktivuje
se původně používaný zdroj zvuku.
Stisknutím tlačítka X ON/OFF
systém vypnete.
Automatické vypnutí
Pokud se informační systém zapne,
když je zapalování vypnuté, po cca.
20 minutách se automaticky vypne,
aby nedošlo k vybití baterie.
Otočením otočného ovladače R/S
upravíte hlasitost.
Na displeji se zobrazí aktuální
nastavení.
Maximální hlasitost při spouštění
Při zapnutí informačního sytému se
automaticky nastaví naposledy
zvolená výchozí hlasitost, pokud je
tato hlasitost menší než maximální
hlasitost nastavená při spuštění.
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Automatické nastavení hlasitosti
Pokud se hlasitost nastavuje během
dopravního hlášení, nové nastavení
zůstane aktivní pouze během
hlášení. Potom se automaticky
nastaví původně nastavená hlasitost.
Ztlumení zvuku/pauza
Stisknutím tlačítka MUTE ztlumíte
zvuk rádia nebo pozastavíte
přehrávač CD nebo multimédií. Na
displeji se objeví Mute nebo Pause.
Chcete-li obnovit zvuk nebo zrušit
pauzu, znovu stiskněte MUTE.
Poznámky
Automatickým nastavováním
hlasitosti se zruší funkce ztišení
zvuku resp. pauzy.
Hlasitost závislá na rychlosti
Je-li aktivována hlasitost závislá na
rychlosti (3 20), hlasitost se
automaticky upraví, aby
kompenzovala hluk větru a vozovky.

Nabídky na obrazovce displeje

Ke zpřístupnění a navigování
v nabídkách na displeji a k nastavení
hlasitosti použijte následující tlačítka
na informačním displeji.
■ Stisknutím tlačítka AUDIO
zpřístupníte nabídku nastavení
audio 3 19.
■ Stisknutím tlačítka MENU
zpřístupníte nabídku pokročilých
funkcí 3 27.
■ Stisknutím tlačítka R nebo S
procházejte jednotlivé položky
v nabídce na displeji.
■ Stisknutím položek _ nebo 6
nastavíte hodnoty položek
v nabídce.
Změny se uloží a po krátké době
nabídku automaticky opustíte.

Provozní režimy
Rádio
K ovládání rádia použijte následující
tlačítka:
■ Stisknutím tlačítka FM změňte
audio zdroj na rádio FM.

Opakovaným tisknutím tlačítka FM
přepínejte možnosti pásma FM
(FM1, FM2, FMA Autostore).
■ Stisknutím tlačítka AM změňte
audio zdroj na rádio AM.
Opakovaným tisknutím tlačítka AM
přepínejte možnosti pásma AM
(AM1, AM2).
■ Stisknutím tlačítek stanic 1...6
vyvoláte uloženou rozhlasovou
stanici.
Stisknutím a podržením tlačítka
1...6 rozhlasovou stanici uložíte.
■ Stisknutím tlačítka _ nebo 6
rozhlasové stanice vyhledáte
automaticky.
■ Stisknutím tlačítka R nebo S
rozhlasové stanice vyhledáte
manuálně.
Používání rádia 3 24.

Úvod
Audiopřehrávače
K ovládání audio přehrávačů použijte
následující tlačítka:
■ Opakovaným tisknutím tlačítka
MEDIA měníte zdroj zvuku na CD
přehrávač, přehrávač médií nebo
vstup AUX.
■ Stisknutím tlačítka _ nebo 6
přejdete na předchozí/další stopu.
Stisknutím a podržením spustíte
rychlý posun dozadu/dopředu (CD
přehrávač).
■ Stisknutím tlačítka R nebo S
přejdete na předchozí/další složku
(CD MP3) nebo interpreta, žánr atd.
(přehrávač médií).
■ Stisknutím tlačítka f vysunete CD.
Používání CD přehrávače 3 32.
Používání vstupu AUX 3 35.
Použití přehrávače médií USB
3 39.

Ovládání systému handsfree
CD 50 s možností přehrávání
multimédií:

Systém handsfree je vybaven na
volantu ovládacími prvky pro telefon
Bluetooth, čtečku SMS zpráv,
ovládání přehrávače médií a aktivaci
rozpoznávání hlasu.

Hlasitost

Stisknutím tlačítka < nebo ]
nastavíte hlasitost.
Na displeji se zobrazí aktuální
nastavení.
Ztlumení zvuku/pauza
Stisknutím tlačítka Ã / ESC ztlumíte
hlasitost volání a vyzvánění nebo
pozastavíte přehrávání médií. Na
displeji se zobrazí Mute nebo Pause.
Chcete-li obnovit zvuk nebo zrušit
pauzu, znovu stiskněte Ã / ESC.
Poznámky
Automatickým nastavováním
hlasitosti se zruší funkce ztišení
zvuku resp. pauzy.
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Nabídky na obrazovce displeje

Ke zpřístupnění a navigování
v nabídkách na displeji použijte na
volantu následující tlačítka:
■ Stisknutím tlačítka Â / MENU
zpřístupníte nabídky.
■ Stisknutím tlačítka R nebo S
procházejte jednotlivé položky
v nabídce na displeji.
■ Stisknutím tlačítka SRC/OK (nebo
Â / MENU) potvrdíte příslušné
položky v nabídce.
■ Stisknutím tlačítka Ã / ESC
opustíte nabídku nebo se vrátíte na
předchozí nabídku bez uložení.
Změny se uloží a po krátké době
nabídku automaticky opustíte.
Práce s telefonem handsfree 3 51.

Provozní režimy

Pomocí tlačítek na volantu můžete
ovládat funkce systému handsfree:
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Úvod

Telefon
Nejdůležitější funkce telefonu se
ovládají následovně:
■ Zahájení telefonního hovoru:
Stiskněte tlačítko Â / MENU.
■ Ukončení nebo odmítnutí
telefonního hovoru: Stiskněte
a podržte Â / MENU.
■ Ztlumení mikrofonu během
telefonního hovoru: Stiskněte
tlačítko Ã / ESC
■ Převedení telefonního hovoru mezi
sadou handsfree a mobilním
telefonem: Stiskněte SRC/OK.
■ Přepnutí na jiný telefonní hovor
během konverzace: Stiskněte
tlačítko Â / MENU.
Používání telefonu 3 56.

Čtečka zpráv SMS
Nejdůležitější funkce čtečky zpráv
SMS se ovládají následovně:
■ Procházení jednotlivých textových
zpráv: Stiskněte R nebo S.
■ Výběr zobrazené textové zprávy:
Stiskněte SRC/OK (nebo Â /
MENU).
■ Přerušení čtení textové zprávy:
Stiskněte tlačítko Ã / ESC
Práce se čtečkou textových zpráv
3 56.
Přehrávač médií
Nejdůležitější funkce přehrávače
médií se ovládají následovně:
■ Výběr stop: Stiskněte R nebo S.
■ Změna zdroje audio na přehrávání
médií: Opakovaně tiskněte SRC/
OK.
Použití přehrávače médií 3 39.

Rozpoznávání hlasu
Nejdůležitější funkce rozpoznávaní
hlasu se ovládají následovně:
■ Aktivace rozpoznávání hlasu:
Stiskněte s.
■ Přerušení hlasové zprávy
a deaktivace rozpoznávání hlasu:
Stiskněte tlačítko Ã / ESC
■ Přerušení hlasové zprávy
a vyslovení nového hlasového
povelu: Stiskněte s.
■ Opakování poslední hlasové
zprávy: Stiskněte a podržte s.
Použití rozpoznávání hlasu 3 42.

Nastavení jazyka

Chcete-li změnit jazyk rozpoznávání
hlasu, kontaktujte servisního partnera
Opel.

Úvod
Obnovení výchozího nastavení
systému

Obnovení všech nastavení systému
na hodnoty od výrobce:
1. Stiskněte MENU.
2. Zvolte Resetování systému
pomocí R / S a stiskněte SRC/
OK.
3. Zvolte Ano nebo Ne pomocí
_ nebo 6 a stiskněte SRC/OK.
Pokud zvolíte Ano, na displeji se
zobrazí Resetování a po chvíli se
obnoví původní nastavení.
Změny se uloží a po krátké době
nabídku automaticky opustíte. Další
možností je po dokončení resetování
stisknout znovu MENU - nastavení se
uloží a opustíte nabídku.
Poznámky
Použije se dříve používaný zdroj,
který se zobrazí na displeji.

Nastavení zvuku
V nabídce Nastavení zvuku lze
nastavit vlastnosti zvuku.

Stisknutím tlačítka AUDIO
v informačním systému otevřete
nabídku Nastavení zvuku.

Zvolte nastavení zvuku

Zvolte požadované nastavení zvuku
z nabídky na displeji:
Rádio s přehrávačem CD:
Opakovaně tiskněte tlačítko AUDIO.
Rádio s přehrávačem CD/MP3:
Stiskněte tlačítko R nebo S.
■ Hloubky
■ Výšky
■ Rozdělení hlasitosti vlevo/vpravo
■ Rozdělení hlasitosti dopředu/
dozadu
■ Hlasitost (zlepšování zvuku
s nízkou hlasitostí ON (ZAP) nebo
OFF (VYP))
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Rádio s přehrávačem CD/MP3:
■ Doba zpoždění (akustická
optimalizace poloh předních
sedadel)
■ Ekvalizér (aktivace nastavení
ekvalizéru od výrobce)
■ Uživatelský ekvalizér (vlastní
nastavení ekvalizéru)

Změna nastavení audio

Na displeji je zobrazen typ nastavení
a nastavená hodnota.
Hodnoty upravte pomocí tlačítka
_ nebo 6.
Změny se uloží a po krátké době
nabídku automaticky opustíte.
Nastavení hloubek a výšek
Zvolte Hloubky nebo Výšky.
Hodnoty upravte pomocí tlačítka
_ nebo 6.
Rozdělení hlasitosti vpravo - vlevo
Zvolte Rozdělení hlasitosti vpravo vlevo.
Hodnotu upravte pomocí tlačítek
_ nebo 6.
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Úvod

Rozdělení hlasitosti vpředu - vzadu
Zvolte Rozdělení hlasitosti vpředu vzadu.
Hodnotu upravte pomocí tlačítek
_ nebo 6.
Hlasitost
Zvolte Hlasitost.
Zvolte ON (ZAP) nebo OFF (VYP)
pomocí _ nebo 6.
Doba zpoždění
Zvolte Doba zpoždění a vyberte:
■ Řidič vlevo
■ Řidič vpravo
■ Přední
■ OFF (VYP)
Zvolte požadované nastavení pomocí
_ nebo 6.
Ekvalizér
Zvolte EQ a vyberte:
■ Classic
■ Jazz
■ Rock
■ USER (UŽIVATEL)

Zvolte požadované nastavení pomocí
_ nebo 6.
Uživatelský ekvalizér
Zvolte USER (UŽIVATEL) v nabídce
Ekvalizér.
Stiskněte a podržte tlačítko MENU,
dokud se na displeji neobjeví EQ
a nezačne blikat první hodnota.
Hodnotu upravte pomocí tlačítek
R nebo S.
Na předchozí/další hodnotu přepněte
pomocí _ nebo 6.
Stisknutím tlačítka AUDIO uložíte
nastavení do paměti a nabídku
opustíte.

Nastavení hlasitosti
Rádio s přehrávačem CD:

Otáčením ovladače ON/OFF na
informačním systému nastavte
hlasitost pro režim rádia a CD.
Na displeji se zobrazí aktuální
hlasitost.

Dopravní hlášení (TA)
Je-li aktivována funkce TA (zobrazí
se na displeji) 3 27, lze přijímat
dopravní informace s předem
nastavenou hlasitostí, i když je
hlasitost rádia vypnuta.
Hlasitost, s jakou jsou přenášena
dopravní hlášení, se mění v závislosti
na hlasitosti během poslechu:
■ Je-li hlasitost během poslechu
menší než hlasitost nastavená
během dopravního hlášení, tak se
po dobu hlášení zvýší na předem
určenou úroveň
■ Je-li hlasitost během poslechu větší
než hlasitost nastavená během
dopravního hlášení, tak se po dobu
hlášení nastaví na úroveň +1
Během dopravního hlášení lze
hlasitost přechodně upravit otáčením
ovladače ON/OFF
Pokud se hlasitost nastavuje během
dopravního hlášení, nová hlasitost
(zobrazená na displeji) bude
udržována na této úrovni po celou
dobu hlášení. Potom se hlasitost vrátí
na úroveň, která byla nastavena před
hlášením.

Úvod
Nouzová hlášení
Během nouzového hlášení bude
hlasitost regulována automaticky
stejně jako u funkce TA.
Tato funkce je aktivována
automaticky a nelze ji deaktivovat.

Pokud se vysílá nouzové/dopravní
hlášení a funkce mute/pause je
aktivována, funkce mute/pause bude
vypojena a po ukončení hlášení se
opět aktivuje.

Ztlumení zvuku/pauza
Krátkým stisknutím otočného
ovladače ON/OFF aktivujte ztišení/
pauzu.
V závislosti na zdroji audia se na
displeji zobrazí následující:
■ Pause: Přehrávač CD, přehrávač
médií
■ Mute: Rádio

Otáčením ovladače na informačním
systému nastavte hlasitost pro režim
CD, rádia a přehrávače médií. Další
možností je u vozidel vybavených
systémem handsfree nastavit
hlasitost stisknutím tlačítka <
nebo ] na volantu.

Poznámky
Zdroj zvuku nelze změnit, je-li
aktuální zdroj zvuku ztlumený nebo
v režimu pauzy.
Chcete-li funkci ztišení/pauzy
vypnout, znovu krátce stiskněte
otočný ovladač ON/OFF.
Pokud ovladačem ON/OFF otočíte,
když je aktivován režim mute/pause,
funkce mute/pause bude vypojena.

