
NÁVOD K POUŽITÍ

In-Car Audio Visual Navigation

Děkujeme, že jste si zakoupili tento přijímač.
Pro zajištění jeho správného provozování si přečtěte 
tento návod.
Doporučujeme, abyste si po přečtení návod uchovalina 
bezpečném místě pro případné budoucí použití.



Následující symboly jsou uvedeny jak v tomto návodu k použití, tak i na 
samotném přístroji. Jejich smyslem je zajistit správné a bezpečné používání 
zařízení a zabránit případnému poranění nebo škodám na majetku. Je důležité, 
abyste významu těchto symbolů porozuměli předtím, než začnete číst zbývající 
část tohoto návodu.

Bezpečnostní opatření pro používání
Následující symboly předcházejí informacím, jejichž cílem je zabránit poškození hlavní 
jednotky a zajistit její bezproblémový provoz.

VAROVÁNÍ
Tento symbol označuje situaci, při níž nesprávná manipulace v důsledku 
nevěnování pozornosti tomuto symbolu může vést k úmrtí nebo 
vážnému poranění.

UPOZORNĚNÍ
Tento symbol označuje situaci, při níž nesprávná manipulace v důsledku 
nevěnování pozornosti tomuto symbolu může vést ke zranění nebo k 
věcným škodám.

UPOZORNĚNÍ
Pokud se uvnitř dotekových spínačů obrazovky vytvoří kondenzace, 
nemusejí vykazovat správnou funkci. V takovém případě tyto spínače 
nepoužívejte, dokud kondenzace nezmizí.

DŮLEŽITÉ
Dodržujte tyto pokyny, abyste předešli nesprávnému fungování nebo 
poškození hlavní jednotky.
V případě nesprávné funkce proveďte popsaný krok.

POZOR
Užitečné informace pro bezproblémový provoz hlavní jednotky.

Skutečnosti, na které je třeba brát zřetel při provozování hlavní jednotky.
VEZMĚTE NA VĚDOMÍ

Prostudujte si veškeré materiály, jako např. návody a záruky, které byly dodány 
společně s tímto výrobkem. Společnost ECLIPSE nepřebírá žádnou 
odpovědnost za neuspokojivý výkon výrobku v důsledku nedodržování 
uvedených pokynů.
Technické změny výrobku mohou vést k rozdílům mezi obsahem tohoto návodu 
a funkcemi výrobku.
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Než začnete přístroj používat

Bezpečnostní upozornění

FIGYELMEZTETÉS
● Nepokoušejte se systém upravovat jiným způsobem, než je zde uvedeno. Nepoužívejte jiný 

postup instalace než ten, který je zde uveden. Společnost Eclipse neodpovídá za žádné škody 
včetně např. vážného poranění, smrti nebo škod na majetku, které by vznikly v důsledku 
instalací umožňujících provozování přístroje jiným způsobem, než ke kterému je určen.

● Hlavní jednotka vyžaduje stejnosměrné napájení 12 V. Neinstalujte hlavní jednotku do žádného 
vozidla, které není vybaveno 12V napájením s uzemněným záporným pólem. Jiný způsob 
instalace může způsobit vážné poškození hlavní jednotky, úraz elektrickým proudem nebo 
zranění.

● Nikdy neinstalujte hlavní jednotku do míst, kde by narušovala bezpečný provoz vozidla.

● Nikdy neomezujte výhled řidiče. Neinstalujte hlavní jednotku do míst, kde by narušovala funkci 
systému řízení, brzd nebo bezpečnostních systémů, jako např. bezpečnostních pásů a airbagů.

● Než začnete do vozidla vrtat otvory pro montáž přístroje, vždy si ověřte umístění rozvodů, 
nádrží, elektroinstalací a dalších systémů a komponent vozidla, aby nedošlo k jejich narušení 
nebo přerušení kontaktů. Do míst vrtaných otvorů naneste ochranu proti korozi a zajistěte 
utěsnění. V opačném případě by mohlo dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým 
proudem.

● Při montáži hlavní jednotky neodstraňujte ani nijak neupravujte žádné stávající upevňovací 
prvky ve vozidle, jako např. matice, šrouby, úchyty, svorky apod. Nikdy neodpojujte, 
nepřemisťujte ani nijak neměňte kabeláž, elektrické uzemnění a pásky. Úprava stávajících 
komponent vozidla může způsobit ztrátu bezpečnosti jeho provozu.

● Než začnete s montáží, odpojte záporný (-) pól baterie, abyste zabránili úrazu elektrickým 
proudem, jiskření, požáru a poškození kabeláže vozidla, jakožto i hlavní jednotky, kterou 
instalujete.

● Zajistěte kabely nevodivými páskami nebo plastovými úchyty tak, aby nepřekážely provozu 
vozidla, včetně fungování brzdového pedálu, systému řazení a řízení. Umístěte kabely tak, aby 
nemohlo dojít k jejich odírání, poškrábání či jinému poškození v důsledku pohybujících se 
komponent vozidla, včetně elektricky nastavitelných sedadel.

● Aby nedošlo k poškození hlavní jednotky a vozidla, včetně požáru, nikdy nenapájejte 
instalovanou hlavní jednotku způsobem, který by vedl k přetížení stávajících obvodů vozidla. 
Napájecí vodiče a přípojky vždy náležitě zaizolujte. Vždy namontujte dodané pojistky, jističe a 
relé.

● Airbagy tvoří zásadní součást bezpečnostního systému. Nikdy neinstalujte hlavní jednotku 
způsobem, při kterém by došlo ke změně elektroinstalace airbagů nebo ke kolizi s dráhou 
explodujícího airbagu. V případě nehody musí všechny airbagy fungovat správně!

● Po dokončení instalace proveďte zkoušku veškerých elektrických systémů a ověřte jejich 
správné fungování. Otestujte světla, klakson, brzdová světla a výstražná směrová světla.

● Z důvodu své vlastní ochrany používejte během vrtání ochranné brýle.
Úlomky materiálu nebo odlomený vrták mohou způsobit vážné poškození očí, včetně oslepnutí.

● K zaizolování konců veškerých vodičů použijte izolační pásku na kabely, a to i tehdy, není-li ve 
vozidle použita. Náležitá izolace zabraňuje vzniku jisker, požáru a úrazu elektrickým proudem.

● Některé přístroje vyžadují použití baterií. Nikdy neinstalujte hlavní jednotku do míst, kde mohou 
k bateriím získat přístup malé děti. Pokud by baterii spolkly, okamžitě vyhledejte lékařskou 
pomoc.

● Je-li vozidlo v pohybu, vždy věnujte pozornost silnici před vámi a nepokoušejte se hlavní 
jednotku nijak nastavovat. Aby nedošlo k nehodě, sledujte dění na silnici. Při provozování nebo 
nastavování hlavní jednotky je nutné se soustředit vždy v první řadě na řízení.
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● Řidič by se neměl během řízení dívat na obrazovku přístroje. V opačném případě by mohl 
způsobit nehodu.

● Nevkládejte žádné cizí předměty do slotu pro disk nebo vstupu iPodu/USB. Mohlo by dojít k 
požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

● Nerozebírejte ani jinak nepozměňujte hlavní jednotku. V opačném případě by mohlo dojít k 
nehodě, požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

● Dbejte na to, aby do vnitřních částí hlavní jednotky nevnikla voda ani žádné cizí předměty. V 
opačném případě by mohlo dojít ke vzniku dýmu, požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

● Nepoužívejte hlavní jednotku, pokud není zcela funkční (obrazovka nesvítí nebo nefunguje 
zvuk). V opačném případě by mohlo dojít k nehodě, požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

● Pojistky vždy vyměňujte za takové, které mají shodnou proudovou hodnotu a charakteristiky. 
Nikdy nepoužívejte pojistku s vyšší proudovou hodnotou než má pojistka původní. Použití 
nesprávného typu pojistky může vést k požáru nebo vážným škodám.

● Vnikne-li do hlavní jednotky cizí předmět nebo voda, může být cítit dým nebo zápach. V 
takovém případě ihned přestaňte hlavní jednotku používat a obrať te se na svého prodejce. 
Pokud byste za těchto podmínek hlavní jednotku i nadále používali, mohlo by dojít k nehodě, 
požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

● Během jízdy by řidič neměl měnit disk nebo paměťové zařízení iPod/USB. V opačném případě 
by mohl způsobit nehodu. Vždy musíte nejprve vozidlo zastavit nebo zaparkovat na 
bezpečném místě a teprve poté vyjmout nebo vložit disk a/nebo iPod/USB.

● Umělohmotné sáčky a obaly mohou způsobit udušení a smrt. Uchovávejte tyto předměty mimo 
dosah dětí. Nikdy nenatahujte takovéto sáčky nebo obaly nikomu hlavu ani je nevkládejte před 
ústa.

● Před sledováním DVD nebo videa vždy zaparkujte vozidlo na bezpečném místě a zatáhněte 
ruční brzdu. Z bezpečnostních důvodů je u pohybujícího se vozidla funkční pouze zvuk DVD 
nebo videa.
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Bezpečnostní upozornění
Než začnete přístroj používat

VIGYÁZAT
● Zapojení elektroinstalace a montáž této hlavní jednotky vyžaduje odbornost a zkušenosti. 

Doporučujeme proto svěřit tuto práci odborníkovi. Obrať te se na svého prodejce nebo 
odborníka na instalaci těchto systémů. Nesprávné zapojení elektroinstalace může způsobit 
poškození hlavní jednotky nebo může narušovat bezpečný provoz vozidla.

● Používejte pouze specifikované díly příslušenství. Používání jiných dílů může způsobit 
poškození hlavní jednotky nebo zapříčinit vyklouznutí, vypadnutí či vylétnutí takového dílu z 
hlavní jednotky.

● Neinstalujte hlavní jednotku do míst, kde by mohla přijít do styku s kondenzací (kolem hadic 
klimatizace apod.), nebo do míst, kde by byla vystavena účinkům vody, nadměrné vlhkosti, 
prachu nebo zápachu oleje. Proniknutí vody, vlhkosti, prachu nebo olejového dýmu do hlavní 
jednotky může způsobit dým, požár nebo poruchu.

● Neinstalujte hlavní jednotku do míst vystavených přímému slunečnímu záření nebo horkému 
vzduchu z topení.  Mohlo by dojít k jejímu přehřátí a následné poruše nebo vzniku požáru.

● Dbejte na to, aby nebylo blokováno proudění vzduchu z chladiče nebo větracích otvorů hlavní 
jednotky. Blokování proudění vzduchu způsobí přehřátí hlavní jednotky, což může mít za 
následek vznik požáru.

● Připojte hlavní jednotku tak, jak je uvedeno v instalační příručce. V případě nesprávného 
zapojení může dojít k nehodě nebo ke vzniku požáru.

● Elektrické vedení instalujte tak, aby nemohlo dojít k přiskřípnutí kabelů pohyblivými součástmi, 
jako např. kolejničkami sedadel či šroubových spojů karosérie vozidla. V případě rozpojení 
nebo elektrického zkratu může dojít k nehodě, požáru a úrazu elektrickým proudem.

● Elektrické vedení instalujte tak, aby se kabely nedotýkaly kovových součástí. Při styku s 
elektrickými součástmi může dojít k poškození elektroinstalace s následkem požáru či úrazu 
elektrickým proudem.

● Při instalaci kabeláže hlavní jednotky se vyvarujte kontaktu s horkými povrchy. Vysoké teploty 
mohou poškodit kabeláž, což může mít za následek zkrat, jiskření či vznik požáru.

● Při změně místa instalace hlavní jednotky se z bezpečnostních důvodů nejprve obrať te na 
prodejce, u kterého jste ji zakoupili. K demontáži a instalaci je nezbytná odborná způsobilost.

● Udržujte hlasitost na rozumné úrovni tak, abyste vždy slyšeli zvuky zvenku, včetně výstražných 
signalizací, hlasů a sirén. V opačném případě můžete způsobit nehodu.

● Při úpravě sklonu displeje nebo při jeho uzavírání dbejte opatrnosti, abyste si nepřiskřípli ruce 
a prsty. Mohlo by dojít k poranění.

● Nevkládejte ruce ani prsty do slotu pro disk nebo vstupu iPodu/USB.
Mohlo by dojít k poranění.

● Nedotýkejte se horkých dílů hlavní jednotky. Mohlo by dojít k požáru.

● Hlasitost by měla být vždy udržována na střední úrovni, aby při zapnutí hlavní jednotky nedošlo 
k poškození sluchu.

● Neprovozujte jednotku, pokud vydává zkreslený zvuk.

● Hlavní jednotka pracuje s neviditelným laserovým světlem. Hlavní jednotku nerozebírejte ani 
jinak nepozměňujte. V případě jakýchkoli potíží se obrať te na prodejce, kde jste hlavní jednotku 
zakoupili. Úprava jednotky může způsobit odkrytí laserového paprsku (což může poškodit váš 
zrak) nebo způsobit nehodu, požár či úraz elektrickým proudem.
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● Dojde-li k pádu hlavní jednotky nebo poškození čelního panelu, vypněte její napájení a obrať te 
se na svého prodejce. Pokud byste jednotku používali v tomto stavu, mohlo by dojít k požáru 
nebo úrazu elektrickým proudem.

● Na horní straně jednotky je upevněn štítek s nápisem „CLASS 1 LASER PRODUCT“.

● V souladu s Evropskou směrnicí 2002/96/ES (o odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních = OEEZ) nesmí být tento výrobek, který je opatřen štítkem s přeškrtnutou odpadní 
nádobou, likvidován v členských státech EU společně s domovním odpadem.
OEEZ: odpadní elektrická a elektronická zařízení
Při likvidaci tohoto výrobku v členském státě EU postupujte v souladu se zákony příslušného 
státu - např. vrať te výrobek distributorovi.
Vlivem přítomnosti nebezpečných látek mohou mít OEEZ vliv na životní prostředí a lidské 
zdraví. Tento negativní vliv můžete svým přičiněním pomoci eliminovat a podpořit opětovné 
využití / recyklaci výrobku.
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Bezpečnostní upozornění
Než začnete přístroj používat

FONTOS
● Při nadměrných vibracích – např. při jízdě po nerovné silnici – nemusí být hlavní jednotka 

funkční vlivem neschopnosti načítání dat z disku.
● V chladných podmínkách může bezprostředně po zapnutí topení docházet ke kondenzaci vody 

na čočkách určených ke čtení disků CD a DVD. Vyčkejte přibližně 1 hodinu, dokud se 
kondenzovaná voda neodpaří a přístroj nezačne opět normálně fungovat.
Pokud nedojde k obnovení normálního provozu ani po několika hodinách, obrať te se na 
prodejce, u něhož jste přístroj zakoupili.

● Začnete-li tento přijímač používat ihned po zakoupení nebo krátce po jeho dlouhodobém 
uložení, při kterém byl odpojen od akumulátoru vozidla, nemusí být aktuální poloha zobrazena 
přesně. Vyčkejte okamžik, GPS zobrazí správnou polohu.

● Tento přístroj je přesným elektronickým zařízením a v případě působení statické elektřiny, 
elektrického šumu, vibrací a dalších podobných vlivů může dojít ke ztrátě informací, které jste 
do něho něho po zakoupení zaznamenali. Informace zaznamenané v hlavní jednotce 
doporučujeme zálohovat.

● Na následující případy se nevztahuje záruka.
a Poškození nebo ztráta dat, uložených kupujícím do hlavní jednotky, v důsledku nedodržení 

pokynů nebo nesprávné obsluhy hlavní jednotky, ani žádných jiných potíží s tím spojených, 
nebo v důsledku účinků elektrického šumu nebo jiných vlivů.

b Poškození nebo ztráta dat, uložených kupujícím do hlavní jednotky, v důsledku nesprávného 
používání jednotky kupujícím nebo třetí stranou.

c Poškození nebo ztráta dat, uložených do hlavní jednotky kupujícím, v důsledku selhání / 
opravy hlavní jednotky.

* Montáží nebo používáním hlavní jednotky vyjadřujete svůj souhlas s výše uvedenými body.
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Než začnete přístroj používat

19

Čtení tohoto dokumentu 

ELLENŐRIZZE

V tomto dokumentu je hlavní jednotka obecně popsána prostřednictvím obrazovek, které jsou
zobrazovány po připojení doplňkových zařízení.
Navigace je ve většině případů popisována prostřednictvím obrazovky 1, kde sever směřuje vzhůru.
Přepínání zobrazení
Zahrnuje-li pokyn stisknutí tlačítka na panelu, jsou názvy těchto tlačítek uváděny následovně:

 ( ,  atd.). 
Zahrnuje-li pokyn klepnutí na dotykový přepínač, jsou názvy těchto přepínačů uváděny
následovně:  nebo [ ]. 

Název části
Každá část má svůj název.

Název položky
Každá položka má své 
číslo a název.

Název operace
Každá operace má 
název.

Podrobný název 
operace
Ke každé operaci je 
přiřazen podrobný 
název.

Postup operace
Popisuje operaci.
Pokračujte v obsluze 
podle číselného pořadí.

Obrazovka 
ovládání
Objeví se obrazovka 
ovládání.

○○○
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Tento přijímač

Tento přijímač lze ovládat stisknutím tlačítek (tlačítka na panelu) nebo klepnutím na dotyková
tlačítka zobrazená na displeji (pro odlišení od tlačítek jsou zde uváděny jako dotykové
přepínače).

■ Tlačítka na panelu

Tato tlačítka jsou ovládána stiskem.

Názvy ovládacích prvků a jejich funkce

a Tlačítko telefonu Stisknutím ovládáte telefon. 
b Tlačítko VOL Stisknutím nastavíte hlasitost zvuku.

c Tlačítko AV
Stisknutím zobrazíte ovládací obrazovku zvuku.
Stisknutím upravíte kvalitu obrazu nebo jas displeje. (Stiskněte po dobu 
min. 1 sekundy)

d Tlačítko NAVI Stisknutím zobrazíte menu navigace.
e Tlačítko MENU Stisknutím zobrazíte menu audia / informací.

f Tlačítko TUNE/TRACK

V režimu rádia:
Stisknutím provedete ruční výběr stanice.
Stisknutím provedete automatický výběr stanice. (Stiskněte po dobu 
min. 1 sekundy)
V režimu CD, MP3/WMA, USB a iPod:
Stisknutím vyberete stopu nebo hudební soubor.
Stisknutím rychle procházíte stopou nebo hudebním souborem dopředu 
nebo dozadu. (Stiskněte po dobu min. 1 sekundy)
V režimu DVD, DivX a iPod-video:
Stisknutím volíte videa nebo kapitoly.
Stisknutím rychle procházíte videem nebo kapitolami dopředu nebo 
dozadu. (Stiskněte po dobu min. 1 sekundy)

g Tlačítko TP
Krátkým stisknutím přepnete do režimu TP nebo TA.
Stisknutím ztišíte zvuk (Stiskněte po dobu min. 1 sekundy).

h Tlačítko OPEN/TILT Stisknutím otevřete displej nebo upravíte úhel naklopení obrazovky.
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■ Dotykový přepínač

Tyto přepínače jsou ovládány klepnutím na obrazovku. 