Rádio s přehrávačem CD/MP3:

Nastavení hlasitosti v závislosti na
rychlosti vozu
Funkce Speed volume umožní
regulovat hlasitost automaticky
v závislosti na rychlosti vozidla.
Pokud se rychlost zvýší, zvýší se také
hlasitost, čímž je kompenzována
úroveň hluku v prostoru pro cestující.
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Chcete-li deaktivovat tuto funkci
pomocí tlačítek na informačním
systému, zvolte následující:
■ MENU: Stisknutí
■ R / S: Procházením na displeji
nahoru/dolů zobrazujete
funkci nastavení hlasitosti
v závislosti na rychlosti
■ _ / 6: Stisknutím zvolte jednu
z následujících možností:
OFF (VYP): funkce je vypnuta
Nízký: funkce je zapnuta (nízká
úroveň)
Vysoký: funkce je zapnuta (vysoká
úroveň)
Dopravní hlášení (TA)
Je-li aktivována funkce TA (zobrazí
se na displeji) 3 27, lze přijímat
dopravní informace s předem
nastavenou hlasitostí, i když je
hlasitost rádia vypnuta.
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Úvod

Hlasitost, s jakou jsou přenášena
dopravní hlášení, závisí na hlasitosti
příjmu:
■ Je-li hlasitost během poslechu
menší než hlasitost nastavená
během dopravního hlášení, tak se
po dobu hlášení zvýší na předem
určenou úroveň
■ Je-li hlasitost během poslechu větší
než hlasitost nastavená během
dopravního hlášení, tak se po dobu
hlášení nastaví na úroveň +1
Chcete-li dočasně upravit hlasitost
během dopravního hlášení, otočte
ovladačem na informačním systému.
Další možností je u vozidel
vybavených systémem handsfree
nastavit hlasitost stisknutím tlačítka
< nebo ] na volantu.
Pokud se hlasitost nastavuje během
dopravního hlášení, nová hlasitost
(zobrazená na displeji) bude
udržována na této úrovni po celou
dobu hlášení. Potom se hlasitost vrátí
na úroveň, která byla nastavena před
hlášením.

Nouzová hlášení
Během nouzového hlášení bude
hlasitost regulována automaticky
stejně jako u funkce TA.
Tato funkce je aktivována
automaticky a nelze ji deaktivovat.
Ztlumení zvuku/pauza
Krátkým stisknutím tlačítka MUTE na
informačním systému hlasitost ztište.
Další možností je u vozidel
vybavených systémem handsfree
stisknout tlačítko Ã / ESC na volantu.
V závislosti na zdroji audia se zobrazí
následující:
■ Pause: Režim pauzy přehrávače
CD nebo médií
■ Mute: Režim ztišení rádia
Chcete-li vypnout funkci mute/pause,
krátce znovu stiskněte tlačítko
MUTE nebo Ã.
Pokud se hlasitost nastavuje v režimu
mute/pause, funkce mute/pause
bude dočasně vypojena a hlasitost se
nastaví na nově zvolenu úroveň.

Poznámky
Chcete-li zpřístupnit jiné nabídky
informačního systému, musíte
nejdříve deaktivovat funkce Mute
a Pause.
Pokud se vysílá nouzové nebo
dopravní hlášení a funkce mute/
pause je aktivována, funkce bude
dočasně vypojena a po ukončení
hlášení se opět aktivuje.
Nastavení hlasitosti vstupu AUX
Tato funkce umožní nastavit hlasitost
zdroje AUX v závislosti na přenosném
přehrávače podle jednoho z ostatních
zdrojů.
Hlasitost externího audio zdroje, který
je připojen ke vstupu aAUX, lze
ovládat pouze pomocí ovládacích
prvků na samotném audio zdroji.
Hlasitost nelze ovládat pomocí
informačního systému ani prvků na
volantu.
Chcete-li aktivovat funkci hlasitosti
vstupu AUX, připojte pomocné audio
zařízení a vypněte je.

Úvod
Pomocí tlačítek na informačním
systému nebo volantu zvolte
následující:
■ Stiskněte tlačítko MEDIA nebo
SRC/OK
■ Stisknutím tlačítka R nebo S zvolte
na displeji režim AUX
■ Zapněte pomocné audio zařízení
■ Stisknutím tlačítka _ nebo 6 snížíte
nebo zvýšíte hlasitost
Audio zdroj, který je připojen ke
vstupu AUX, lze ovládat pouze
pomocí ovládacích prvků na
samotném audio zdroji.
Hlasitost řeči
Pevně nastavenou hlasitost lze
upravit pomocí funkce Hlasitost řeči.
Chcete-li deaktivovat tuto funkci
pomocí tlačítek na informačním
systému, zvolte následující:
■ Stiskněte tlačítko MENU
■ Stisknutím tlačítka R nebo S zvolte
na displeji režim Hlasitost řeči.
■ Stisknutím tlačítka _ nebo 6 snížíte
nebo zvýšíte hlasitost

Pokud tlačítko _ nastavíte na 0, na
displeji se zobrazí Řeč vypnuta.
Chcete-li upravit předem nastavenou
hlasitost, stiskněte na volantu tlačítko
< nebo ] nebo na informačním
systému tlačítko R nebo S.
Chcete-li dočasně upravit předem
nastavenou hlasitost probíhajícího
příchozího volání nebo hlasového
oznámení, stiskněte na volantu
tlačítko < nebo ]. Na konci hovoru
resp. hlášení se hlasitost vrátí na
původní úroveň.
Aktivace maximálního limitu hlasitosti
rádia
Tato funkce umožní uživateli
aktivovat/deaktivovat limit maximální
hlasitosti při zapnutí rádia.
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Chcete-li deaktivovat tuto funkci
pomocí tlačítek na informačním
systému, zvolte následující:
■ Stiskněte tlačítko MENU
■ Stisknutím tlačítka R nebo S zvolte
na displeji režim Hlasitost rádia při
zapnutí.
■ Stisknutím tlačítka _ nebo 6
aktivujete resp. deaktivujete
funkci Hlasitost rádia při zapnutí limit zap nebo Hlasitost rádia při
zapnutí - limit vyp.
Hlasitost rádia při zapnutí- Limit zap:
■ pokud předchozí hlasitost je stejná
nebo vyšší než nastavená
maximální hlasitost resp. pokud je
stejná nebo nižší než nastavená
minimální hlasitost, rádio se zapne
s maximální resp. minimální
hlasitostí
■ je-li hlasitost mezi nastavenou
minimální a maximální úrovní,
obnoví se předchozí hlasitost
Hlasitost rádia při zapnutí- Limit vyp:
rádio se zapne s hlasitostí, jaká byla
nastavena, když se rádio vypnulo
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Rádio

Rádio

Používání
Příjem rádia

Používání ..................................... 24
Hledání stanice ............................ 25
Seznamy automaticky
uložených stanic .......................... 26
Rádiový informační systém
(RDS) ........................................... 27

Příjem rádia může být přerušován
atmosférickými poruchami, šumem,
zkreslením nebo ztrátou příjmu
z důvodů:
■ změny vzdálenosti od vysílače
■ příjmu z několika směrů v důsledku
odrazu
■ stínění

Ovládací prvky - rádio
s přehrávačem CD:

Nejdůležitější tlačítka pro ovládání
rádia jsou následující:
■ ON/OFF: Zapnutí/vypnutí
napájení, nastavení hlasitosti,
ztišení/vypnutí ztišení
■ SRC: Zapnutí rádia
■ _ nebo 6: Vyhledávání stanice
■ BAND: Změna vlnového pásma,
automatické uložení stanice
(Autostore)

■ AUDIO: Aktivace nastavení
nabídky audio (hloubky, výšky,
rozdělení vpravo - vlevo, rozdělení
vpředu - vzadu)
■ Station buttons 1...6: Tlačítka
předvolby stanic
■ MENU: Funkce pokročilé nabídky
(zapnutí AF, dopravní informace,
regionální režim) 3 27

Zapnutí rádia

Zapněte otočením ovladače ON/
OFF. Potom přepněte zdroj audio na
rádiu stisknutím tlačítka SRC.
Bude se přijímat původně zvolená
stanice.

Volba vlnového pásma

Opakovaným stisknutím tlačítka
BAND zvolte požadované vlnové
pásmo.
Na displeji se zobrazí následující
zvolená vlnová pásma:
■ AM: zobrazí se AM
■ FM: zobrazí se FM1, FM2 nebo
FMT

Rádio
Bude přijímána naposledy zvolená
stanice v tomto vlnovém pásmu.

Ovládací prvky - rádio
s přehrávačem CD/MP3:

Nejdůležitější tlačítka pro ovládání
rádia jsou následující:
■ m / ON/OFF: Zapínání/vypínání
napájení
■ FM: Výběr vlnového pásma FM/
automatické uložení stanice
(Autostore)
■ AM: Výběr vlnového pásma MW
■ MUTE: Aktivace/deaktivace
hlasitosti (ztišení/vypnutí ztišení)
■ AUDIO: Aktivace nastavení
nabídky audio (hloubky, výšky,
rozdělení vpravo - vlevo, rozdělení
vpředu - vzadu, zpoždění audio,
ekvalizér)
■ MENU: Zapnutí AF, dopravní
informace, regionální režim,
nastavení hlasitosti podle rychlosti,
režim vypnutí rádia, resetování
systému
■ _ / 6: Režim automatického
hledání rozhlasových stanic

■ R / S: Režim manuálního hledání
rozhlasových stanic (frekvence,
název stanice, číslo uložené
stanice)
■ Station buttons 1...6: Tlačítka
předvolby stanic

Zapnutí rádia

Stiskněte tlačítko ON/OFF. Potom
přepněte zdroj zvuku na rádio
stisknutím tlačítka AM nebo FM.
Bude se přijímat původně zvolená
stanice.

Volba vlnového pásma

Opakovaným stisknutím tlačítka AM
nebo FM zvolte požadované vlnové
pásmo.
Na displeji se zobrazí následující
zvolená vlnová pásma:
■ AM: zobrazí se AM1 nebo AM2
■ FM: zobrazí se FM1, FM2 nebo
FMA
Bude přijímána naposledy zvolená
stanice v tomto vlnovém pásmu.
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Hledání stanice
Automatické hledání stanic
Rádio s přehrávačem CD:
Krátkým stisknutím tlačítka
_ nebo 6 začnete vyhledávat další
přijímatelnou stanici v aktuálním
vlnovém pásmu.
Pokud stanice není nalezena,
automatické hledání bude
pokračovat, dokud znovu nestisknete
_ nebo 6.
Rádio s přehrávačem CD/MP3:
Krátkým stisknutím tlačítka
_ nebo 6 začnete vyhledávat další
přijímatelnou stanici v aktuálním
vlnovém pásmu.
Stisknutím a podržením tlačítka
_ nebo 6 vyhledejte požadovanou
frekvenci. Po uvolnění tlačítka se
automaticky vyhledá nejbližší
stanice, kterou lze přijímat, a ta se
automaticky spustí.
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Manuální hledání stanic
Rádio s přehrávačem CD:
Stiskněte tlačítko _ nebo 6 na
informačním systému.
■ Krátce a opakovaně stiskněte:
spustí se manuální vyhledávání
další stanice, kterou lze přijímat
■ Stiskněte a podržte: spustí se
rychle vyhledávání v požadovaném
směru
■ Uvolněte: ladění se zastaví a na
displeji informačního displeje se
zobrazí frekvence momentálně
naladěné stanice

Rádio s přehrávačem CD/MP3:
Stiskněte tlačítka R nebo S na
informačním systému:
■ Krátce a opakovaně stiskněte:
spustí se manuální vyhledávání
další stanice, kterou lze přijímat
■ Stiskněte a podržte: spustí se
rychle vyhledávání v požadovaném
směru
■ Uvolněte: ladění se zastaví a na
displeji informačního displeje se
zobrazí frekvence momentálně
naladěné stanice

Seznamy automaticky
uložených stanic
Funkce automatického ukládání
Rádio s přehrávačem CD:
Vlnové pásmo FM je rozděleno na
část FM1, FM2 a FMT, přičemž
pásmo FMT je vyhrazeno pro stanice,
které se automaticky ukládají pomocí
funkce Autostore.

Tato funkce umožní uložit a vyvolat
rozhlasové stanice, které jste již dříve
uložili v pásmu FMT.
Chcete-li aktivovat funkci Autostore,
stiskněte a podržte tlačítko BAND na
informačním systému, dokud
neuslyšíte zvukové potvrzení. Rádio
automaticky uloží 6 stanic
s nejsilnějším signálem v sestupném
pořadí intenzity v pásmu FMT.
V průběhu automatického ukládání
bude na displeji blikat FM Astore.
Aktivováním funkce Autostore zrušíte
stanice, které byly původně uloženy
v pásmu FMT.
Poznámky
V závislosti na síle signálu se může
stát, že bude uloženo méně než
6 stanic.
Chcete-li uložit konkrétní stanici,
zvolte pásmo (AM, FM1, FM2)
a příslušnou stanici a potom tiskněte
na informačním systému tlačítko
1...6, dokud se neozve zvukový
signál potvrzující, že stanice byla
uložena pod příslušným tlačítkem.

Rádio
Celkem lze pro každé pásmo uložit
6 stanic.
Chcete-li vyvolat stanici, zvolte
vlnové pásmo a potom krátce
stiskněte příslušné tlačítko 1...6.
Rádio s přehrávačem CD/MP3:
Vlnové pásmo FM je rozděleno na
část FM1, FM2 a FMA, přičemž
pásmo FMA je vyhrazeno pro stanice,
které se automaticky ukládají pomocí
funkce Autostore.
Tato funkce umožní uložit a vyvolat
rozhlasové stanice, které jste již dříve
uložili v pásmu FMA.
Chcete-li aktivovat funkci Autostore,
stiskněte a podržte tlačítko FM na
informačním systému, dokud
neuslyšíte zvukové potvrzení.
Pomocí této funkce rádio automaticky
uloží 6 stanic s nejsilnějším signálem
v sestupném pořadí v pásmu FMA.
V průběhu automatického ukládání
bude na displeji blikat Autostore.
Aktivováním funkce Autostore zrušíte
stanice, které byly původně uloženy
v pásmu FMA.

Ruční uložení stanice
Chcete-li uložit konkrétní stanici,
zvolte pásmo (AM nebo FM)
a příslušnou stanici a potom tiskněte
na informačním systému tlačítko
1...6, dokud se neozve zvukový
signál potvrzující, že stanice byla
uložena pod příslušným tlačítkem.
Celkem lze pro každé pásmo uložit až
6 stanic.
Vyvolání stanice
Zvolte vlnové pásmo (AM nebo FM)
a uloženou stanici vyvolejte krátkým
stisknutím příslušného tlačítka 1...6.

Rádiový informační
systém (RDS)
Výhody RDS

RDS je služba rozhlasových stanic
v pásmu FM. Pomáhá vyhledat
požadovanou stanici a zajistí ničím
nerušený poslech. Služba RDS
kóduje digitální informace, které jsou
přenášeny společně s rozhlasovým
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vysíláním FM. Patří zde například
název stanice, dopravní informace
a rádio text.
Je-li aktivována služba RDS:
■ na displeji se místo frekvence
zobrazí název programu příslušné
rozhlasové stanice.
■ při automatickém vyhledávání
stanice se informační systém
naladí pouze na stanice RDS.
■ informační systém vždy naladí
vysílací frekvenci nastavené
stanice, která má nejlepší příjem,
a to prostřednictvím alternativní
frekvence (AF).
Funkce RDS
Funkce RDS obsahuje následující
informační pole:
■ AF: Alternativní frekvence
■ TA: Dopravní hlášení
■ TP: Dopravní programy
■ REG: Regionální programy
■ EON: Enhanced Other Network
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Dále služba RDS obsahuje funkci
Příjem nouzového alarmu. Tato
funkce je aktivována automaticky
a nelze ji deaktivovat.

Zapnutí a vypnutí RDS
Rádio s přehrávačem CD:
Chcete-li aktivovat funkci RDS,
použijte na informačním systému
následující tlačítka:
1. MENU: Tiskněte, dokud se na
displeji nezobrazí AF
2. _ / 6: Stisknutím zvolte položku
AF ON (ZAP) nebo AF OFF (VYP)
Je-li aktivována funkce RDS, na
displeji se zobrazí AF.
Rádio s přehrávačem CD/MP3:
Chcete-li aktivovat funkci RDS,
použijte na informačním systému
následující tlačítka:
1. MENU: Stisknutí
2. R / S: Tiskněte, dokud se na
displeji nezobrazí Zapnutí AF
3. _ / 6: Stisknutím zvolte
položku Zapnutí AF ON (ZAP)
nebo Zapnutí AF OFF (VYP)

Je-li aktivována funkce RDS, na
displeji se zobrazí AF.

Režim alternativní frekvence
(AF)

Je-li aktivována funkce AF, rádio
automaticky naladí nejsilnější stanici,
která vysílá stejný program. Během
jízdy můžete nadále poslouchat
stejnou stanici, aniž byste museli
průběžně ladit jiné frekvence.
Je-li aktivována funkce Zapnutí AF
a rádio nedokáže přijímat naladěnou
stanici, aktivuje se automatické
vyhledávání. Během této doby se na
displeji zobrazí Hledání FM.
Funkci Zapnutí AF lze aktivovat
pouze v pásmu FM.

Režim dopravních hlášení (TA)

Některé stanice v pásmu FM mohou
vysílat zprávy o dopravní situaci.
Chcete-li aktivovat funkci TA v audio
systému rádia s přehrávačem CD,
použijte na informačním systému
následující tlačítka:

1. MENU: Tiskněte, dokud se na
displeji nezobrazí AF
2. _ / 6: Stisknutím zvolte položku
TA ON (ZAP) nebo TA OFF (VYP)
Je-li aktivována funkce RDS, na
displeji se zobrazí TA.
Chcete-li aktivovat funkci TA v audio
systému rádia s přehrávačem CD/
MP3, použijte na informačním
systému následující tlačítka:
1. MENU: Stisknutí
2. R / S: Tiskněte, dokud se na
displeji nezobrazí Dopravní
informace.
3. _ / 6: Stisknutím zvolte Dopravní
informace ON (ZAP) nebo
Dopravní informace OFF (VYP)
Je-li aktivována funkce RDS, na
displeji se zobrazí TA.

Rádio
Je-li funkce TA aktivována, lze
rovněž:
■ vyhledávat stanice RDS, které
vysílají v pásmu FM a mohou
vysílat dopravní informace
■ přijímat dopravní informace, i když
jsou přehrávána data z přehrávače
CD/médií
■ přijímat dopravní informace
s předem nastavenou minimální
hlasitostí, a to i v případě, že je
hlasitost rádia vypnuta
Je-li funkce TA aktivní a přehrávač
CD/médií se nachází v režimu
ztlumení zvuku/pauza, funkce
ztlumení zvuku/pauza bude vypojena
a automaticky se naladí a spustí
stanice vysílající dopravní informace.
Funkce ztlumení zvuku/pauza se
obnoví, jakmile dopravní hlášení
skončí.
Dopravní hlášení může být vysíláno
s větší hlasitostí než obvykle. Běžná
hlasitost se obnoví, jakmile dopravní
hlášení skončí.
1)

Pouze rádio s přehrávačem CD/MP3.

Režim dopravních programů (TP)
Díky funkci TP může uživatel najít
stanice, které běžně vysílají dopravní
hlášení1).
Je-li tato funkce aktivní, na displeji se
zobrazí TP.
V některých zemích existují
rozhlasové stanice, které dopravní
informace nevysílají, ani když je
funkce TP aktivní.
Regionální režim (REG)
V určitých časech vysílají některé
stanice RDS regionálně rozdílné
programy na rozdílných frekvencích.
Chcete-li aktivovat funkci REG
v audio systému
rádia s přehrávačem CD, použijte na
informačním systému následující
tlačítka:
1. MENU: Tiskněte, dokud se na
displeji nezobrazí REG
2. _ / 6: Stisknutím zvolte položku
REG ON (ZAP) nebo REG OFF
(VYP)
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Chcete-li aktivovat funkci Regionální
v audio systému rádia s přehrávačem
CD/MP3, použijte na informačním
systému následující tlačítka:
1. MENU: Stisknutí
2. R / S: Tiskněte, dokud se na
displeji nezobrazí Regionálně
3. _ / 6: Stisknutím zvolte
položku Regionálně ON (ZAP)
nebo Regionálně OFF (VYP)
Je-li režim REG aktivován, zohledňují
se pouze frekvence momentálně
přijímané stanice RDS se stejným
regionálním programem.
Je-li režim REG deaktivován,
zohledňují se pouze frekvence
momentálně přijímané stanice RDS
s odlišným regionálním programem.
Režim Enhanced Other Network
(EON)
Funkce EON umožní sledovat
automaticky dopravní programy
v jiných stanicích nebo sítích
a dočasně tyto stanice naladit.

30

Rádio

Tuto funkci lze použít pouze, je-li
funkce TA aktivní.
Příjem nouzového alarmu
V režimu RDS je rádio nastaveno na
příjem nouzových hlášení v případě
výjimečných situací nebo událostí
jako je např. obecné ohrožení
(zemětřesení, záplavy atd.), pokud
naladěná stanice tato hlášení přijímá.
Během nouzového hlášení se na
displeji zobrazí Alarm. Nouzové
hlášení může být vysíláno s větší
hlasitostí než obvykle. Běžná
hlasitost se obnoví, jakmile nouzové
hlášení skončí.
Tato funkce je aktivována
automaticky a nelze ji deaktivovat.

CD přehrávač

CD přehrávač
Všeobecné informace .................. 31
Použití .......................................... 32

Všeobecné informace
Přehrávač CD v informačním
systému dokáže přehrávat audio CD.
Rádio pouze s přehrávačem CD/
MP3: Přehrávač CD dokáže
přehrávat také CD MP3.

Důležité informace o zvukových
CD discích a CD discích MP3
Výstraha
Do zvukového přehrávače byste
za žádných okolností neměli
vkládat DVD disky, singlové CD
disky s průměrem 8 cm nebo
tvarované CD disky.
Na CD disky nesmíte dávat žádné
nálepky. Tyto disky mohou v CD
mechanice uváznout a mechaniku
zničit. Poté bude nezbytná
nákladná výměna tohoto zařízení.
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Lze používat následující formáty CD:
■ CD-ROM (Rádio s CD
přehrávačem).
■ CD-ROM, CD-R a CD-RW (Rádio
s přehrávačem CD/MP3).
Lze přehrávat MP3 CD s následující
frekvencí vzorkování (pouze rádio
s přehrávačem CD/MP3):
■ 44,1 kHz, stereo (96 - 320 kbps)
■ 22,05 kHz, mono nebo stereo
(32 - 80 kbps)
■ Proměnné rychlosti (VBR)
Disky CD-R a CD-RW musí být
vypáleny v souladu se specifikací
ISO9660.
■ Zvukové CD disky s ochranou proti
kopírování, které nesplňují
standard pro zvukové CD disky, se
nemusí přehrávat správně nebo
vůbec.
■ Na CD discích se smíšeným
režimem (kombinace zvuku a dat,
např. MP3) budou rozpoznány
a přehrávány pouze zvukové stopy
MP3.
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■ Disky CD-R a CD-RW, které si sami
vypálíte, jsou citlivější na
nesprávné zacházení, než sériově
vypálené CD disky. Je nutné zajistit
správné zacházení, obzvláště
v případě disků CD-R a CD-RW,
které jste si sami vypálili; viz níže.
■ Při vyměňování CD disků dbejte na
to, abyste na nich nezanechali
otisky prstů.
■ Okamžitě po vyjmutí CD disků z CD
přehrávače je vložte zpět do obalů,
abyste je chránili před nečistotami
a poškozením.
■ Nečistoty a kapaliny na CD discích
mohou zašpinit čočku uvnitř
zvukového přehrávače a způsobit
poruchy.
■ Chraňte CD disky před teplem
a přímým slunečním světlem.

Následující omezení platí pro MP3
CD (pouze rádio s přehrávačem CD/
MP3):
■ Lze číst pouze soubory MP3.
Ostatní formáty komprimovaných
audio souborů nelze přehrávat.
■ Pokud jsou soubory MP3 na CD-R
nebo CD-RW strukturovány do
dílčích složek, struktura těchto
souborů je komprimována na
jedinou úroveň, přičemž vnořené
složky budou převedeny na úroveň
hlavních složek.

Použití
Spuštění přehrávání CD
Rádio s přehrávačem CD:
Zapněte informační systém a zatlačte
CD do štěrbiny potištěnou stranou
nahoru tak, aby systém disk vtáhl
dovnitř: automaticky se spustí
přehrávání CD.
Je-li v zařízení již vloženo CD,
stiskněte tlačítko SRC: spustí se
přehrávání CD, přičemž se

v přehrávání stopy bude pokračovat
od stejného místa, ve kterém se
přestalo.
Pokud stisknete tlačítko SRC, když
disk CD není vložen, na displeji se
zobrazí Žádné CD. Když je
zobrazena tato zpráva, automaticky
se ztlumí zvuk. Audio systém bude
potom pokračovat automaticky
v režimu rádia.
Přeskočení na následující skladbu
nebo předchozí skladbu
Jednou nebo několikrát krátce
stiskněte tlačítko _ nebo 6.
Rychlý posun vpřed nebo vzad
Pokud chcete aktuální zvukovou
stopu rychle přesunout dopředu nebo
dozadu, stiskněte a podržte tlačítko
_ nebo 6.
Přerušení
Krátkým stisknutím otočného
ovladače ON/OFF přerušíte
přehrávání CD. Na displeji se ukáže
Pauza.

CD přehrávač
Poznámky
Zdroj zvuku nelze změnit, je-li
aktuální zdroj zvuku ztlumený nebo
v režimu pauzy.
Deaktivujte stisknutím otočného
ovladače ON/OFF.
Funkci pauzy lze rovněž deaktivovat
změnou zdroje audio.
Displej CD disku
Když je přehráváno CD, na displeji se
zobrazí následující informace:
■ T1 (stopa 01): zobrazí se číslo
stopy na CD
■ 0:42: zobrazí se doba, která
uplynula od začátku stopy
Vyjmutí CD disku
Stiskněte tlačítko d: CD disk je
vytlačen ze štěrbiny pro CD disk.
Jestliže CD disk po vysunutí
nevytáhnete, po krátké době se
automaticky znovu zasune dovnitř.
Audio systém bude potom pokračovat
automaticky v režimu rádia.