FONTOS

Ovládání dotykových přepínačů

● Klepněte na dotykový přepínač tak, abyste slyšeli zvuk „pípnutí“. (Je-li zvuková signalizace
navigace zapnutá.)

● Displeje se dotýkejte zlehka prstem, abyste předešli jeho poškození.

● Pokud přepínač nereaguje, sejměte prst z displeje a klepněte na něj znovu.

● Neaktivní dotykové přepínače mají tlumený barevný kontrast.

● Je-li funkce přepínače aktivována, je takovýto přepínač zobrazen jasnou barvou.

Na dotykový přepínač klepejte prstem. 
Používání tvrdých nebo ostrých předmětů, jako např. kuličkových per nebo mechanických 
propisek, může poškodit displej.

Dotykový přepínač
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Tento přijímač
Než začnete přístroj používat

Při nastartování vozidla se přijímač automaticky zapne a zobrazí obrazovku navigace*.
Vypnutím motoru se přijímač vypne. 
* Obrazovka navigace udává vaší aktuální polohu. Na obrazovce ovládání zvuku je uvedena

obrazovka posledního zvukového zdroje, který byl přehráván při posledním používání. 

■ Zapnutí napájení

Obrazovka s upozorněním je zobrazena automaticky. Po výběru jazyka klepnutím na [ I Agree
] zobrazíte obrazovku navigace.

■ Vypnutí zvuku

● Klepněte na  na obrazovce menu.
(Nacházíte-li se v obrazovce navigace, přepněte do obrazovky menu.)

FIGYELEM

● Chcete-li vypnout zvuk při současném zobrazení obrazovky navigace, přepněte nejprve do
obrazovky zdroje.

● Po vypnutí zvuku klepněte na zdroj, který požadujete změnit, na obrazovce zdroje. Podrobnosti
viz „Zapnutí zdroje zvuku” na str. 126.

● Napájení navigace nelze vypnout. 

Zapnutí a vypnutí

<Úvodní obrazovka>

Klíč zapalování

<Obrazovka navigace><Obrazovka s upozorněním>

Audio Off
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Chcete-li poslouchat hudbu, vložte do slotu
disk CD. Chcete-li sledovat film, vložte do
slotu disk DVD.

■ Vložení disku

FONTOS

VIGYÁZAT

● Displej se vyklopí, čímž se zpřístupní slot
pro vložení disku.

Vložení a vyjmutí disku

Tento přijímač dokáže přehrávat disky CD a 
DVD o průměru 8 cm. Abyste se vyvarovali 
problémů s disky, vkládejte do přístroje disk 
bez použití adaptérů.

● Je-li u vozidel s automatickou 
převodovkou řadicí páka v poloze P, nebo 
u vozidel s manuální převodovkou v 
poloze 1, 3, 5 nebo r, případně pokud je v 
držáku pohárků umístěna láhev nebo 
podobný předmět, může se přihodit, že 
nebudete moci otevřít nebo zavřít displej. 
Abyste mohli displej bezpečně otevřít nebo 
zavřít, nastavte řadicí páku do polohy N 
(automatická převodovka) nebo do 
neutrální polohy (manuální převodovka), 
případně vyjměte láhev či jiný předmět z 
držáku pohárků. Zajistěte vozidlo před 
pohybem - zatáhněte ruční brzdu a 
sešlápněte brzdový pedál. Zabráníte tak 
případným škodám nebo poranění.

● Neodkládejte pohárek nebo plechovku na 
otevřený displej. Mohli byste tím displej 
poškodit.

● Je-li v přístroji vložený disk, nestiskněte 
tlačítko  nebo . CLOSE

1 Stiskněte .

2 Klepněte na .DISC

Slot pro vložení disku
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Tento přijímač
Než začnete přístroj používat

● Po vložení disku se displej automaticky
uzavře.

● Držte disk DVD nebo CD správně. Jedním
prstem jej uchopte ve středovém otvoru,
druhým přidržujte za okraj. Disk musí
směřovat potištěnou stranou vzhůru.
Zasuňte disk do slotu.

● Vložíte-li do slotu disk DVD, spustí se
přehrávání filmu v režimu DVD.

● Vložíte-li do slotu disk CD, spustí se
přehrávání hudby zaznamenané na disku
nebo přístroj zahájí přehrávání MP3/WMA.

FIGYELEM

Stisknutím  po dobu min. jedné sekundy
otevřete displej. 

■ Vyjmutí disku

FONTOS

3 Vložte disk do slotu.

Disk

● Při vysouvání disku věnujte pozornost 
následujícím poznámkám.
Vozidla s automatickou převodovkou:
Je-li řadicí páka v poloze P, je obtížné disk 
vyjmout. Přeřaďte do polohy N. (Je-li vaše 
vozidlo vybaveno řadicí pákou pod 
volantem, přesuňte ji z polohy P do polohy 
N.)
Vozidla s manuální převodovkou:
Je-li řadicí páka v poloze 1, 3, 5 nebo „r“, 
je obtížné disk vyjmout. Přeřaďte do 
neutrální polohy.

● Dbejte na to, abyste NEZAVŘELI displej, 
pokud se ve slotu dosud nachází vysunutý 
disk. V opačném případě může dojít k 
poškození přijímače nebo poškrábání 
disku.

● Nepokoušejte se uzavřít čelní panel ručně. 
Mohli byste tím displej poškodit. 

● Neodkládejte pohárky, plechovky ani jiné 
předměty na otevřený displej. Mohli byste 
tím displej poškodit. 

● Vylijete-li na displej džus nebo jinou 
tekutinu, ihned jej otřete a očistěte. Pokud 
byste displej nevyčistili, mohlo by dojít k 
jeho poškození.

● S výjimkou vkládání nebo vyjímání disku 
ponechte displej vždy zavřený. Ochráníte 
jej tím před teplem a prachem.
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● Disk se automaticky vysune. 

● Stisknutím  zavřete displej. 

Pokud se vlivem okolních podmínek odráží
na displeji světlo, můžete upravit jeho úhel
naklopení.

VIGYÁZAT

FONTOS

1 Stiskněte .

2 Klepněte na .

3 Po vyjmutí disku klepněte na 
.

DISC

CLOSE

Nastavení úhlu naklopení 
displeje

Při nastavování úhlu naklopení dávejte 
pozor, abyste si neskřípli prsty. Mohli byste 
poranit sebe nebo poškodit displej.

● Nevkládejte do přístroje disk, je-li displej 
vyklopený. V opačném případě může dojít 
k poškození přijímače nebo poškrábání 
disku.

● Při úpravě sklonu displeje věnujte 
pozornost následujícím poznámkám.
Vozidla s automatickou převodovkou:
Nastavte úhel vyklopení tak, aby displej 
nepřekážel při přesunutí řadicí páky do 
polohy P, r nebo N. (Pokud by řadicí páka 
kolidovala s displejem, nevyklápějte jej.)
Vozidla s manuální převodovkou:
Nastavte úhel vyklopení tak, aby displej 
nepřekážel při přesunutí řadicí páky do 
polohy 1, 3, 5 nebo r. (Pokud by řadicí 
páka kolidovala s displejem, nevyklápějte 
jej.)
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Tento přijímač
Než začnete přístroj používat

●  : 
Každým klepnutím se displej vrátí z
vyklopeného stavu o 1 krok (5 °).
(Maximálně 7 kroků, 35 °)

●  : 
Každým klepnutím se displej vyklopí o 1
krok (5 °). (Maximálně 7 kroků, 35 °)

FIGYELEM

● Displej je možné otevřít i když je vyklopený.
Jakmile displej zavřete, vrátí se zpět do
nastaveného úhlu vyklopení.

● Jestliže vyklopíte displej a vypnete
zapalování vozidla (klíček v poloze OFF),
displej se vrátí zpět do vzpřímené polohy.
Po otočení klíčku zapalování do polohy ACC
nebo ON se displej vrátí zpět do
nastaveného úhlu vyklopení.

● Slot na paměťovou kartu SD slouží v
tomto přístroji k aktualizaci mapových
podkladů.

● Jakmile bude služba aktualizace map
nastavena, oznámíme to na našich
webových stránkách.

FIGYELEM

Logo a ochranná známka SD.

1 Stiskněte .

2 Klepněte na  nebo  
nastavení úhlu vyklopení. 

3 Po nastavení úhlu vyklopení stiskněte 
.

Slot na paměťovou kartu 
SD
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Hlavní režimy tohoto přijímače jsou: MENU, Navigace a Audio.

* Některé z těchto funkcí nelze použít během jízdy. 

Režimy přijímače

Režim Hlavní funkce

1
Navigace

(stiskněte )

● Zobrazení menu navigace
● Nastavení cíle, navádění

2
Audio

(stiskněte )

● Příjem rádia AM / FM 
● Ovládání přehrávače CD, MP3 / WMA
● Ovládání přehrávače zvuku přes Bluetooth
● Ovládání přehrávače DVD / DivX
● Zobrazení videa z videorekordéru
● Ovládání iPodu
● Úprava kvality obrazu

3
Hlavní menu

(stiskněte )

● Zobrazení menu audia
Změna zdroje audia

● Zobrazení menu informací
Nastavení ESN
Nastavení přepínače režimu řízení
Nastavení zadní kamery

1 2

3
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Tento přijímač
Než začnete přístroj používat

Mezi jednotlivými obrazovkami lze přepínat
stiskem těchto tlačítek. 