Rádio s přehrávačem CD/MP3:
Zapněte informační systém a zatlačte
CD do štěrbiny potištěnou stranou
nahoru tak, aby systém disk vtáhl
dovnitř.
Je-li vloženo CD, na displeji se
zobrazí CD se načítá. Po načtení
informací z CD se automaticky spustí
přehrávání CD.
Je-li CD již vloženo do informačního
systému, stiskněte na informačním
systému tlačítko MEDIA nebo na
volantu tlačítko SRC/OK: přehrávání
CD se spustí ze stejného místa, ve
kterém bylo původně zastaveno.
Poznámky
Informace o CD a přehrávané stopě
s hudbou, které se zobrazují na
displeji, se liší podle toho, jaké údaje
jsou uloženy na audio CD nebo MP3
CD.
Přeskočení na následující skladbu
nebo předchozí skladbu
Jednou nebo několikrát krátce
stiskněte tlačítko k nebo l.
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Výběr alba nebo stopy - CD MP3
Stisknutím tlačítka R nebo S zvolíte
album, složku atd.
Stisknutím tlačítka k nebo l zvolte
stopu z alba, složky atd.
Rychlý posun vpřed nebo vzad
Pokud chcete aktuální zvukovou
stopu rychle přesunout dopředu nebo
dozadu, stiskněte a podržte tlačítko
k nebo l.
Ztlumení zvuku/pauza
Krátkým stisknutím otočného
ovladače MUTE přerušíte přehrávání
CD. Na displeji se ukáže Pauza.
Vypněte dalším stisknutím tlačítka
MUTE.
Displej CD disku
Pokud se přehrává CD, na displeji se
po výběru příslušné funkce v nabídce
zobrazí následující informace:
■ CD - stopa 5 (stopa 05): zobrazí se
číslo stopy na CD
■ 0:42: zobrazí se doba, která
uplynula od začátku stopy
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Textové informace pro CD-MP3 (ID3
tag)
Na displeji se rovněž mohou zobrazit
informace o MP3 (ID3-TAG) (jako
např. název skladby, jméno
interpreta, název alba atd.). Pokud
informace ID3-TAG nejsou
k dispozici, na displeji se zobrazí
pouze název souboru.
Chcete-li zobrazit informace
ID3-TAG pomocí tlačítek na
informačním systému, zvolte
následující:
1. MENU: Stisknutí
2. R / S: Tiskněte, dokud se na
displeji nezobrazí Zobrazení MP3
3. _ / 6: Stisknutím zvolte jednu z 5
následujících možností:
■ Složky
■ Jméno souboru
■ Název
■ Autor
■ Album

Vyjmutí CD disku
Stiskněte tlačítko d: CD disk je
vytlačen ze štěrbiny pro CD disk.
Jestliže CD disk po vysunutí
nevytáhnete, po krátké době se
automaticky znovu zasune dovnitř.

Vstup AUX

Vstup AUX

Všeobecné informace
Rádio s přehrávačem CD/MP3

Všeobecné informace .................. 35
Používání ..................................... 35
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Používání
Opakovaným tisknutím tlačítka
MEDIA na informačním systému
aktivujete režim AUX. Potom zapněte
externí audio zařízení.

Výstraha
Než připojíte nebo odpojíte
doplňkové zařízení, např.
přenosný přehrávač CD, vypněte
přehrávač i informační systém,
aby se nezhoršila kvalita zvuku
a aby nedošlo k poškození
zařízení.
Ve středové konzole se nachází
zásuvka AUX pro připojení externích
zdrojů zvukového signálu.
Poznámky
Tato zásuvka se musí udržovat čistá
a suchá.
Je možné například připojit ke vstupu
AUX např. přenosný CD přehrávač
pomocí zásuvného konektoru
3,5 mm.

Audio zdroj, který je připojen ke
vstupu AUX, lze ovládat pouze
pomocí ovládacích prvků na
samotném audio zdroji. Mezi
stopami, složkami a playlisty nelze
přecházet pomocí ovládacích prvků
na informačním systému.
Jméno skladby a interpreta se na
displeji nezobrazuje.
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Vstup AUX

Po připojení zásuvného konektoru
systém automaticky zjistí zdroj
zvukového signálu. V závislosti na
hlasitosti nahrávky se zvukový zdroj
může spustit s jistým zpožděním.

USB port

USB port

Všeobecné informace
Rádio s přehrávačem CD/MP3

Všeobecné informace .................. 37
Přehrávání uložených
zvukových souborů ...................... 39

Port USB je určen pro externí audio
zdroje.
Poznámky
Tato zásuvka se musí udržovat čistá
a suchá.
Přehrávač MP3, zařízení USB nebo
iPod lze připojit k portu USB.
Připojené externí audio zařízení
umožní přehrávat digitální audio
konkrétní kategorie, např. podle
konkrétního interpreta nebo
hudebního žánru.
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Pokud zařízení USB obsahuje hodně
souborů, vytvoření knihovny může
trvat několik minut.
Zařízení USB se ovládají následovně:
■ Nabídky displeje
■ Ovládací prvky na volantu 3 8
■ Hlasové povely 3 42
Po připojení audio zařízení USB
stisknutím tlačítka MEDIA přepnete
zdroj audio na přehrávač médií.
Na displeji se objeví konkrétní zpráva
informující o tom, že systém používá
zrovna externí audio zařízení
připojené k systému USB.
Důležité informace
Připojené MP3 přehrávače a USB
paměti musí splňovat specifikace
USB třídy hromadných pamětí
(USB MSC).
Podporovány jsou pouze MP3
přehrávače a USB paměti s velikostí
bloku menší nebo rovnou 64 kb
v souborovém systému
FAT16/FAT32.
Mechaniky pevných disků (HDD)
nejsou podporovány.
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USB port

Externí audio zařízení a USB zařízení
Přes USB port lze přehrávat
následující audio formáty:
■ WMA: Podporuje standardy WMA,
verze 1 a WMA, verze 2.
■ MP3: MPEG-1 Layer 3 - vzorkovací
frekvence 32 kHz, 44,1 kHz
a 48 kHz.
MPEG-2 layer 3 - vzorkovací
frekvence 16 kHz, 22,05 kHz
a 24 kHz.
Podporované rychlosti: 16 kbps,
32 kbps, 64 kbps, 96 kbps,
128 kbps a 192 kbps.
Dále je podporována přípona
MP2.5 (vzorkovací frekvence
8 kHz, 11,025 kHz a 12 kHz).
■ WAV: Digitální audio formát bez
komprese.
■ AAC / MP4 / M4A: Vzorkovací
frekvence mezi 22,05 kHz
a 48 kHz.
Podporované rychlosti: 8 kbps až
529 kbps
Formáty MP3, WMA, MP4, M4A
a AAC zahrnují data multimédií,
zatímco soubory WAV tyto informace

nezahrnují. V souvislosti
s rozpoznávanými formáty se může
stát, že data multimédií nebudou
zapsána do audio souboru, který
tento zápis umožňuje. V tomto
případě můžete audio soubory pouze
přetáčet ve složce.
Nedoporučujeme používat
zaheslovaná USB zařízení. Pokud
vaše USB zařízení umožňuje
zaheslování, tuto funkci vždy
deaktivujte.
Přehrávač médií podporuje pouze
konkrétní formáty a nepodporuje
audio soubory chráněné správy DRM
(Digital Rights Management). Pokud
jsou v USB zařízení nepodporované
audio soubory, budou ignorovány.
Přehrávač médií je kompatibilní
s většinou paměťových zařízení
USB 1.0, 1.1 nebo 2.0.
Přehrávač médií umožňuje přehrávat
playlisty s příponami .m3u a wpl.
Přehrávač neumožňuje přehrávat
seskupené a propojené playlisty.
Jsou podporovány relativní
a absolutní cesty ke skladbám
v playlistům.

Nelze přehrávat playlisty generované
v zařízení iPod.

Optimalizace zařízení iPod

Chcete-li optimalizovat připojení
svého zařízení iPod k informačnímu
systému, měli byste na svém zařízení
iPod provést následující jednoduché
kroky:
■ Nakonfigurujte iPod k použití
s externím diskem. Viz uživatelská
příručka k zařízení iPod
■ Pokud byla konfigurace nastavena
na počítači Apple, upravte ji na
osobním počítači se systémem
Windows
■ Stopy s hudbou uložte jako audio
soubory kompatibilní
s informačním systém
Tento postup nemá vliv na kvalitu
zvuku ani použitelnost stop na
zařízení iPod.

USB port

Přehrávání uložených
zvukových souborů
Po zapnutí zapalování přehrávač
médií automaticky detekuje, že je
k USB portu připojeno USB audio
zařízení, vytvoří knihovnu
a informace zobrazí na displeji.
Přehrávač médií obsahuje nyní
pouze jednu knihovnu. Pokud se
připojí nové USB zařízení, vytvoří se
nová knihovna, která nahradí
původní.
Po připojení externího audio zařízení
lze k ovládání používat pouze
ovládací prvky na volantu, ovládací
prvky informačního systému
a hlasové povely.
Ovládací prvky informačního
systému 3 8.
Ovládací prvky na volantu 3 8.
Systém rozpoznávání hlasu 3 42.

Ovládání obrazovky displeje

Procházejte jednotlivé položky
nabídky na displeji a potvrďte výběr
pomocí ovládacích prvků na volantu:
■ Stisknutím tlačítka R nebo S
procházejte jednotlivé položky
v nabídce na displeji.
■ Stisknutím SRC/OK potvrďte
výběr.
Změny se uloží a po krátké době
nabídku automaticky opustíte.

Spuštění přehrávání

Přepnutí zdroje audio na přehrávání
médií:
■ Stiskněte tlačítko MEDIA na
informačním a zábavním systému.
- nebo ■ Opakovaně tiskněte tlačítko SRC/
OK na volantu.
Je-li přehrávač médií aktivní a je
zapnutý režim automatického
přehrávání, přehrávání se spustí
automaticky.
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Poznámky
Doporučujeme zapnout funkci
automatického přehrávání tak, aby
se při zapnutí zapalování
automaticky spustilo přehrávání
audio stop.
Je-li automatické přehrávání vypnuto,
lze spustit přehrávání pomocí
systému rozpoznávání hlasu:
1. Stiskněte s a počkejte na zvukový
signál.
2. Vyslovte "Play (Přehrát)".
Systém rozpoznávání hlasu 3 42.

Výběr další/předchozí stopy

Chcete-li přehrát další/předchozí
stopy, když je stopa na přehrávači
přehrávána:
■ Stiskněte tlačítko R nebo S na
volantu.
- nebo ■ Stiskněte tlačítko _ nebo 6 na
informačním systému.

Nastavení hlasitosti

Nastavení hlasitosti přehrávače
médií:
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USB port

Stiskněte tlačítko < nebo ] na
volantu.

Pauza/zrušení pauzy

Pozastavení přehrávače médií:
■ Stiskněte tlačítko Ã / ESC na
volantu
- nebo ■ Stiskněte tlačítko MUTE na
informačním systému.
Zrušení pauzy u přehrávače médií:
■ Znovu stiskněte tlačítko Ã / ESC
- nebo ■ Znovu stiskněte tlačítko MUTE.
Poznámky
Zdroj zvuku nelze změnit, je-li
aktuální zdroj zvuku ztlumený nebo
v režimu pauzy.

Přehrává stopy v náhodném
pořadí

Dočasné přehrávání všech stop
v náhodném pořadí:
1. Stiskněte tlačítko Â / MENU.
2. Zvolte MEDIA PLAYER
(PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ) a stiskněte
SRC/OK.
3. Zvolte Náhodný a stiskněte SRC/
OK.

Zvolte kategorii (např. interpreti,
alba, žánry)

Výběr a přehrávání všech stop
z konkrétní kategorie:
1. Stiskněte tlačítko Â / MENU.
2. Zvolte MEDIA PLAYER
(PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ) a stiskněte
SRC/OK.
3. Pomocí tlačítka R nebo S zvolte
jednu z následujících kategorií:
ARTISTS (INTERPRETI)
ALBUMS (ALBA)
GENRES (ŽÁNRY)
PLAYLISTS (PLAYLISTY)

FOLDERS (SLOŽKY)
4. Stiskněte SRC/OK, čímž potvrdíte
výběr.
5. Procházejte jednotlivé položky ve
zvolené kategorii pomocí tlačítka
R nebo S. K výběru stiskněte
PLAY ALL (PŘEHRÁT VŠE).
- nebo Procházejte jednotlivé položky ve
zvolené kategorii pomocí tlačítka
R nebo S. Zvolte požadovanou
stopu, album atd.
6. Stisknutím SRC/OK spusťte
přehrávání.

Nastavení přehrávače médií

Upravit lze výchozí nastavení
přehrávače médií, která jsou uvedena
v následujícím seznamu:
■ SHUFFLE (NÁHODNĚ).
■ Smyčka.
■ AUTOPLAY (AUTOMATICKY
PŘEHRÁT).

USB port
Náhodné přehrávání
Nastavení přehrávače médií, aby
standardně přehrával všechny stopy
ve výchozím pořadí:
1. Stiskněte tlačítko Â / MENU.
2. Zvolte MEDIA PLAYER
(PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ) a stiskněte
SRC/OK.
3. Zvolte SETTINGS (NASTAVENÍ)
a stiskněte SRC/OK.
4. Zvolte SHUFFLE (NÁHODNĚ)
a stiskněte SRC/OK.
5. Zvolte ON (ZAP) nebo OFF
(VYP).
Opakované přehrávání
Nastavení přehrávače médií, aby
standardně přehrával všechny stopy
v nekonečné smyčce:
1. Stiskněte tlačítko Â / MENU.
2. Zvolte MEDIA PLAYER
(PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ) a stiskněte
SRC/OK.
3. Zvolte SETTINGS (NASTAVENÍ)
a stiskněte SRC/OK.