■ Obrazovka navigace

Stiskněte .

■ Obrazovka ovládání audia

Stiskněte .
(přehrávač disku CD)*1. 

(obrazovka vypnuto)*2

*1 Zobrazí se při zapnuté funkci zvuku.
Podrobnosti k ovládání zvuku viz „Zapnutí
zdroje zvuku” na str. 126. 

*2 Zobrazí se při vypnuté funkci zvuku.

■ Displej na obrazovce

Je-li do slotu vložen disk nebo je-li připojen
iPod či USB a současně je zobrazena
obrazovka navigace, objeví se na obrazovce
tento displej.
Po krátkém okamžiku tento displej
automaticky zmizí. 

FIGYELEM

Je-li připojen iPod, objeví se obrazovka
odpovídající zdroji zvuku předchozího režimu.

Spuštění jednotlivých 
režimů

Displej obrazovky
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Za následujících podmínek nelze tento přijímač provozovat (poloha klíčku zapalování).
: Funkční; ×: Nefunkční

*1 Je-li zatažená ruční brzda.
*2 Je-li zapnutý bezpečnostní režim.
*3 Video není zobrazeno.

FIGYELEM

Neaktivní přepínače mají tlumený barevný kontrast a nejsou funkční. Ovládání nefunkčního
přepínače, je-li vozidlo v pohybu, může vyvolat zobrazení hlášení o zakázané operaci.

Podmínky provozu přijímače

Funkce
Klíček zapalování Otevřený 

displejVypnutý 
(OFF) ACC Zapnutý (ON), 

vozidlo stojí *1
Zapnutý (ON), 

vozidlo v pohybu 

Navigace / 
nastavení a 
informace

×

Je-li vozidlo v 
pohybu, nejsou 

některé funkce z 
důvodu 

bezpečnosti 
funkční*2.

×

Funkce zvuku ×

Je-li vozidlo v 
pohybu, nejsou 

některé funkce z 
důvodu 

bezpečnosti 
funkční.

×

Funkce videa ×

Je-li vozidlo v 
pohybu, nejsou 

některé funkce z 
důvodu 

bezpečnosti 
funkční*3.

×

Vložení a vyjmutí 
disku a paměťové 

karty SD / 
nastavení úhlu 

vyklopení displeje

Po vypnutí 
motoru lze 

displej zavřít. 

Úhel vyklopení 
displeje nelze 

nastavit
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Než začnete přístroj používat

Nastavení hlavní jednotky

Kromě nastavení navigace a zvuku lze provést také následující nastavení. 

● Nastavení zadní kamery (Viz str. 30)

● Nastavení tónu navigace (Viz str. 31)

● Nastavení barevného vzoru (Viz str. 31)

● Nastavení podsvícení tlačítek (Viz str. 32)

● Nastavení hlasového výstupu navigace (Viz str. 33)

● Nastavení vstupu videorekordéru (Viz str. 33)

● Nastavení přepínačů na volantu (Viz str. 212)

● Nastavení a úprava obrazovky (Viz str. 34)

● Nastavení ESN (Eclipse Security Network) (Viz str. 36)

Nastavte kameru do režimu AUTO nebo
MANUAL.
Při nastavené volbě AUTO dojde k přepnutí
obrazovky na výstup ze zadní kamery při
zařazení zpátečky. Volbou MANUAL
přepnete na obraz ze zadní kamery při
klepnutí na .

● Pro dokončení uložte nastavení klepnutím
na  a vrať te se do předchozí
obrazovky. 

Nastavení zadní kamery

1 Stiskněte .

2 Klepněte na .

Camera Screen

Info

3 Klepněte na .

4 Klepněte na  nebo .

Setting

Auto Manual

Done
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Stisknutím tlačítek na panelu a klepnutím na
dotykové přepínače je možné nastavit zvuk
„pípnutí“. 

● Pro dokončení uložte nastavení klepnutím
na  a vrať te se do předchozí
obrazovky. 

FIGYELEM

Tón navigace vychází ze všech reproduktorů.

Je možné nastavit barevný vzor obrazovek. 

Nastavení tónu navigace

1 Stiskněte .

2 Klepněte na .

3 Klepněte na .

Info

Setting

4 Klepnutím na  nebo  (ztišit) 
nastavte tón navigace. 

Nastavení barevného 
vzoru

1 Stiskněte .

2 Klepněte na .

On Off

Done

Info
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Nastavení hlavní jednotky
Než začnete přístroj používat

● Pro dokončení uložte nastavení klepnutím
na  a vrať te se do předchozí
obrazovky. 

Je možné nastavit podsvícení tlačítek.

3 Klepněte na .

4 Klepnutím na , , ,  
nebo  nastavte barevný vzor.

Setting

1 2 3 4
5

Done

Nastavení podsvícení 
tlačítek

1 Stiskněte .

2 Klepněte na .

3 Klepněte na .

Info

Setting



33 33

● Pro dokončení uložte nastavení klepnutím
na  a vrať te se do předchozí
obrazovky. 

Vyberte pravý nebo levý zvukový kanál
navigace. 

● Pro dokončení uložte nastavení klepnutím
na  a vrať te se do předchozí
obrazovky. 

Nastavte signál videa. 
Volbou Auto přístroj automaticky vybere
NTSC nebo PAL.

4 Klepněte na  nebo .

Nastavení hlasového 
výstupu navigace

1 Stiskněte .

2 Klepněte na .

Blue Red

Done

Info

3 Klepněte na .

4 Klepněte na  nebo .

Nastavení vstupu 
videorekordéru

1 Stiskněte .

Setting

Front L Front R

Done
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Nastavení hlavní jednotky
Než začnete přístroj používat

● Pro dokončení uložte nastavení klepnutím
na  a vrať te se do předchozí
obrazovky. 

Aby byla obrazovka lépe viditelná, může
systém automaticky přepínat mezi denním a
nočním režimem v závislosti na tom, zda jsou
světla (parkovací, koncová, osvětlení SPZ)
zapnutá nebo vypnutá.
U některých vozidel nemusí tento přijímač
dokázat rozpoznat, zda jsou světla vypnutá
nebo zapnutá. V takovém případě mezi
nočním a denním režimem přepínejte ručně.

■ Obrazovka úpravy kvality obrazu

ELLENŐRIZZE

Obrazovku pro úpravu obrazu lze otevřít z
obrazovky navigace, ovládání audia nebo
videa.

● Podrobnosti k úpravám viz „Úprava kvality
obrazu” na str. 35.

● Pokud po dobu 20 sekund neprovedete
žádnou operaci, vybere přijímač nastavení
automaticky a vrátí se na předchozí
obrazovku.

● Obrazovka navigace a zvuku. 

2 Klepněte na .

3 Klepněte na .

4 Klepněte na ,  nebo 
.

Info

Setting

Auto NTSC
PAL

Done

Nastavení a úprava 
obrazovky

1 Stiskněte  po dobu min. 1 
sekundy.

2 Pro dokončení úpravy klepněte na 
.Done
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● Obrazovka videa. 

■ Přepínání mezi nočním a denním
obrazem 

● Při každém klepnutí se displej přepíná
mezi denním a nočním zobrazením.

FIGYELEM

Je-li zapnuté napájení, tlačítka na panelu stále
svítí.

■ Skrytí obrazovek

● Chcete-li obrazovku vrátit zpět, klepněte
na  nebo .

■ Úprava kvality obrazu

Denní a noční obraz můžete upravovat
nezávisle na sobě. 

● Obrazovka navigace a zvuku. 

● Obrazovka videa. 

Jas

● Výchozí nastavení systému pro vypnutá
světla je maximální hodnota (nejjasnější).

Vyvážení barev (týká se pouze
obrazovky videa)

Denzita barev (týká se pouze obrazovky
videa)

1 Je-li zobrazen noční režim, klepněte 
na .

1 Na obrazovce pro úpravu obrazu 
klepněte na volbu .

Day

Off
1 Chcete-li jas zvýšit, klepněte na . 

Pro snížení klepněte na . 

1 Pro zesílení zelené klepněte na . 
Pro zesílení červené klepněte na 

.

1 Pro ztmavení barev klepněte na . 
Pro zesvětlení klepněte na . 

＋
－

G

R

＋
－
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Nastavení hlavní jednotky
Než začnete přístroj používat

Přijímač má vestavěnou funkci ESN
(ECLIPSE Security Network). ESN je
bezpečnostní systém, který deaktivuje
funkce navigace a zvuku v případě odpojení
a opětovného připojení pólu baterie.
Kontrolku zabezpečení lze nastavit tak, aby
blikala je-li bezpečnostní systém v provozu.

Chcete-li ESN aktivovat, je nutné nejprve
zaregistrovat v tomto přijímači některý
hudební disk CD jako klíčový.

ELLENŐRIZZE

● Blikání bezpečnostní kontrolky odrazuje
zloděje.

● Disk DVD nebo MP3/WMA nelze
zaregistrovat jako klíčový disk CD.

● Při nastavení zabezpečení tohoto přijímače
je nutné zaregistrovat hudební disk CD.
Tento zaregistrovaný hudební disk CD vždy
uchovejte na bezpečném místě.

● Při nastavování zabezpečení je zvuk
vypnutý. 

■ Obrazovka nastavení ESN 

● Objeví se obrazovka nastavení ESN. 

Nastavení ESN (Eclipse 
Security Network) 

UKAZATEL

1 Stiskněte .

2 Klepněte na .

3 Klepněte na .

Info

ESN
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■ Aktivní zabezpečení ESN

Je-li zabezpečení ESN aktivní, funkce
navigace a audia tohoto přijímače se
deaktivují v okamžiku, dojde-li k odpojení a
následnému připojení baterie vozidla.

● Podrobnosti ke vkládání disku viz „Vložení
a vyjmutí disku” na str. 23. 

● Bezpečnostní systém je nyní zapnutý
[ON]. 

● Klepnutím na  zrušíte nastavení
zabezpečení a vrátíte se na předchozí
obrazovku. 

FIGYELEM

Pro odblokování zabezpečení vyžaduje
systém zaregistrovaný hudební disk CD.
Doporučujeme poznamenat si, o jaký disk CD
se jedná. 

■ Odblokování bezpečnostního
zámku ESN

Jestliže odpojíte a následně připojíte pól
baterie, zobrazí se nejprve obrazovka
načítání programu, úvodní obrazovka a poté
obrazovka zabezpečení.

● Podrobnosti ke vkládání disku viz „Vložení
a vyjmutí disku” na str. 23. 

● Přijímač ověří vložený disk CD oproti
zaregistrovaným informacím a je-li vše v
pořádku, odblokuje zabezpečení.

1 Přejděte na obrazovku nastavení ESN 
a vložte do slotu hudební disk CD.

2 Klepněte na .

3 Klepněte na .

Setup

YES

NO

1 Vložte do slotu zaregistrovaný 
hudební disk CD. 

2 Klepněte na .YES
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Nastavení hlavní jednotky
Než začnete přístroj používat

FIGYELEM

● Jestliže nelze hudební disk CD ověřit,
budete mít maximálně pět pokusů k
odblokování zabezpečení. Jestliže se
ověření nezdaří, objeví se obrazovka
zákaznického servisu. 

● Po zobrazení obrazovky zákaznického
servisu již nebude nadále možné tento
přijímač provozovat. Obrať te se proto na
zákaznický servis. 

■ Zrušení zabezpečení ESN

 Chcete-li po zrušení zabezpečení ESN
funkci znovu aktivovat, opakujte postup
registrace hudebního disku CD. Viz „Aktivní
zabezpečení ESN” na str. 37

● Podrobnosti ke vkládání disku viz „Vložení
a vyjmutí disku” na str. 23. 

■ Obrazovka nastavení kontrolky
zabezpečení

Můžete si zvolit, zda má být aktivní kontrolka
zabezpečení, která bliká, je-li ESN v provozu. 

ELLENŐRIZZE

Kontrolku nelze nastavit, dokud
nezaregistrujete do přijímače hudební disk
CD.1 Přejděte na obrazovku nastavení ESN 

a vložte do slotu hudební disk CD.

2 Klepněte na .

3 Klepněte na .

Cancel

YES

1 Klepněte na  na obrazovce 
nastavení ESN.

2 Klepněte na .

Indicator

Done
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Než začnete přístroj používat

39

Ovládání hands-free přes Bluetooth

Tento přijímač využívá bezdrátovou
technologii Bluetooth pro spojení s mobilními
telefony podporujícími tuto technologii.
Spojení s tímto přijímačem umožňuje
telefonovat bez nutnosti ovládání samotného
mobilního telefonu. Chcete-li používat
mobilní telefon podporující Bluetooth s tímto
přístrojem, je nutné provést registraci
Bluetooth a nastavení spojení.

● Mobilní telefon musí podporovat
odpovídající specifikaci Bluetooth.
Specifikaci Bluetooth, kterou tento přijímač
podporuje, naleznete v části Technické
údaje (Viz str. 221).

● Bluetooth je bezdrátová technologie s
krátkým dosahem určená pro připojení
mobilních telefonů, počítačů a dalších
podobných zařízení.

Bluetooth® je registrovaná ochranná
známka společnosti Bluetooth SIG, Inc.

a Indikátor signálu

b Indikátor baterie 

■ Obrazovka hands-free

● Objeví se obrazovka hands-free.

● Po ukončení hovoru stiskněte tlačítko
. 

● Obrazovka hands-free

■ Registrace mobilního telefonu

FONTOS

Zaregistrujte mobilní telefon na tomto
přijímači. Mobilní telefony lze zaregistrovat
dvěma způsoby - z mobilního telefonu, nebo
vyhledáním mobilního telefonu na tomto
přijímači. Lze zaregistrovat až 5 mobilních
telefonů. Priorita pořadí připojování je vždy 1
až 5. Jestliže přidáte nebo odstraníte mobilní
telefon, priorita pořadí připojení se obnoví.

Používání hands-free 
přes Bluetooth 

1 Stiskněte .

Neprovádějte registraci mobilního telefonu 
během jízdy. Zaparkujte nejprve vozidlo na 
bezpečném místě a teprve poté mobilní 
telefon zaregistrujte.
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Ovládání hands-free přes Bluetooth
Než začnete přístroj používat

Registrace z mobilního telefonu

● Název tohoto přijímače je ECLIPSE BT.

● Výchozí nastavení kódu PIN je 1234.

● Po zobrazení obrazovky informací o
přístroji proveďte příslušné operace na
mobilním telefonu.

● Obrazovka informací o přístroji

● Registrace mobilního telefonu je nyní
dokončena. 

Registrace vyhledáním mobilního
telefonu z přijímače

● Zobrazí se hlášení o probíhajícím
vyhledávání „Searching...“. 

1 Klepněte na  na obrazovce 
hands-free.

2 Klepněte na .

3 Na mobilním telefonu zadejte kód PIN 
tohoto přijímače.

Pairing

Allow Connect

4 Po dokončení registrace se na displeji 
zobrazí hlášení „Bluetooth Connection 
Successful“ (Spojení Bluetooth 
úspěšné).

1 Klepněte na  na obrazovce 
hands-free.

2 Klepněte na .

Pairing

Device Search
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● Obrazovka vyhledávání

● Výchozí nastavení kódu PIN je 1234.

● Po zobrazení obrazovky informací o
přístroji proveďte příslušné operace na
mobilním telefonu.

● Obrazovka informací o přístroji

● Registrace mobilního telefonu je nyní
dokončena. 

FIGYELEM

● Jestliže registrace selže, zobrazí se na
displeji hlášení o neúspěšném spojení
„Bluetooth Connection Failed“. V takovém
případě zopakujte postup registrace.

● Operace na mobilním telefonu jsou popsány
v příručce dodané s vaším telefonem. 

■ Vymazání zaregistrovaného
mobilního telefonu

Vymažte mobilní telefon zaregistrovaný na
tomto přijímači. 

● Vymazání mobilního telefonu je nyní
dokončeno. 

FIGYELEM

Při vymazání registrace mobilního telefonu
dojde též k výmazu veškeré historie volání a
kontaktních údajů uložených v tomto přijímači.

3 Vyberte název mobilního telefonu, 
který chcete zaregistrovat.

4 Zadejte kód PIN na mobilním telefonu. 

5 Po dokončení registrace se na displeji 
zobrazí hlášení „Bluetooth Connection 
Successful“ (Spojení Bluetooth 
úspěšné).

1 Klepněte na  na obrazovce 
hands-free.

2 Vyberte mobilní telefon, který chcete 
vymazat.

3 Klepněte na .

4 Po dokončení vymazání se na displeji 
zobrazí hlášení „Bluetooth Connection 
Successful“.

Select

Delete
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Ovládání hands-free přes Bluetooth
Než začnete přístroj používat

■ Připojení mobilního telefonu

Připojte mobilní telefon zaregistrovaný na
tomto přijímači. 

● Připojení mobilního telefonu k tomuto
přijímači je nyní dokončeno. (Na
obrazovce je zobrazen indikátor signálu a
baterie.)

FIGYELEM

● Jestliže připojení selže, zobrazí se na
displeji hlášení „Bluetooth Connection
Failed“. V takovém případě zopakujte
postup připojení.

● Mobilní telefon, který není zaregistrovaný,
nelze připojit.

■ Zrušení připojení mobilního
telefonu

● Zrušení připojení mobilního telefonu je
nyní dokončeno. (Indikátor signálu a
baterie z obrazovky zmizí.)

1 Klepněte na  na obrazovce 
hands-free.

2 Vyberte mobilní telefon, který chcete 
připojit.

3 Klepněte na .

4 Po dokončení připojení se na displeji 
zobrazí hlášení „Bluetooth Connection 
Successful“.

Select

Connect

1 Klepněte na  na obrazovce 
hands-free.

2 Vyberte mobilní telefon, jehož 
připojení chcete zrušit.

3 Klepněte na .

4 Po dokončení zrušení připojení se na 
displeji zobrazí hlášení „Bluetooth 
Connection Successful“.

Select

Disconnect
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FIGYELEM

Při odpojení baterie vozidla (např. z důvodu
opravy vozidla nebo vyjmutí tohoto přístroje)
dojde k vymazání veškerých zaregistrovaných
mobilních telefonů, adresářů a historie volání z
paměti. V takovém případě mobilní telefon do
paměti znovu zaregistrujte.

■ Telefonování

FONTOS

Z tohoto přijímače lze volat zadáním
telefonního čísla nebo vyvoláním uloženého
čísla z adresáře nebo z historie příchozích /
odchozích hovorů. Nelze však telefonovat z
mobilního telefonu, který není připojený.