4. Zvolte Smyčka a stiskněte SRC/
OK.
5. Zvolte ON (ZAP) nebo OFF
(VYP).
Automatické přehrávání
Nastavení přehrávače médií, aby při
zapnutí zapalování automaticky začal
přehrávat stopy:
1. Stiskněte tlačítko Â / MENU.
2. Zvolte MEDIA PLAYER
(PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ) a stiskněte
SRC/OK.
3. Zvolte SETTINGS (NASTAVENÍ)
a stiskněte SRC/OK.
4. Zvolte AUTOPLAY
(AUTOMATICKY PŘEHRÁT)
a stiskněte SRC/OK.
5. Zvolte ON (ZAP) nebo OFF
(VYP).
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Zobrazení MP3

Změna kategorie, která se zobrazuje
u MP3:
1. Stiskněte tlačítko Â / MENU.
2. Zvolte Zobrazení MP3 pomocí
tlačítka R nebo S.
3. Pomocí tlačítka R nebo S zvolte
z následujících možností:
◆ Jméno souboru
◆ Název
◆ Autor
◆ Album
◆ Složky

Odpojení od USB portu

Jakmile externí audio zařízení
vytáhnete z USB portu, přehrávání se
okamžitě zastaví.
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Rozpoznávání hlasu

Rozpoznávání hlasu

Rozpoznávání hlasu

Rozpoznávání hlasu .................... 42

Multimediální zařízení CD 50
Rozpoznávání hlasu umožňuje
ovládat určité funkce spárovaného
mobilního telefonu Bluetooth pomocí
série naprogramovaných hlasových
povelů.
Po spárování mobilního telefonu
Bluetooth a zkopírování kontaktů
z telefonního seznamu do sady
handsfree můžete pomocí systému
rozpoznávání hlasunapř. zavolat
konkrétní osobě uvedené
v kontaktech, aniž byste museli ručně
vybírat jméno nebo číslo.
Párování mobilního telefonu 3 53.
Dále lze pomocí hlasových povelů
ovládat čtečku zpráv SMS
a přehrávač médií (CD nebo USB)
a měnit konkrétní nastavení.
Čtečka zpráv 3 56.
Přehrávač CD 3 31.
Audio zařízení USB 3 37.

Všeobecné informace

Aby hovor uvnitř vozidla nevedl
k nechtěnému spuštění funkcí
systému, rozpoznávání hlasu se
nespustí, dokud nebude aktivováno.

Zapnutí rozpoznávání hlasu

Aktivace funkce rozpoznávání hlasu:
Stiskněte s na volantu.
Aktivaci potvrdí zvukový signál.

Vypnutí rozpoznávání hlasu

Deaktivace funkce rozpoznávání
hlasu:
■ Řekněte "Cancel (Přerušit)" nebo
■ Stiskněte Ã / ESC nebo
■ Nevyslovujte hlasový povel, jakmile
je systém aktivován.
Deaktivaci potvrdí zvukový signál.

Použití rozpoznávání hlasu

Po aktivování rozpoznávaní hlasu
pomocí tlačítka s vás systém
prostřednictvím zprávy požádá
o vyslovení hlasového povelu. Další
možností je říct "Help (Nápoveda

Rozpoznávání hlasu
nebo)" a vyslechnout si hlasové
povely, které jsou momentálně
k dispozici.
Po vyslechnutí zprávy vyslovte do
několika sekund hlasový povel. Jinak
se systém automaticky deaktivuje.
Chcete-li zprávu systému kdykoliv
přerušit, stiskněte tlačítko s
a vyslovte nový hlasový povel.
Jakmile systém rozpozná hlasový
povel, provede danou funkci nebo
vás požádá o potvrzení výběru:
■ Řekněte "Yes (Ano)" nebo
■ Vyslovte "No (Ne)".
Jestliže systém hlasový povel
nerozpozná, požádá vás znovu nebo
řekne "Help (Nápoveda nebo)".
Pokud nebude vydán rozpoznaný
hlasový povel, systém se automaticky
deaktivuje.

Často používané hlasové povely
Vždy jsou k dispozici následující
hlasové povely:
■ "Help (Nápoveda nebo)" (aktivuje
funkce nápovědy a seznam
dostupných povelů)
■ "Cancel (Přerušit)" (zruší aktuální
hlasovou interakci a deaktivuje
systém rozpoznávaní hlasu)
■ "Repeat (Opakujte)" (zopakuje
poslední zprávu systému)
Nápověda
Kompletní seznam momentálně
dostupných hlasových povelů je
kdykoliv přístupný po stisknutí tlačítka
s a vyslovení povelu "Help
(Nápoveda nebo)" nebo po vyslovení
povelu "Help (Nápoveda nebo)" po
jakékoliv zprávě systému.
Systém přehraje hlasovou zprávu
s hlasovými povely, které jsou
momentálně k dispozici.
Úrovně nabídky
Seznam dostupných hlasových
povelů závisí na aktuální nabídce.
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Hlasové povely jsou strukturovány do
úrovní nabídek:
Jakmile je přijat hlasový povel
úrovně 1 (např. "SETTINGS
(NASTAVENÍ)"), systém dokáže
rozpoznat hlasové povely úrovně 2.
Jakmile je přijat hlasový povel
úrovně 2 (např."User data
(Uživatelská data)"), systém dokáže
rozpoznat hlasové povely úrovně 3
(např. "Delete users (Vymazat
uživatele)").

Nastavení hlasitosti

Přechodné nastavení hlasitosti zpráv
systému:
Stiskněte tlačítko < nebo ] na
volantu.
Chcete-li nastavit výchozí hlasitost
rozpoznávání hlasu, viz Hlasitost
řeči v kapitole Nastavení hlasitosti
3 20.
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Hlasové povely
Poznámky
Pokud vozidlo stojí, v aktuální
nabídce jsou přístupné všechny
hlasové povely.
Během jízdy je seznam dostupných
hlasových povelů z bezpečnostních
důvodů omezen.
Pokud se během jízdy aktivuje
nabídka SETTINGS (NASTAVENÍ),
lze systém ovládat pouze pomocí
hlasových povelů.

Hlasové povely pro telefon

Zpřístupnění nabídky s hlasovými
povely pro telefon:
1. Stiskněte s a počkejte na zvukový
signál.
2. Vyslovte "Telephone (Telefon)".
Potom lze použít následující povely
ze seznamu rozpoznávaných
hlasových povelů:
■ Call (Volat)
■ Dial (Vytoč)
■ Redial (vytočit znovu)
■ Call back (Volat zpět)

Volání kontaktu z telefonního
seznamu:
1. Stiskněte s a řekněte "Telephone
(Telefon)".
2. Vyslovte "Call (Volat)".
3. Řekněte jméno kontaktu, např.
"Mark".
4. Pokud se zobrazí zpráva systému
s požadavkem, upřesněte "Work
(Do práce)", "Home (Domů)",
"Mobile (Mobil)" nebo "Other
(Jiný)".
5. Systém vás vybídne k potvrzení
výběru.
Potvrďte vyslovením povelu "Yes
(Ano)" nebo operaci zrušte
vyslovením povelu "No (Ne)".
6. Vytáčení aktivujte vyslovením
povelu "Call (Volat)".
Pokud konkrétní číslo telefonu
kontaktu není rozpoznáno, systém
zobrazí návrh. Řekněte "Next (Další)"
nebo "Previous (Předchozí)"
a zobrazí se ostatní čísla telefonu
tohoto kontaktu.

Jakmile se na displeji zobrazí
správné číslo, řekněte "Call (Volat)"
a spustí se vytáčení.
Vytáčení čísla telefonu:
1. Stiskněte s a řekněte "Telephone
(Telefon)".
2. Vyslovte "Dial (Vytoč)".
3. Na pokyn systému zadejte
požadované číslo telefonu
pomocí následujících hlasových
povelů:
◆ Řekněte "Zero (Nula)" (vloží se
číslo 0).
◆ Řekněte "One (Jedna)" až
"Nine (Devet)" (vloží se číslice
1 - 9).
◆ Řekněte "Plus" (vloží se symbol
+).
◆ Řekněte "Star (Hvězdička)"
(vloží se symbol *).
◆ Řekněte "Hash (Krížek)" (vloží
se symbol #).
4. Systém číslo telefonu zopakuje
a zobrazí na displeji.
(Řekněte "Repeat (Opakujte)"
a systém handsfree zopakuje

Rozpoznávání hlasu
zadané a rozpoznané telefonní
číslo).
5. Zkontrolujte, zda je zadané číslo
telefonu správné, a v případě
potřeby je upravte.
(Řekněte "DELETE (VYMAZAT)"
a vymažou se poslední zadané
číslice).
6. Vytáčení aktivujte vyslovením
povelu "Dial (Vytoč)".
Chcete-li vytočit mezinárodní
telefonní číslo, zadejte nejdříve
mezinárodní kód, např. +44 pro
Velkou Británii:
■ Řekněte "Plus" (+) nebo
■ Řekněte "Zero (Nula) Zero (Nula)"
(00) a potom mezinárodní kód.
Chcete-li vytočit znovu naposledy
vytáčené číslo:
1. Stiskněte s a řekněte "Telephone
(Telefon)".
2. Vyslovte "Redial (vytočit znovu)".
3. Systém vás vybídne k potvrzení
výběru.
Potvrďte vyslovením povelu "Yes
(Ano)" a spustí se vytáčení, nebo

operaci zrušte vyslovením povelu
"No (Ne)".
Chcete-li zavolat zpátky na číslo, ze
kterého jste naposledy přijali hovor:
1. Stiskněte s a řekněte "Telephone
(Telefon)".
2. Vyslovte "Call (Volat)".
3. Systém vás vybídne k potvrzení
výběru.
Potvrďte vyslovením povelu "Yes
(Ano)" a spustí se vytáčení, nebo
operaci zrušte vyslovením povelu
"No (Ne)".
Další informace o funkcích telefonu
najdete v části Obsluha v kapitole
Telefon 3 56.

Hlasové povely pro čtečku zpráv
Pokud systém handsfree signalizuje,
že přišla nová textová zpráva, systém
může tuto zprávu přečíst:
■ Vyslovením povelu "Yes (Ano)"
zprávu přečtete.
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- nebo ■ Pokud řeknete "No (Ne)", zpráva
bude ignorována a uloží se mezi
přijaté zprávy.
Čtečka zpráv musí být zapnuta, aby
dokázala přijímat upozornění na
příchozí textovou zprávu (viz dále
položky v nabídce SIGNAL TYPE
(TYP SIGNÁLU)).
Zpřístupnění nabídky s hlasovými
povely pro čtečku textových zpráv:
1. Stiskněte s a počkejte na zvukový
signál.
2. Vyslovte "MESSAGE READER
(ČTEČKA ZPRÁV)".
Potom lze použít následující povely
ze seznamu rozpoznávaných
hlasových povelů:
■ Read last one (Přečíst poslední)
■ INBOX (PŘÍCHOZÍ)
■ Delete all (Smazat vše)
■ SIGNAL TYPE (TYP SIGNÁLU)
■ Exit (Konec)
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Chcete-li přečíst naposledy přijatou
textovou zprávu:
1. Stiskněte s a řekněte "MESSAGE
READER (ČTEČKA ZPRÁV)".
2. Vyslovte "Read last one (Přečíst
poslední)".
Systém rozpoznávání hlasu se
automaticky deaktivuje po přečtení
textové zprávy. Textová zpráva
zůstane uložena mezi přijatými
zprávami.
Chcete-li zpřístupnit textové zprávy
mezi přijatými zprávami:
1. Stiskněte s a řekněte "MESSAGE
READER (ČTEČKA ZPRÁV)".
2. Vyslovením povelu "INBOX
(PŘÍCHOZÍ)" zpřístupníte textové
zprávy mezi přijatými zprávami.
Systém zobrazí první zprávu
z přijatých zpráv.
3. Vyslovením povelu "Next (Další)"
se přesunete na další zprávu.

Vyslovením povelu "Previous
(Předchozí)" se přesunete na
předchozí zprávu.
4. Vyslovením povelu "Read
(Přečíst)" si přečtete momentálně
vybranou textovou zprávu.
Vyslovením povelu "Re-read
(Přečíst znovu)" se zopakuje
momentálně vybraná textová
zpráva.
Vyslovením povelu "Call (Volat)"
vytočíte odesílatele momentálně
vybrané textové zprávy.
Vyslovením povelu "DELETE
(VYMAZAT)" vymažete
momentálně vybranou textovou
zprávu.
Chcete-li vymazat všechny textové
zprávy:
1. Stiskněte s a řekněte "MESSAGE
READER (ČTEČKA ZPRÁV)".
2. Vyslovením povelu "Delete all
(Smazat vše)" vymažete všechny
zprávy z přijatých zpráv.
3. Systém vás vybídne k potvrzení
výběru.

Potvrďte vyslovením povelu "Yes
(Ano)" nebo operaci zrušte
vyslovením povelu "No (Ne)".
Chcete-li změnit, jakým způsobem
budete informováni o příchozích
zprávách:
1. Stiskněte s a řekněte "MESSAGE
READER (ČTEČKA ZPRÁV)".
2. Vyslovením povelu "SIGNAL
TYPE (TYP SIGNÁLU)"
zpřístupníte následující možnosti
upozorňování:
3. Vyslovením povelu "Reader off
(Vypnout předčítač)" deaktivujete
čtečku SMS zpráv. Jakmile váš
mobilní telefon přijme novou
textovou zprávu SMS, systém
handsfree vás neupozorní.
nebo
Řekněte "Visual and acoustic
signal (Vizuální a zvukový
signál)". Systém handsfree
upozorní na doručení nové
textové zprávy na displeji
a zvukovým signálem.
nebo

Rozpoznávání hlasu
Řekněte "Visual signal only
(Pouze vizuální signál)". Doručení
nové zprávy je signalizováno
pouze na displeji.
Chcete-li ukončit práci s čtečkou
textových zpráv SMS:
Stiskněte s a řekněte "Exit (Konec)".
Další informace o funkcích čtečky
zpráv najdete v části Obsluha
v kapitole Telefon 3 56.