Volání zadáním telefonního čísla 

● Můžete zadat až 24místné číslo.

● Klepnutím na  vymažete jednu
číslici zadaného čísla. 

● Přístroj vytočí zadané číslo. 

Volání na číslo z historie

● Klepnutím na  vymažete
seznam údajů.

Netelefonujte za jízdy! Zaparkujte nejprve na 
bezpečném místě a poté telefonujte.

1 Na obrazovce hands-free klepnutím 
na ,  až  zadejte 
telefonní číslo. 

0 1 9

Clear

2 Po dokončení klepněte na .

1 Klepněte na  na obrazovce 
hands-free.

2 Chcete-li volat na číslo z historie 
příchozích hovorů, klepněte na 

. Chcete-li volat na 
číslo z historie odchozích hovorů, 
klepněte na . 

History

Incoming Calls

Outgoing Calls

Delete All
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Ovládání hands-free přes Bluetooth
Než začnete přístroj používat

● Klepnutím na  nebo  zobrazíte
další jména nebo telefonní čísla. 

● Přístroj vytočí vybrané telefonní číslo z
historie. 

Volání na číslo z telefonního seznamu

● Klepnutím na  nebo  zobrazíte
další jména nebo čísla.
Klepnutím na , , , ,

, , ,  nebo
 zobrazte jména začínající

odpovídajícím písmenem nebo telefonní
čísla začínající odpovídajícím číslem. 

● Klepnutím na  přeneste
telefonní seznam do tohoto přijímače.
Klepnutím na  přenos dat zrušíte.

● Přístroj zavolá na číslo vybrané osoby.

FIGYELEM

Do historie příchozích a odchozích volání lze
uložit až 10 hovorů pro každý ze
zaregistrovaných mobilních telefonů. Je-li
hovorů více než 10, nejstarší hovor bude
vymazán. 

3 Vyberte jméno nebo telefonní číslo z 
historie volání. 

4 Klepněte na .

1 Klepněte na  na 
obrazovce hands-free.

Phone book

2 Vyberte osobu (jméno nebo telefonní 
číslo), které chcete volat.

3 Klepněte na .

ABC DEF GHI JKL
MNO PQRS TUV WXYZ
0-9

Data Transfer

Cancel
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■ Příjem hovoru

Příchozí hovory lze přijímat v režimu
jakéhokoli zdroje. Při příchozím hovoru se
automaticky objeví obrazovka volání.

● Jste spojeni a můžete hovořit.

● Obrazovka volání

FIGYELEM

Hovory můžete přijímat také automaticky. Viz
„Nastavení automatického příjmu” na str.
46.  

■ Ukončení hovoru (odmítnutí
hovoru)

Telefonní hovor můžete ukončit a také
odmítnout. 

● Hovor se ukončí. 

● Obrazovka volání

FIGYELEM

Odmítnuté hovory jsou ukládány do historie
příchozích hovorů. 

■ Nastavení hlasitosti vyzvánění

ELLENŐRIZZE

Nastavte hlasitost vyzvánění během zvonění. 

● : zvýšení hlasitosti vyzvánění
: snížení hlasitosti vyzvánění

FIGYELEM

Zvuk není slyšet, pokud není vyzváněcí tón
zapnutý.

■ Nastavení hlasitosti hovoru

ELLENŐRIZZE

Upravte hlasitost mluveného slova během
hovoru. 

● : zvýšení hlasitosti hovoru
: snížení hlasitosti hovoru

1 Jakmile uslyšíte vyzváněcí tón, 
klepněte na .

1 Klepněte na  na obrazovce volání.

1 Nastavte hlasitost stiskem  nebo 
. 

1 Nastavte hlasitost stiskem  nebo 
. 
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Ovládání hands-free přes Bluetooth
Než začnete přístroj používat

■ Nastavení hands-free

Na obrazovce nastavení telefonu lze nastavit
provoz hands-free.

Obrazovka nastavení telefonu

Nastavení automatického příjmu

Můžete začít hovořit pět sekund po oznámení
příchozího hovoru.

Nastavení vyzváněcího tónu

Slouží k nastavení vyzváněcích melodií
mobilního telefonu. 

Nastavení automatického spojení

Nastavení automatického spojení
registrovaného mobilního telefonu a tohoto
přijímače. 

1 Klepněte na  na obrazovce 
hands-free.

2 Na obrazovce nastavení telefonu lze 
pomocí přepínačů provést následující 
nastavení. 

Položka Funkce
Automatický 
příjem

Nastavení automatického příjmu 
hovoru

Vyzváněcí tón Nastavení vyzváněcího tónu
Automatické 
spojení

Nastavení automatického 
spojení registrovaného 
mobilního telefonu a tohoto 
přijímače. 

Změnit kód Klepnutím na  
změníte kód PIN.

Setting

Change Code

1 Klepněte na  nebo .

1 Klepněte na  nebo .

1 Klepněte na  nebo .

On Off

On Off

On Off
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Nastavení kódu PIN

Slouží ke změně kódu PIN. 

● Při každém klepnutí na  vymažete
jeden znak.

1 Klepněte na .

2 Zadejte 4místné až 8místné číslo.

3 Klepněte na .

Change Code

Clear

Done
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Začínáme

Navigace GPS

■ Jednoduchý režim a rozšířený
režim

Tyto dva provozní režimy navigace se liší
zejména ve struktuře menu a počtu
dostupných funkcí. Ovládací prvky a vzhledy
obrazovek jsou však stejné.

● Jednoduchý režim: umožňuje snadný
přístup k nejdůležitějším funkcím navigace
a pouze základní nastavení. Ostatní
nastavení mají optimální hodnoty pro
typické používání.

● Rozšířený režim: umožňuje přístup k
veškerým funkcím navigace.
Přepnutí z jednoduchého do rozšířeného
režimu: v úvodní obrazovce (menu
navigace) klepněte na [Settings],
[Advanced Mode].

● Přepnutí z rozšířeného do jednoduchého
režimu: v úvodní obrazovce (menu
navigace) klepněte na [Settings], [Simple
Mode].

■ Přepínání obrazovky a další
operace

Při používání navigace obvykle používáte
dotykové přepínače na obrazovce.
Potvrdit výběry nebo změny v navigaci
musíte jen tehdy, pokud si aplikace vyžádá
restart. Jinak, používáte-li ovládací prvky,
navigace ukládá vaše výběry a používá nová
nastavení bez nutnosti potvrzení.

Než začnete navigaci 
GPS používat

Prohlížení obrazovky 
navigace 
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Typ Příkla
d

Popis Jak používat

Dotyk
ový 
přepín
ač

a Klepnutím 
spustíte funkci, 
otevřete novou 
obrazovku 
nebo nastavíte 
parametr.

Stačí jedno 
klepnutí.

Ikona b Zobrazuje 
informace o 
stavu.

Některé ikony 
fungují také 
jako 
přepínače. 
Stačí jedno 
klepnutí.

Sezna
m

c Je-li třeba 
provést výběr z 
několika 
možností, 
zobrazí se tyto 
možnosti v 
seznamu.

Mezi 
jednotlivými 
stránkami 
procházíte 
pomocí 
přepínačů c.

Posuv
ník

d Má-li funkce 
několik 
různých 
nepojmenovan
ých hodnot, 
zobrazí 
navigace 
indikátor na 
posuvníku pro 
nastavení 
hodnoty z 
určitého 
rozsahu.

● Přetáhněte 
jezdce 
posuvníku 
do nové 
polohy.

● Klepněte na 
polohu 
jezdce na 
posuvníku. 
Přetáhněte 
prstem.

Zaškrt
ávací 
přepín
ač

e Existují-li 
pouze dvě 
možnosti, 
zobrazuje 
zaškrtávací 
políčko 
skutečnost, 
zda je funkce 
aktivní či 
neaktivní.

Klepnutím 
přepínač 
zapnete nebo 
vypnete.

Virtuál
ní 
kláves
nice

f Abecední a 
číselné klávesy 
pro vkládání 
textu a čísel.

Každá klávesa 
představuje 
dotykový 
přepínač. 

Typ Příkla
d

Popis Jak používat
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Ovládání

Přehled navigace

Toto je menu navigace. Z něho můžete otevřít následující obrazovky. Klepněte na následující
přepínač na mapové obrazovce: [Menu].

■ Menu nastavení

Zde můžete konfigurovat nastavení programu a upravit chování navigace. Klepněte na
následující přepínače: [Menu], [Settings].
Menu nastavení má dvě stránky dílčích menu. Klepnutím na  zobrazíte další možnosti.

Menu navigace

Obrazovka Dotykový 
přepínač

Popis

Mapa [Map] Mapová obrazovka.
Vyhledat [Find] Výběr cílového místa (např. adresy nebo bodu zájmu) nebo použití 

vyhledávače navigace (např. pro vyhledání telefonního čísla bodu 
zájmu).

Trasa [Route] Úprava aktivní trasy (získání informací vztahujících se k dané trase, 
úprava nebo vymazání trasy nebo její části.) Také lze plánovat trasu 
bez příjmu signálu GPS. 

Správa [Manage] Správa uživatelských dat, jako např. uložených míst (bodů zájmu, 
oblíbených, špendlíků a historie), uložených tras a záznamů tras. 

Nastavení [Settings] Nastavení chování navigace, včetně vzhledu mapové obrazovky 
během navigace, jazyka a varování.

Obrazovka podrobných nastavení navigace
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Dotykový přepínač Popis Odkaz
[Map Screen] Doladění vzhledu a obsahu mapové obrazovky. 54
[Route Planning] Tato nastavení určují, jakým způsobem budou 

počítány trasy.
55

[Navigation] Zde je možné určit, jak se bude systém chovat během 
navigace.

57

[Sound] Zde je možné upravovat hlasy navigace. 64
[Regional] Tato nastavení umožňují přizpůsobit aplikaci pro 

místní jazyk, nastavit měrné jednotky, datum, čas a 
jejich formáty a vybrat profil hlasového navádění.

57

[Warnings] Můžete povolit některá užitečná varování a 
deaktivovat dotykovou obrazovku při jízdě vozidla s 
bezpečným režimem.

59

[Menu] Můžete upravit vzhled a chování obrazovek menu. 59
[Track Logs] Můžete nastavit automatické ukládání záznamů trasy 

a doladit související nastavení.
60

[Traffic INFO] Můžete ověřit informace o spojení kanálu TMC. 60
[About] Tato obrazovka nemá žádné navigační funkce. Jsou 

na ní uvedeny pouze informace o mapách a licencích 
vašeho navigačního systému.

Žádný

[Simple Mode] Přepnutí do jednoduchého režimu. V jednoduchém 
režimu jsou k dispozici pouze některá z výše 
uvedených nastavení. Zbývající nastavení mají 
optimální hodnoty pro typické používání.

48
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Přehled navigace
Ovládání

■ Stručné menu

Stručné menu je výběr ovládacích prvků, které jsou během navigace nejčastěji používány.
Otevírá se z mapové obrazovky. Klepněte na následující přepínač na mapě: .
Klepnutím na přepínač ve stručném menu spustíte ihned mapovou obrazovku. Přepínače jsou
aktivní, pokud svítí. 

Název Hlavní funkce (jedno klepnutí) Funkce (klepnutí a přidržení)
Na mapě lze zobrazit třírozměrné 
budovy. Tímto přepínačem funkci 
dočasně pozastavíte.

Otevře nastavení 3D.

Zapnutí a vypnutí záznamu trasy. Tuto 
funkci lze ovládat také z obrazovky pro 
správu záznamu trasy.

Otevření obrazovky správy záznamu 
trasy.

[GPS] Otevření obrazovky dat GPS, na které 
jsou uvedeny informace o satelitech. 
Dále jsou zobrazena data přicházející 
z přijímače GPS a klávesová zkratka 
do obrazovky nastavení GPS pro 
případ potřeby.

Žádná

[TMC] Otevření seznamu dopravních 
hlášení.

Žádná
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■ Menu trasy

Můžete ukládat, načítat a upravovat své trasy. Klepněte na následující přepínače: [Menu],
[Route].

■ Menu správy

Můžete spravovat obsah uložený v tomto přístroji. Klepněte na následující přepínače: [Menu],
[Manage].

Dotykový přepínač Popis Odkaz
[Route Info] Otevření obrazovky s užitečnými údaji o trase. 88
[Itinerary] Zobrazení pokynů pro jízdu, které systém dodržuje 

během navigace. Můžete např. zakázat manévry či 
ulice, a upravit tak trasu podle svých potřeb. 

87

[Edit Route] Úprava tras, vymazání bodů na trase nebo úprava 
jejich pořadí. 

88

[Load Route] Můžete načíst dříve uloženou trasu pro navigaci. 81
[Save Route] Uložení aktivní trasy pro budoucí použití. 80
[Delete Route] Smazání aktivní trasy a veškerých bodů na této trase 

(výchozí bod, průjezdový bod a cíl). Jestliže se však 
později rozhodnete, že budete tutéž trasu potřebovat, 
bude nutné ji zadat znovu celou od začátku.

105

[Settings] Otevření obrazovky nastavení trasy s ovládacími 
prvky, kterými lze upravit typy trasy pro výpočet a 
způsob výpočtu trasy.

55

[Fly Over] Názorné přehrání trasy vysokou rychlostí. 106
[Simulate] Názorné přehrání trasy normální rychlostí. 106

Dotykový přepínač Popis Odkaz
[Save Routes] Přejmenování nebo smazání uložených tras. 105
[Track Logs] Záznam, simulace, přejmenování nebo smazání 

záznamů tras, přiřazení barev, které budou 
zobrazeny na mapě.

105

[POI] Vytvoření, aktualizace nebo smazání bodů zájmu.
Vytvoření, aktualizace nebo smazání skupin bodů 
zájmu.
Úprava nastavení viditelnosti bodu zájmu.

85

[History] Smazání historie. 105
[Favourites] Přejmenování nebo smazání oblíbených. 107
[Saved Search Criteria] Vytvoření, přejmenování nebo smazání uložených 

kritérií vyhledávání.
90

[User Data Management] Správa uložených dat a nastavení programu. 54
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■ Správa uživatelských dat

Můžete spravovat nastavení ukládaných dat (špendlíky, body zájmu, oblíbené, historie a
záznamy tras) a programů. Klepněte na následující přepínače: [Menu], [Manage], [User Data
Management].

■ Nastavení mapové obrazovky

Doladění vzhledu a obsahu mapové obrazovky. Klepněte na následující přepínače: [Menu],
[Settings], [Map Screen].

Dotykový přepínač Popis
[Remove Pins] Na mapu lze prostřednictvím přepínače [Place Pin] z menu kurzoru 

(Viz str. 66) přidávat špendlíky. Klepnutím na tento přepínač všechny 
špendlíky z mapy odstraníte.

[Back Up User Data] Uložení veškerých uživatelských dat a aktuálního nastavení na 
vloženou paměťovou kartu. Vždy je k dispozici jeden zálohový soubor. 
Při následujícím zálohování se předchozí soubor přepíše novými 
informacemi.

[Restore User Data] Přepsání veškerých uživatelských dat a nastavení informacemi 
uloženými v zálohovém souboru. Data a nastavení vytvořená po 
posledním zálohování budou ztracena.

[Delete User Data] Smazání veškerých uživatelských dat a návrat nastavení na tovární 
hodnoty. Jednotka se restartuje.

[Reset All Settings] Návrat veškerých nastavení na tovární hodnoty. Nedojde však ke 
smazání uživatelských dat. Jednotka se restartuje.

Dotykový přepínač Popis
[3D Settings] Použijte 3D nastavení a určete, které z přítomných 3D objektů budou 

zobrazeny na mapě, a upravte úroveň vizuálních detailů 3D. 
K dispozici jsou následující možnosti:
● Význačné body: význačné body představují třírozměrná umělecká 

nebo schématická ztvárnění význačných nebo dobře známých 
objektů. Třírozměrné význačné body jsou k dispozici pouze ve 
vybraných městech a zemích. 

● Nadzemní silnice: složité křižovatky a svisle oddělené cesty (např. 
nadjezdy nebo podzemní tunely) jsou zobrazeny třírozměrně.

● Viditelnost budovy: plná třírozměrná data budovy, které představují 
skutečnou velikost budovy a její umístění na mapě. Data budovy 
jsou omezena pouze na centra velkých měst v Evropě.

● Detail terénu: třírozměrná data mapy terénu zobrazující změny v 
terénu, vyvýšeniny, prohlubně atp. Tuto funkci použijte pro grafické 
znázornění mapy trasy v třírozměrném zobrazení.

[Colour Profiles] Navigace dokáže ve dne a v noci zobrazovat mapu a menu v různých 
barvách. Vyberte barevné profily, které budou v jednotlivých režimech 
použity. Denní a noční barevné profily lze také přepínat v závislosti na 
tom, zda jsou či nejsou rozsvícená světla vozidla.
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■ Možnosti pro plánování trasy

Tato nastavení určují, jakým způsobem budou počítány trasy. Klepněte na následující
přepínače: [Menu], [Settings], [Route Planning].

[Elevation on 2D Map] Zobrazení třírozměrných informací na dvourozměrné mapě. Tyto 
dvourozměrné mapy dokáží zobrazit vyvýšeniny pomocí barev a 
stínování.

[Street Names During 
Navigation]

Názvy ulic a ikony bodů zájmů se mohou během navigace na mapě 
překrývat. Tímto přepínačem můžete tyto mapové prvky potlačit, když 
navigace sleduje vaší polohu na mapě.
Jestliže se přesunete v mapě, názvy ulic i ikony bodů zájmu se znovu 
objeví.

[Lane Information] Některé mapy obsahují informace o jízdních pruzích, které pomáhají 
zařadit se do správného jízdního pruhu na následující křižovatce. Toto 
nastavení sděluje navigaci, zda má tyto informace zobrazit v horní 
nebo spodní části obrazovky. Informace o jízdních pruzích však 
můžete vypnout.

Dotykový přepínač Popis
[Road Types Used for Route 
Planning]

Aby trasa vyhovovala vašim potřebám, můžete do systému zadat také 
typy silnic, které mají být při výpočtu trasy pokud možno zohledněny či 
vyloučeny. 
Vyloučení určitého typu silnice je však jen preferenční. Neznamená 
tedy nutně úplný zákaz. Pokud je váš cíl dostupný pouze po takových 
silnicích, jejichž typy jste vyloučili, budou i přesto použity, avšak pouze 
v nezbytně nutných případech. V takovém případě se na obrazovce s 
informacemi o trase zobrazí ikona varování a část trasy, která 
neodpovídá zadaným předvolbám, bude na mapě zobrazena odlišnou 
barvou.