Hlasové povely pro přehrávač
médií

Změna zdroje audio na přehrávání
médií:
1. Stiskněte s a počkejte na zvukový
signál.
2. Vyslovte "Player (Přehrávač)".
Před vyslovením jakéhokoliv z dále
uvedených rozpoznávaných
hlasových povelů stiskněte tlačítko s:
■ Vyslovte "Play (Přehrát)"
(přehrají se audio stopy)
■ Vyslovte "Stop (Zastavení)"
(zastaví se přehrávání audio stop)

■ Vyslovte "Next (Další)"
(přejde na další stopu)
■ Vyslovte "Previous (Předchozí)"
(přejde na předchozí stopu)
■ Vyslovte "SHUFFLE (NÁHODNĚ)"
(přehrává stopy v náhodném
pořadí)
Funkci zapínáte a vypínáte
stisknutím tlačítka s a opětovným
vyslovením povelu "SHUFFLE
(NÁHODNĚ)".
■ Vyslovte "Loop (Opakovat dokola)"
(přehrává neustále stejné audio
stopy)
Funkci zapínáte a vypínáte
stisknutím tlačítka s a opětovným
vyslovením povelu "Loop
(Opakovat dokola)".
■ Vyslovte "FOLDERS (SLOŽKY)"
(umožní vybrat složky a přehrát
všechny stopy ve složkách na
vašem USB zařízení)
■ Vyslovte "ARTISTS
(INTERPRETI)"
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(umožní zvolit konkrétního
interpreta a přehrát všechny stopy
a alba od daného interpreta)
■ Vyslovte "GENRES (ŽÁNRY)"
(umožní vybrat žánr a přehrát
všechny stopy konkrétního žánru)
■ Vyslovte "ALBUMS (ALBA)"
(umožní vybrat alba a přehrát
všechny stopy konkrétního alba)
■ Vyslovte "PLAYLISTS
(PLAYLISTY)"
(umožní vybrat playlist a přehrát
všechny stopy konkrétního
playlistu)
■ Vyslovte "AUTOPLAY
(AUTOMATICKY PŘEHRÁT)"
(automaticky přehrává audio stopy,
když je připojeno USB zařízení)
Funkci zapínáte a vypínáte
stisknutím tlačítka s a opětovným
vyslovením povelu "AUTOPLAY
(AUTOMATICKY PŘEHRÁT)".
Další informace o funkcích
přehrávače médií najdete v části
Přehrávání uložených audio souborů
v kapitole USB port 3 39.
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Hlasové povely pro nastavení

Zpřístupnění nabídky s hlasovými
povely pro nastavení:
1. Stiskněte s a počkejte na zvukový
signál.
2. Vyslovte "SETTINGS
(NASTAVENÍ)".
Potom lze použít následující povely
ze seznamu rozpoznávaných
hlasových povelů:
■ User data (Uživatelská data)
■ PAIRING (PÁROVÁNÍ)
■ Advanced features (Pokročilé
funkce)
■ Exit (Konec)
Zpřístupnění a změna uživatelských
údajů:
Odstranění mobilních telefonů ze
sady handsfree:
1. Stiskněte s a řekněte
"SETTINGS (NASTAVENÍ)".
2. Vyslovte "User data (Uživatelská
data)".

3. Vyslovte "Delete users (Vymazat
uživatele)".
4. Systém vás vybídne k potvrzení
výběru.
Potvrďte vyslovením povelu "Yes
(Ano)" nebo operaci zrušte
vyslovením povelu "No (Ne)".
Odstranění kontaktů z telefonního
seznamu systému handsfree:
1. Stiskněte s a řekněte
"SETTINGS (NASTAVENÍ)".
2. Vyslovte "User data (Uživatelská
data)".
3. Vyslovte "Delete phonebook
(Vymazání telefonního
seznamu)".
4. Systém vás vybídne k potvrzení
výběru.
Potvrďte vyslovením povelu "Yes
(Ano)" nebo operaci zrušte
vyslovením povelu "No (Ne)".
Přenesení kontaktů z telefonu do
systému handsfree:
Pokud kontakty nebyly do systému
handsfree zkopírovány v průběhu
párování, lze je přenést později.

1. Stiskněte s a řekněte
"SETTINGS (NASTAVENÍ)".
2. Vyslovte "User data (Uživatelská
data)".
3. Vyslovte "Add contacts (Přidat
kontakty)".
Odstranění všech mobilních telefonů,
kontaktů a údajů:
1. Stiskněte s a řekněte
"SETTINGS (NASTAVENÍ)".
2. Vyslovte "User data (Uživatelská
data)".
3. Vyslovte "Delete all (Smazat
vše)".
4. Systém vás vybídne k potvrzení
výběru.
Potvrďte vyslovením povelu "Yes
(Ano)" nebo operaci zrušte
vyslovením povelu "No (Ne)".
Párování mobilního telefonu
k systému handsfree:
Chcete-li používat systém handsfree,
mobilní telefon musí být spárován
k vozidlu prostřednictvím Bluetooth
3 53.

Rozpoznávání hlasu
Aktivování procesu párování telefonu
pomocí hlasových povelů:
1. Stiskněte s a řekněte
"SETTINGS (NASTAVENÍ)".
2. Vyslovte "PAIRING
(PÁROVÁNÍ)".
3. Na displeji vozidla se zobrazí číslo
PIN. Zadejte číslo PIN na
klávesnici svého mobilního
telefonu.
Na displeji se zobrazí Připojuje
se.
Poznámky
Pokud do několika sekund nezadáte
PIN kód, ovládání systému se
automaticky zruší.
4. Po dokončení párování se systém
zeptá, zda chcete zkopírovat
kontakty z mobilního telefonu do
sady handsfree.
Potvrďte tak, že řekněte "Yes
(Ano)", nebo požadavek na
kopírování kontaktů zrušte
pomocí povelu "No (Ne)".

Výstraha
Mobilní telefon lze párovat pouze,
když vozidlo stojí.
Další informace najdete v části
Připojení Bluetooth 3 53.
Přístup k pokročilým funkcím:
Identifikační kód systému handsfree
a kód GPRS pro mobilní telefony jsou
přístupny v nabídce pokročilých
funkcí.
Zpřístupnění identifikačního kódu
systému handsfree:
1. Stiskněte s a řekněte
"SETTINGS (NASTAVENÍ)".
2. Vyslovte "Advanced features
(Pokročilé funkce)".
3. Vyslovte "System code (Kód
systému)".
Na displeji se zobrazí 8místný
identifikační kód.
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Zpřístupnění kódu GPRS:
1. Stiskněte s a řekněte
"SETTINGS (NASTAVENÍ)".
2. Vyslovte "Advanced features
(Pokročilé funkce)".
3. Vyslovte "GPRS code (Kód
GPRS)".
Na displeji se zobrazí kód GPRS.
4. Pokud si chcete stávající kód
ponechat, řekněte "Preset
(Předvolba)".
nebo
Chcete-li kód GPRS zablokovat,
řekněte "Disable (Zakázat)".
nebo
Stisknutím tlačítka s
a vyslovením povelu "Cancel
(Přerušit)" zrušíte hlasovou
interakci.
Opuštění nabídky Nastavení:
Stiskněte s a řekněte "Exit (Konec)".
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Užitečné rady pro hlasové
povely

■ Mikrofon vozidla má používat řidič.
Mikrofon je tedy správně umístěn
a nasměřován k tomuto účelu.
Proto, aby systém dokázal hlasové
povely rozpoznat, není třeba měnit
běžnou polohu při řízení vozidla.
Pokud budete mluvit příliš daleko
od mikrofonu vozidla, např. když
sedíte na zadních sedadlech, může
se stát, že systém váš hlasový
povel nerozpozná.
■ K tomu, že hlasové povely nebudou
rozpoznány, mohou přispět rovněž
zvuky v pozadí a hluk zvenku.
Možná budete muset při
vyslovování hlasového povelu
zavřít všechna okna a střešní okno,
vypnout klimatizaci a požádat
cestující, aby nemluvili.
■ Než začnete mluvit, po aktivování
systému rozpoznávání hlasu vždy
vyčkejte na zvukový signál. Jinak
se může stát, že systém
zaznamená pouze část hlasového
povelu a nerozpozná jej.

■ Pokud systém hlasový povel
nerozpozná, zprávou vás požádá
o jeho zopakování. Pokud hlasový
povel stále není rozpoznán, bude
přehráván seznam nahraných
hlasových povelů. Po přehrání
požadovaný hlasový povel
zopakujte.
V případě, že systém stále
nerozpozná hlasový povel, se
funkce rozpoznávání hlasu
automaticky vypne.
■ Pokud do několika sekund po
aktivování rozpoznávání hlasu
nevydáte hlasový povel, systém se
automaticky vypne.

Důležité informace k jazykové
podpoře

■ Hlasové povely jsou
naprogramovány tak, aby je
rozpoznal systém v konkrétním
jazyce. Systém však nemusí
identifikovat konkrétní hlas. Proto
lze rozpoznat hlasové povely bez
ohledu na osobu, která tyto povely
vyslovuje.

■ Systém dokáže rozeznat hlasové
povely v různých jazycích, nicméně
je pozná pouze, pokud je daný
jazyk momentálně nastaven.
■ Systém rozpoznávání hlasu
dokáže rozeznat následující
jazyky:
angličtina, němčina, francouzština,
italština, španělština, portugalština,
holandština, polština, brazilská
portugalština.
Chcete-li změnit jazyk sady
handsfree (včetně rozpoznávání
hlasu), kontaktujte autorizovaného
partnera Opel.
■ Pro systém rozpoznávání hlasu
nejsou k dispozici všechny jazyky,
které podporuje informační displej.
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Všeobecné informace
Sada telefonu handsfree je založena
na technologii Windows Mobile.
Jedná se o osobní telematický
systém, který umožní používat
komunikační systémy a zařízení
určená k zábavě především ve
vozidle.
Díky tomuto systému máte možnost
vést hovor přes mobilní telefon
prostřednictvím mikrofonu
a reproduktorů ve vozidle. Dále
můžete pomocí tohoto systému
ovládat nejdůležitější funkce
mobilního telefonu. K tomu lze použít
ovládání na volantu nebo hlasovou
interakci prostřednictvím
informačního systému.
Abyste mohli používat handsfree
sadu, musí s ní být mobilní telefon
propojen prostřednictvím Bluetooth
3 53.
Poznámky
Jisté funkce systému handsfree
u některých mobilních telefonů
nefungují. Konkrétní funkce telefonu
závisejí na příslušném mobilním
telefonu a na poskytovateli sítě.
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Viz pokyny v příručce k vašemu
mobilnímu telefonu. Další možností
je požádat o radu poskytovatele
služeb v síti.

Důležité informace ohledně
ovládání a bezpečnosti
silničního provozu
9 Varování
Používání sady handsfree při jízdě
může být nebezpečné, protože
během telefonování je snížena
vaše pozornost. Před použitím
sady handsfree zaparkujte své
vozidlo.
Dodržujte předpisy platné v zemi,
kde s vozidlem jedete.
Dále dodržujte zvláštní nařízení,
která platí v konkrétních
oblastech, a vždy vypněte mobilní
telefon, pokud je používání
mobilního telefonu zakázáno,
pokud způsobuje mobilní telefon
rušení nebo pokud mohou nastat
nebezpečné situace.
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9 Varování

Splnění EU R & TTE

Mobilní telefony mají vliv na Vaše
okolí. Z tohoto důvodu byly
zpracovány bezpečnostní
předpisy, se kterými se musíte
seznámit ještě před použitím
telefonu.

Připojení

Bluetooth

Technologie Bluetooth umožní
uživateli telefonovat a přijímat
telefonní hovory pomocí hlasových
povelů v předvolbách nebo pomocí
ovládání na volantu. Přitom uživatel
řídí bezpečně a pohodlně
v naprostém souladu se zákony.
Handsfree sada podporuje profily
Bluetooth Handsfree Profiles V. 1.1
a V. 1.5 a je specifikována v souladu
se speciální zájmovou skupinu
Bluetooth (SIG). Viz specifikace
připojení Bluetooth v příručce
k mobilnímu telefonu.
Další informace o specifikaci najdete
na www.bluetooth.org/qualweb

Funkce čtečky SMS se ovládají
pomocí ovládacích prvků na volantu
nebo pomocí hlasových povelů.
Hlasové čtení SMS zpráv neumožňují
všechny mobilní telefony. Informace
najdete v příručce s pokyny k použití
mobilního telefonu nebo vám je sdělí
provozovatel sítě.

Tímto prohlašujeme, že Bluetooth
System Transceiver je v souladu se
základními požadavky a dalšími
důležitými nařízeními směrnice
1999/5/EC.

SMS (Short Message Service)

Čtečka SMS, která je integrována do
informačního systému, 3 56
umožní pomocí technologie hlasové
syntézy čtení textových zpráv na
mobilním telefonu Bluetooth
prostřednictvím zvukového systému
ve vozidle.

Aby bylo možné ovládat funkce přes
informační systém, musí být
k handsfree sadě připojen mobilní
telefon.
Žádný telefon nelze se systémem
propojit, dokud nebyl se systémem
nejdříve spárován. Informace
o párování mobilního telefonu
s handsfree sadou prostřednictvím
systému Bluetooth Bluetooth najdete
v kapitole Připojení Bluetooth
(3 53).
Když je zapalování zapnuté v poloze
MAR, handsfree sada hledá ve svém
okolí spárované telefony. Aby
handsfree sada telefon rozeznala,
musí být na mobilním telefonu aktivní

Telefon
funkce Bluetooth. Vyhledávání
pokračuje, dokud není nalezen
spárovaný telefon.
Na displeji se zobrazí zpráva
Připojuje se informující o tom, že
telefon je zrovna připojován. Při
potvrzení spojení se na displeji
zobrazí podrobné informace
spárovaného mobilního telefonu.
Poznámky
Je-li aktivní připojení Bluetooth,
pomocí sady handsfree se baterie
v mobilním telefonu rychle vybije.

Automatické propojení

Aby se systém automaticky připojil při
zapnutí systému, možná budete
muset na svém mobilním telefonu
aktivovat funkci automatického
připojení Bluetooth. Viz pokyny
k ovládání mobilního telefonu.
Pokud připojení není úspěšné:
■ zkontrolujte, zda je telefon zapnutý
■ zkontrolujte, zda baterie v telefonu
není vybitá
■ zkontrolujte, zda je telefon již
spárován

Funkce Bluetooth mobilního telefonu
a handsfree sady musí být zapnuta
a mobilní telefon musí být nastaven
na přijetí propojovací výzvy systému.

Připojení Bluetooth
Bluetooth je rádiový standard pro
bezdrátové propojení, např.
mobilního telefonu s jinými
zařízeními.
Uživatel s kompatibilním mobilním
telefonem může telefonovat, přijímat
hovory a poslouchat hlasové zprávy
pomocí ovládacích prvků na volantu
nebo pomocí hlasové interakce. Do
paměti informačního systému lze
uložit např. seznamy kontaktů
z mobilního telefonu a seznamy
hovorů. Tyto informace se potom
zobrazí na displeji.
Poznámky
Funkce mohou být omezeny
v závislosti na značce a modelu
telefonu.
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Párování mobilního telefonu se
systémem handsfree
Poznámky
Než začnete párovat mobilní telefon,
přidejte do mobilního telefonu
kontakty tak, abyste těmto
kontaktům mohli volat pomocí
systému handsfree.
Abyste mohli používat sadu
handsfree, musí být navázáno
spojení mezi mobilním telefonem
a systémem prostřednictvím
Bluetooth, tj. mobilní telefon musí být
před použitím spárován s vozidlem.
Pro tento účel musí mobilní telefon
podporovat Bluetooth. Viz návod
k obsluze vašeho mobilního telefonu.
Aby bylo možné navázat spojení se
systémem Bluetooth, musí být
zapnuta sada handsfree i funkce
Bluetooth mobilního telefonu.
Ke spárování mobilního telefonu
použijte na volantu následující
ovládací prvky:
1. Â / MENU: Stisknutí
2. R / S: Stisknutím posunujete na
displeji nahoru/dolů
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3. SETTINGS (NASTAVENÍ): Výběr
položky
4. SRC/OK: Stisknutím potvrďte
svůj výběr
5. R / S: Stisknutím posunujete na
displeji nahoru/dolů
6. PAIRING (PÁROVÁNÍ): Výběr
položky
7. SRC/OK: Stisknutím potvrďte
svůj výběr
Když systém hledá dostupné zdroje
prostřednictvím systému Bluetooth,
na displeji se zobrazí Připojuje se.
Pokud systém handsfree najde váš
mobilní telefon, na displeji se zobrazí
4místné číslo PIN.
Pomocí klávesnice na svém mobilním
telefonu zadejte číslo PIN. Na displeji
se zobrazí potvrzení s informacemi
o mobilním telefonu, který byl
úspěšně spárován.
Poznámky
PIN kód používaný při párování
telefonu generuje informační systém
náhodně při každém párování
nového telefonu. Proto si tento kód

nemusíte pamatovat. Jestliže jej
ztratíte, systém handsfree můžete
přesto používat.
Poznámky
Pokud do několika sekund nezadáte
PIN kód, ovládání systému se
automaticky zruší.
Párování lze rovněž aktivovat pomocí
systému rozpoznávání hlasu 3 42.
Poznámky
Jestliže se během nového párování
automaticky připojí další telefon,
automaticky se odpojí tak, aby se
mohlo spustit nové párování.
Poznámky
Chcete-li přerušit párování,
stiskněte kdykoliv na volantu tlačítko
Ã / ESC. Na displeji se objeví
chybové hlášení informující o tom,
že párování neproběhlo úspěšně.
Při prvním spárování mobilního
telefonu systém po připojení zobrazí
uvítací zprávu. Při dalších připojeních
mobilního telefonu se tato zpráva
nebude zobrazovat.

Stačí spárovat telefon jednou. Nyní
se systém handsfree automaticky
připojí vždy, když otočíte klíčem
v zapalování do polohy MAR.
Poznámky
Funkce Bluetooth u mobilního
telefonu musí být aktivována, aby
informační systém rozpoznal telefon
pokaždé, když nasednete do vozidla
a otočíte klíčem v zapalování do
polohy MAR.
Poznámky
Pokud párování není úspěšné,
zkontrolujte, zda je v zařízení
uveden systém telefonu ve vozidle.
Možná budete muset toto zařízení
ze seznamu vymazat a spárovat je
jako nové zařízení.
Systém se vás po dokončení
párování zeptá, zdá chcete
zkopírovat kontakty z telefonu, který
jste zrovna spárovali. 3 56
Po dokončení párování se telefon
automaticky připojí k systému
handsfree. Mobilní telefon lze potom
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ovládat prostřednictvím ovládacích
prvků pro informační systém na
volantu.

Zrušení spárování mobilního
telefonu se systémem
handsfree pro telefon

Pokud byl spárován maximální počet
telefonů, lze nový telefon spárovat
pouze, pokud je zrušeno spárování
některého telefonu.
Chcete-li zrušit spárování mobilního
telefonu, použijte tlačítka na volantu:
1. Â / MENU: Stisknutí
2. R / S: Stisknutím posunujete na
displeji nahoru/dolů
3. SETTINGS (NASTAVENÍ): Zvolte
možnost a pro potvrzení stiskněte
tlačítko SRC/OK
4. R / S: Stisknutím posunujete na
displeji nahoru/dolů
5. Uživatelská data: Zvolte možnost
a pro potvrzení stiskněte tlačítko
SRC/OK

6. R / S: Stisknutím posunujete na
displeji nahoru/dolů
7. Vymazat uživatele: Zvolte
možnost a pro potvrzení stiskněte
tlačítko SRC/OK
Vymažte zařízení ze seznamu
zařízení Bluetooth na svém mobilním
telefonu. Viz návod k obsluze vašeho
mobilního telefonu.
Zrušením spárování telefonu
vymažete všechny nahrané kontakty
a historii telefonátů telefonu
z telefonního seznamu v systému
handsfree.

Tísňové volání
9 Varování
Ustanovení spojení nelze zaručit
ve všech situacích. Z tohoto
důvodu byste se neměli výhradně
spoléhat na mobilní telefon pokud
se jedná o životně důležitou
komunikaci (např. lékařská
pomoc).
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V některých sítích může být
nezbytné mít v mobilním telefonu
správně vloženou platnou SIM
kartu.

9 Varování
Pamatujte na to, že můžete volat
nebo přijmout hovor pomocí
mobilního telefonu pouze pokud je
v oblasti pokrytí s dostatečně
silným signálem. Za určitých
podmínek nelze uskutečnit
nouzová volání ve všech
telefonních sítích; je možné, že je
nelze uskutečnit pokud jsou
aktivovány určité služby
poskytované sítí a/nebo určité
telefonní funkce. Můžete se na to
zeptat místních provozovatelů
sítě.
Číslo nouzového volání se může
lišit v závislosti na oblasti a zemi.
Prosím zeptejte se předem na
správné číslo nouzového volání
příslušné oblasti.
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Realizace nouzového volání

Vytočte číslo nouzového volání (např.
112).
Je realizováno propojení telefonu
s centrálou nouzových volání.
Odpovězte na dotazy servisního
personálu ohledně nouzové situace.

9 Varování
Hovor neukončujte dokud k tomu
nejste vyzváni centrálou
nouzových volání.

Použití
Úvod

Je-li navázáno spojení Bluetooth
mezi mobilním telefonem a sadou
handsfree, lze funkce mobilního
telefonu ovládat především pomocí
ovládacích prvků pro informační
systém, které se nacházejí na
volantu.
Systém handsfree lze ovládat rovněž
pomocí hlasových povelů 3 42.

V tomto případě lze např. importovat
a aktualizovat kontakty a telefonní
čísla uložená v mobilním telefonu do
sady handsfree.
Po připojení se data z mobilního
telefonu přenesou do sady
handsfree. V závislosti na modelu
telefonu to může nějakou dobu trvat.
Během této doby je ovládání
mobilního telefonu možné pouze
v omezené míře.
Poznámky
Některé mobilní telefony
nepodporují funkce sady handsfree.
Proto se funkce mohou lišit od
popisu.

Ovládání telefonu

Nejdůležitější ovládací prvky telefonu
jsou následující:
Ovládací prvky na volantu:
■ Â / MENU: Aktivuje nabídku
telefonu, potvrdí zvolenou položku
v nabídce, převezme hovor, přepne
na jinou konverzaci v telefonu,
vybere zvolenou zprávu a odmítne/
ukončí hovor 3 20

■ SRC/OK: Potvrdí zvolenou položku
v nabídce, převede konverzaci
v telefonu ze sady handsfree na
mobilní telefon a naopak, zvolí
zobrazenou SMS zprávu 3 20
■ Ã / ESC: Deaktivuje rozpoznávání
hlasu, přeruší hlasovou zprávu/
čtení textové zprávy, ukončí práci
s nabídkou telefonu, ukončí práci
s vnořenou nabídkou a vrátí se do
předchozí nabídky, ukončí aktuální
výběr bez uložení, vypne/znovu
zapne mikrofon během konverzace
v telefonu, ztlumí vyzvánění
příchozích hovorů 3 20
■ s: Aktivuje rozpoznávání hlasu,
přeruší hlasovou zprávu a vydá
nový hlasový povel, zopakuje
naposledy přehrávanou hlasovou
zprávu 3 42
■ < / ]: Upraví hlasitost 3 20
■ R / S: Prochází nabídku, prochází
textové zprávy 3 56
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Nastavení telefonu

Zvolte položku v nabídce nastavení
telefonu:
1. Â / MENU: Stisknutí
2. R / S: Stisknutím zvolte položku
SETTINGS (NASTAVENÍ)
3. SRC/OK: Stisknutím potvrďte
Po potvrzení požadovaného
nastavení telefonu stiskněte na
volantu tlačítko Ã / ESC, čímž
ukončíte práci s nabídkou telefonu
a změny se uloží.

Obnovení výchozího nastavení
Vymažte všechny údaje a kontakty ze
všech spárovaných telefonů
a obnovte v systému handsfree
původní nastavení. Přitom zvolte
v nabídce následující položky:
1. Â / MENU: Stisknutí
2. R / S: Stisknutím zvolte položku
SETTINGS (NASTAVENÍ), potom
pro potvrzení stiskněte SRC/OK

3. Zvolte položku Uživatelská data
a potom stiskněte tlačítko SRC/
OK.
4. Zvolte položku Vymazat vše
a potom pro potvrzení stiskněte
tlačítko SRC/OK
Na displeji se zobrazí dotaz Vymazat
vše?. Chcete-li vymazat všechny
údaje, potvrďte stisknutím tlačítka
SRC/OK. Pokud chcete požadavek
zrušit, stiskněte Ã / ESC.
Poznámky
Uživatelské údaje z jednoho
mobilního telefonu nelze vymazat,
pokud se nejedná o jediné zařízení
spárované s informačním
systémem.

Ovládání hlasitosti

Pevně nastavenou hlasitost telefonu
lze upravit pouze pomocí položky
Hlasitost řeči pomocí tlačítek na
informačním systému 3 20.
Funkce Hlasitost řeči umožní:
■ upravit předem nastavenou
hlasitost
■ upravit hlasitost telefonu během
konverzace, když vozidlo jede
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■ dočasně upravit předem
nastavenou hlasitost příchozího
hovoru
■ upravit hlasitost průběžných
zvukových hlášení

Nabídka telefonu

Chcete-li zobrazit položky v nabídce
telefonu, použijte tlačítka na volantu:
1. Â / MENU: Stisknutí
2. R / S: Stisknutím posunujete na
displeji nahoru/dolů a zvýrazníte
požadovanou položku
3. SRC/OK: Stisknutím potvrďte
svůj výběr
4. Ã / ESC: Stisknutím opustíte
nabídku telefonu

Ovládání obrazovky displeje

V nabídce telefonu, která se zobrazí
na displeji, jsou k dispozici následující
položky:
■ LAST CALLS (POSLEDNÍ
HOVORY): zobrazí se poslední
přijatá nebo volaná čísla. Tento
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seznam si lze stáhnout z paměti
mobilního telefonu a aktualizovat
pro práci se systémem handsfree.
■ PHONEBOOK (TELEFONNÍ
SEZNAM): umožňuje zobrazit čísla
v telefonním seznamu a vybrat si
číslo, na které budete volat. Jména
v telefonním seznamu jsou
uspořádána podle abecedy.
■ MESSAGE READER (ČTEČKA
ZPRÁV): umožní přečíst naposledy
přijatou textovou zprávu, zavolat
odesílateli zprávy nebo tuto zprávu
vymazat. Do vyhrazené schránky
přijatých zpráv můžete uložit až 20
textových zpráv - později si je
můžete poslechnout, můžete
zavolat odesílateli nebo můžete
tyto zprávy vymazat. Dále můžete
nastavit způsob upozorňování na
příchozí SMS zprávy.
■ SETTINGS (NASTAVENÍ): umožní
spravovat jména v telefonním
seznamu, párovat nové zařízení
nebo zpřístupnit kód PIN pro
systém handsfree.

Vytočení telefonního čísla

V souvislosti s vytáčením telefonních
čísel jsou k dispozici různé možností.
Patří zde:
■ Volání kontaktům z telefonního
seznamu
■ Volání na naposledy volaná nebo
přijatá čísla
■ Volání odesílatelům nebo
příjemcům SMS zprávy
Stiskněte tlačítko Â / MENU na
volantu a zobrazí se položky nabídky
telefonu.
V následujícím seznamu zvolte
možnost volání telefonního čísla:
■ LAST CALLS (POSLEDNÍ
HOVORY): Zobrazí se seznam
čísel naposledy volaných nebo
přijatých telefonních hovorů. Tento
seznam může obsahovat
maximálně 10 přijatých hovor, 10
odchozích hovorů a pět nepřijatých
hovorů

■ PHONEBOOK (TELEFONNÍ
SEZNAM): Pokud kopírovaný
telefonní seznam obsahuje více
než 1000 jmen kontaktů, systém
může fungovat pomaleji
■ MESSAGE READER (ČTEČKA
ZPRÁV): Do vyhrazené schránky
přijatých zpráv lze uložit až 20
textových zpráv, které si
poslechnete později
Jakoukoliv z těchto možností můžete
později zpřístupnit a zatelefonovat na
dané číslo.
Zvolte požadovaného příjemce a na
volantu stiskněte tlačítko Â / MENU.
Funkci vytáčení lze ovládat rovněž
pomocí hlasových povelů 3 42.

Telefonní seznam

Telefonní seznam telefonu obsahuje
seznam kontaktů dostupný pouze
danému uživateli vozidla. Z důvodu
zachování důvěrnosti lze každý
nahraný seznam kontaktů zobrazit
pouze, když je odpovídající telefon
připojen.
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Po navázání spojení lze seznam
kontaktů z mobilního telefonu
zkopírovat do sady handsfree.
Na dotaz systému, zda se má
seznam kontaktů zkopírovat,
stiskněte na volantu tlačítko SRC/
OK (Ano) nebo Ã / ESC (Ne). Další
možností je říct "Yes (Ano)" nebo "No
(Ne)" pomocí hlasových povelů 3 42.
Poté, co byl seznam kontaktů
zkopírován z mobilního telefonu do
systému handsfree, po každém
připojení telefonu se telefonní
seznam automaticky aktualizuje.
Poznámky
Některé mobilní telefony nedokáží
automaticky zkopírovat jména
kontaktů v telefonním seznamu kontakty musí být přenášeny ručně
pomocí klávesnice na mobilním
telefonu. Na pokyn systému
proveďte tento postup podle
konkrétních instrukcí platných pro
váš mobilní telefon.

Vytáčení čísla z telefonního seznamu
Položka PHONEBOOK (TELEFONNÍ
SEZNAM) umožní zobrazit všechna
uložená jména a čísla telefonu.
Jména jsou uspořádána podle
abecedy.
Volání pomocí jména nebo čísla:
1. Â / MENU: Stisknutí
2. R / S: Stisknutím posunujete na
displeji nahoru/dolů
3. PHONEBOOK (TELEFONNÍ
SEZNAM): Zvolte možnost a pro
potvrzení stiskněte tlačítko SRC/
OK
4. R / S: Stisknutím posunujete na
displeji nahoru/dolů a vybíráte
požadované jméno/číslo
5. Â / MENU: Stisknutím vytočíte
6. Ã / ESC: Stisknutím opustíte
nabídku telefonu
K vytáčení jména nebo čísla
z telefonního seznamu můžete použít
rovněž systém rozpoznávání hlasu s
3 42.
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Přidávání kontaktů do telefonního
seznamu
Po spárování telefonu nabídne
informační systém možnost
automaticky zkopírovat kontakty
v telefonu.
Kontakty lze přidat do telefonního
seznamu rovněž později stisknutím
tlačítka Â / MENU a výběrem
následujících položek:
■ SETTINGS (NASTAVENÍ)
■ Uživatelská data
■ Přidat kontakty
Mazání kontaktů z telefonního
seznamu
Kontakty v telefonním seznamu lze
vymazat v systému handsfree
pomocí následujících položek
v nabídce:
1. Â / MENU: Stisknutí
2. R / S: Stisknutím posunujete na
displeji nahoru/dolů
3. SETTINGS (NASTAVENÍ): Zvolte
možnost a pro potvrzení stiskněte
tlačítko SRC/OK
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4. Uživatelská data: Zvolte možnost
a pro potvrzení stiskněte tlačítko
SRC/OK
5. Vymazat uživatele: Zvolte
možnost a pro potvrzení stiskněte
tlačítko SRC/OK
Na displeji se zobrazí dotaz Vymazat
uživatele?. Chcete-li vymazat
všechny údaje, potvrďte stisknutím
tlačítka SRC/OK. Pokud chcete
požadavek zrušit, stiskněte Ã / ESC.

Poslední hovor

Chcete-li vytočit číslo ze seznamu
historie volání (např. vytáčená čísla,
přijaté hovory, zmeškané hovory),
zvolte následující:
1. Â / MENU: Stisknutí
2. R / S: Stisknutím posunujete na
displeji nahoru/dolů
3. LAST CALLS (POSLEDNÍ
HOVORY): Zvolte možnost a pro
potvrzení stiskněte tlačítko SRC/
OK
4. R / S: Stisknutím posunujete na
displeji nahoru/dolů a vybíráte
požadovaný kontakt

5. Â / MENU: Stisknutím vytočíte
6. Ã / ESC: Stisknutím opustíte
nabídku telefonu

Přijímání hovorů

Po přijetí hovoru jsou k dispozici
následující možnosti:
■ Â / MENU: Krátké stisknutí (Accept
an incoming call)
■ Â / MENU: Dlouhé stisknutí
(Reject an incoming call)
■ Ã / ESC : Krátké stisknutí (Ignore
an incoming call)
■ Â / MENU: Dlouhé stisknutí (End
a call)
Když je přijímán hovor, může se číslo
volajícího zobrazit na displeji. Pokud
je číslo uloženo v paměti systému,
zobrazí se místo něj jméno. Pokud
číslo nelze zobrazit, na displeji se
zobrazí zpráva Soukromé číslo.
Poznámky
Vyzvánění systému handsfree
závisí na nastavení vyzvánění ve
vašem mobilním telefonu, na
modelu telefonu a na použitém
režimu (tichý režim, vibrace atd.).

Funkce během telefonního
hovoru

Během hovoru je kromě ovládání
hlasitosti k dispozici celá řada funkcí:
■ Pokud chcete zablokovat mikrofon
a přidržet volajícího, stiskněte na
volantu tlačítko Ã / ESC. Chcete-li
v hovoru pokračovat, stiskněte
znovu tlačítko Ã / ESC.
■ Funkce Call alert informuje
o dalším příchozím hovoru
a umožňuje převzít příchozí hovor
během probíhajícího hovoru
a přepnout z jednoho hovoru na
druhý. Chcete-li odpovědět na
příchozí hovor, stiskněte na volantu
tlačítko Â / MENU. Systém přepne
na příchozí hovor a probíhající
konverzace bude přidržena.
Dalším stisknutím tlačítka Â /
MENU můžete přepínat mezi
jednotlivými volajícími.
■ Ze systému handsfree přepnete
hovor na mobilní telefon stisknutím
tlačítka SRC/OK na volantu.
Můžete hovořit do telefonu
a souběžně používat ovládací
prvky na volantu. Pokud probíhá

Telefon
více než jedna aktivní konverzace,
můžete stisknutím tlačítka Â /
MENU přepínat mezi jednotlivými
telefonními hovory. Krátkým
stisknutím a podržením tlačítka Â /
MENU ukončíte probíhající
konverzaci.

SMS (Short Message Service)

Čtečka zpráv SMS, která je součástí
informačního systému přečte
příchozí textové zprávy na mobilním
telefonu prostřednictvím systému
Bluetooth přes audio reproduktory
vozidla.
Do informačního systému lze uložit až
20 SMS zpráv. Následně po obdržení
nové zprávy bude nejstarší zpráva ve
schránce vymazána.
Čtečka SMS zpráv dokáže rozeznat
a přečíst veškeré zkratky. Dále
dokáže interpretovat nejčastěji
používané emotikony, např. smajlíky.
Funkce čtečky SMS se ovládají
pomocí ovládacích prvků na volantu
3 8 nebo pomocí hlasových povelů
3 42.

Poznámky
Některé mobilní telefony
neumožňují hlasové přečtení zpráv
SMS nebo automatický přenos
kontaktů. Viz pokyny v příručce
k vašemu mobilnímu telefonu. Další
možností je požádat o radu
poskytovatele služeb v síti.
Mezi nejdůležitější funkce čtečky
zpráv SMS patří:
■ Upozornění na novou příchozí
textovou zprávu na mobilním
telefonu prostřednictvím systému
Bluetooth, přičemž se na displeji
zobrazí jméno a číslo volajícího.
Dále vám systém navrhne, že vám
zprávu přečte
■ Správa schránky příchozích zpráv
v mobilním telefonu připojeném
k informačnímu systému
■ Opětovné přečtení již přijatých
a uložených zpráv
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■ Zavolání odesílateli hlasové zprávy
pomocí ovládacích prvků na
volantu nebo prostřednictvím
hlasových povelů
■ Vymazání konkrétních textových
zpráv nebo celé schránky
příchozích zpráv SMS pomocí
ovládacích prvků na volantu nebo
pomocí hlasových povelů.
Pokud chcete ovládat funkce SMS
pomocí ovládacích prvků na volantu,
zvolte následující:
1. Â / MENU: Stisknutí
2. R / S: Stisknutím posunujete na
displeji nahoru/dolů
3. MESSAGE READER (ČTEČKA
ZPRÁV): Výběr položky
4. SRC/OK: Stisknutím potvrďte
Procházejte jednotlivé položky
MESSAGE READER (ČTEČKA
ZPRÁV). Potom zvýrazněte
požadovanou položku a stiskněte
tlačítko SRC/OK:
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■ Přečíst poslední: Přečte se
naposledy přijatá zpráva, zavolá se
odesílateli zprávy, zpráva se
vymaže
■ INBOX (PŘÍCHOZÍ): Zobrazí se
přijaté zprávy, přečtou se uložené
zprávy, zobrazí se informace
a identita odesílatele
■ DELETE (VYMAZAT): Vymaže se
zpráva
Systém se zeptá DELETE
(VYMAZAT)?. Potvrďte vymazání
stisknutím tlačítka SRC/OK nebo
zrušte stisknutím tlačítka Ã / ESC.
■ Vymazat vše Vymažou se všechny
zprávy
Systém se zeptá Vymazat vše?.
Potvrďte vymazání stisknutím
tlačítka SRC/OK nebo zrušte
stisknutím tlačítka Ã / ESC.
Typ signalizace
Čtečka zpráv SMS umožní vybrat
jedno ze tří upozornění na novou
textovou zprávu.

Chcete-li upravit nastavení, použijte
na volantu následující ovládací prvky:
1. Â / MENU: Stisknutí
2. R / S: Stisknutím posunujete na
displeji nahoru/dolů
3. MESSAGE READER (ČTEČKA
ZPRÁV): Zvolte možnost a pro
potvrzení stiskněte tlačítko SRC/
OK
4. R / S: Stisknutím posunujete na
displeji nahoru/dolů
5. SIGNAL TYPE (TYP SIGNÁLU):
Zvolte možnost a pro potvrzení
stiskněte tlačítko SRC/OK
6. R / S: Procházejte nabídku
a zvolte jednu z následujících
možností. Potom pro potvrzení
výběru stiskněte tlačítko SRC/OK:
■ Pouze vizuální upozornění: Pouze
se zobrazí nová textová zpráva na
displeji
■ Vypnout čtečku: Deaktivuje se
čtečka zpráv SMS, takže v případě
nové textové zprávy nebudete na
tuto zprávu vůbec upozornění

Kód GRPS

GPRS (General Packet Radio
Service) umožňuje přenášet data
v mobilním telefonu vyšší rychlostí.
Zpřístupnění kódu GPRS:
1. Â / MENU: Stisknutí
2. R / S: Stisknutím posunujete na
displeji nahoru/dolů
3. SETTINGS (NASTAVENÍ): Zvolte
možnost a pro potvrzení stiskněte
tlačítko SRC/OK
4. R / S: Stisknutím posunujete na
displeji nahoru/dolů
5. Pokročilé funkce: Zvolte možnost
a pro potvrzení stiskněte tlačítko
SRC/OK
6. R / S: Stisknutím posunujete na
displeji nahoru/dolů
7. Kód GRPS: Zvolte možnost a pro
potvrzení stiskněte tlačítko SRC/
OK
Na displeji se zobrazí kód.
Kód GPRS lze zpřístupnit a změnit
také pomocí rozpoznávání hlasu
3 42.

Telefon

Mobilní telefony
a občanské radiostanice
(CB)
Pokyny k montáži a použití

Při montáži a používání mobilního
telefonu se musí dodržovat pokyny
k montáži a používání od výrobce
mobilního telefonu a handsfree sady
pro dané vozidlo. V opačném případě
může dojít ke zrušení platnosti
homologace vozu (Směrnice EU
95/54/ES).
Doporučení k používání bez poruch:
■ Odborně nainstalovaná vnější
anténa pro zajištění maximálního
možného dosahu,
■ Maximální přenosový výkon je
10 W,
■ Montáž telefonu na vhodné místo věnujte pozornost příslušné
poznámce v Příručce uživatele,
kapitola Systém airbagů.
Informujte se o umístění vnější
antény, držáku zařízení a způsobu
použití zařízení s vysílacím výkonem
nad 10 W.

Používání nástavce náhlavní
soupravy bez vnější antény se
standardy mobilního telefonu GSM
900/1800/1900 a UMTS je povoleno
pouze v případě, že je maximální
vysílací výkon mobilního telefonu
2 watty pro GSM 900 nebo 1 watt pro
ostatní typy.
Z bezpečnostních důvodů
nepoužívejte telefon během jízdy.
Dokonce i použití handsfree sady
může během jízdy rozptylovat.

9 Varování
Vysílačky a mobilní telefony, které
nesplňují výše zmíněné standardy
pro mobilní telefony, používejte
pouze spolu s anténou umístěnou
vně vozidla.

Výstraha
Pokud nejsou dodrženy výše
zmíněné předpisy a uvnitř vozidla
bez vnější antény jsou používány
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mobilní telefony a vysílačky, může
to vést k poruchám v elektronice
vozidla.
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