[Route Calculation Method] Je možné vybírat z různých typů tras. Metodu výpočtu lze při vytváření 
nové trasy dočasně změnit. Při výběru cíle klepněte v menu kurzoru na 
[Routing Methods].
Klepněte na [Routing Methods].

[Use Traffic Information] Po obdržení dopravních hlášení sdělí systém navigaci, zda má tyto 
informace použít při plánování trasy.

[Recalculate To Avoid Traffic] Toto nastavení určuje, jak bude navigace s dopravními informacemi 
pracovat při výpočtu trasy:
● Automaticky: jestliže systém, na základě získaných dopravních 

událostí, vyhodnotí nutnost změny trasy, navigace trasu 
automaticky přepočítá.

● Ručně: jestliže systém, na základě získaných dopravních událostí, 
vyhodnotí nutnost změny trasy, navigace vás na tuto skutečnost 
upozorní. Rozhodnutí, zdali má být trasa přepočtena či nikoliv, však 
ponechá na vás.

● Vypnuté: dopravní události jsou brány do úvahy pouze tehdy, je-li 
přepočet prováděn ve výpočtu nové trasy.

Dotykový přepínač Popis



5656

Přehled navigace
Ovládání

Typy silnic používané pro plánování trasy

Metody výpočtu trasy

Typ Popis
[Unpaved Roads] Navigace vyloučí nezpevněné silnice. Nezpevněné silnice mohou být 

ve špatném stavu a obvykle na nich nedosáhnete běžné rychlosti.
[Motorways] Při jízdě pomalým vozidlem nebo jestliže táhnete jiné vozidlo, budete 

možná potřebovat vyloučit dálnice.
[Ferries] Při plánování tras navigace standardně počítá s trajekty a přívozy. 

Mapové podklady však nemusí nutně obsahovat informace o 
dostupnosti sezónních trajektů / přívozů. 
Také je možné, že budou trajekty / přívozy zpoplatněny.

[Cross-border Planning] V některých případech vás trasa vypočtená vaší navigací a na základě 
nastavených předvoleb povede jinou zemí. Chcete-li však zůstat ve 
stejné zemi, tuto volbu vypněte.

[Permit Needed] Používání určitých silnic nebo vstup do určitých oblastí může někdy 
vyžadovat povolení majitele. Navigace takovéto silnice standardně z 
výpočtu trasy vylučuje.

[Pre-use Toll] Navigace při výpočtu trasy standardně zahrnuje silnice s mýtem 
(silnice s poplatkem za každé použití). Pokud silnice s mýtem vypnete, 
bude navigace při plánování počítat s nejlepší možnou variantou 
neplacených silnic. 

[Period Charge] Placené silnice jsou takové, kde si můžete zakoupit průkaz nebo 
známku, s níž můžete silnici využívat po delší dobu. Tyto silnice lze 
aktivovat nebo deaktivovat odděleně od silnic s mýtem. 

Volba Popis
Rychlá Vypočítá nejrychlejší trasu, kde můžete jet nejvyšší povolenou 

rychlostí (nebo se jí alespoň přiblížit) na všech silnicích. Obvykle 
představuje nejlepší volbu pro rychlá a běžná vozidla.

Jednoduchá Vypočítá trasu s minimálním množstvím odboček. S touto volbou může 
navigace při výpočtu trasy uvažovat například s rychlostními 
komunikacemi namísto četných silnic nižších tříd.

Ekonomická Zohlednění změn rychlostí a délky trasy vzhledem k nákladům. 
Navigace počítá trasu podobně jako při výpočtu v Rychlém režimu, 
avšak zohledňuje také další silnice a úspory paliva.

Krátká Vypočítá trasu s nejkratší možnou vzdáleností mezi jednotlivými body.
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■ Nastavení navigace

Zde je možné určit, jak se bude systém chovat během navigace. Klepněte na následující
přepínače: [Menu], [Settings], [Navigation]. 

■ Místní nastavení

Tato nastavení umožňují přizpůsobit aplikaci pro místní jazyk, nastavit měrné jednotky, datum,
čas a jejich formáty a vybrat profil hlasového navádění. Klepněte na následující přepínače:
[Menu], [Settings], [Regional].

Dotykový přepínač Popis
[Keep Position on Road] Tato funkce umožňuje řidičům vozidel korigovat chyby pozice GPS 

porovnáváním polohy vozidla se silniční sítí. 
Vypnutím této funkce vypnete také filtrování chyb pozice GPS. Poloha 
zobrazená na mapě pak bude náchylná k veškerým pozičním chybám 
a odchylkám.

[Off-route Recalculation] Tento přepínač sděluje navigaci, zdali má či nemá automaticky 
přepočítat trasu, pokud se od ní odchýlíte. Je-li funkce vypnutá, bude 
nutné spustit přepočet trasy ručně. V opačném případě se navigace 
zastaví, dokud se nevrátíte na původně doporučenou trasu.
Nastavíte-li na aktivní trase jiný výchozí bod než je aktuální pozice 
GPS, pak se tato funkce automaticky vypne. 

[Restore Lock-to-Position] Pokud jste během navigace posunuli nebo přetočili mapu, vrátí tato 
funkce mapu zpět do vaší aktuální pozice GPS a po dané době 
nečinnosti opětovně zapne automatické přetáčení mapy.

[Automatic Overview] Tato funkce přepíná zobrazení mapy do režimu přehledu, pokud je 
následující událost na trase příliš vzdálená. Přehledem se rozumí 
zmenšený dvourozměrný náhled, ve kterém vidíte okolní oblast. Pro 
automatický přehled jsou k dispozici následující ovládací prvky:
● Vzdálenost odbočky pro přehled: zobrazení mapy bude přepnuto do 

režimu přehledu, pokud je následující událost na trase vzdálena 
alespoň na tuto hodnotu.

● Výchozí úroveň zmenšení: režim přehledu se zobrazí v této úrovni 
zmenšení. V režimu přehledu můžete změnit měřítko mapy, avšak 
zobrazí-li se přehled znovu, bude již použito toto měřítko. 

Dotykový přepínač Popis
[Program Language] Tímto přepínačem zobrazíte aktuální jazyk uživatelského rozhraní 

navigace. Klepnutím na přepínač můžete ze seznamu dostupných 
jazyků vybrat nový jazyk. Po změně tohoto nastavení se aplikace 
restartuje. Buďte si této skutečnosti vědomi předtím, než tuto změnu 
provedete. 

[Voice Profile] Tento přepínač zobrazuje aktuální profil hlasové navigace. Klepnutím 
na přepínač můžete ze seznamu dostupných jazyků a hlasů vybrat 
nový profil. Klepnete-li na kterýkoli z nich, uslyšíte vzor hlasového 
příkazu. Jakmile si některý z nových hlasů vyberete, klepněte na OK. 
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Nastavení času a časového pásma

Funkce hodin tohoto přístroje je provázána se signálem GPS.
Pokud nemáte signál GPS, nemusí být hodiny funkční.

[Units] Systém umožňuje nastavit jednotky vzdálenosti, které bude program 
používat. Přístroj však nemusí u některých hlasových navigací 
všechny zobrazené jednotky podporovat. Zvolíte-li měrnou jednotku, 
která není zvoleným jazykem hlasové navigace podporována, zobrazí 
se varovná zpráva. 

[Set Date & Time Format] Zde můžete nastavit formát data a času. K dispozici je řada různých 
mezinárodních formátů. 

[Time and Time Zone Settings] Tato funkce umožňuje nastavit čas a časové pásmo. Navigace dokáže 
korigovat čas přístroje pomocí synchronizace s ještě přesnějším 
časem GPS. Také může na základě aktuální polohy GPS pomoci při 
nastavení časového pásma.

Dotykový přepínač Popis
[Auto Time Correction to GPS] Tuto funkci použijte pro synchronizaci hodin vašeho přístroje s vysoce 

přesným časem, který udává přijímač GPS.
[Use Auto Time Zone] Tuto funkci použijte pro synchronizaci časového pásma hodin vašeho 

přístroje s časovým pásmem vycházejícím z vaší aktuální polohy GPS. 
To je užitečné zejména při cestách do zahraničí.

[Set Time Zone] Nechcete-li synchronizovat časové pásmo automaticky, nastavte jej 
ručně. Můžete tak použít automatickou korekci času a použít jiné 
časové pásmo, abyste získali požadovaný čas.

Dotykový přepínač Popis
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■ Nastavení varování

Můžete povolit některá užitečná varování a deaktivovat dotykovou obrazovku při jízdě vozidla
s bezpečným režimem. Klepněte na následující přepínače: [Menu], [Settings], [Warnings]. 

■ Nastavení menu

Můžete upravit vzhled a chování obrazovek menu. Klepněte na následující přepínače: [Menu],
[Settings], [Menu].

Dotykový přepínač Popis
[Warn When Speeding] Mapy mohou obsahovat informace o maximálních povolených 

rychlostech na různých úsecích silnice. Jakmile danou povolenou 
rychlost překročíte, může vás navigace varovat. Tyto informace však 
nemusí být ve vaší oblasti k dispozici (zeptejte se přímo místního 
prodejce). Informace také nemusí být zcela přesné u všech silnic na 
mapách. Toto nastavení vám umožňuje rozhodnout se, zdali chcete či 
nechcete přijímat tato varování. Můžete nastavit relativní úroveň 
rychlosti, při které vyšle aplikace varování (100 % představuje aktuální 
max. povolenou rychlost): 
● V zastavěných oblastech
● Jinde: ve všech ostatních místech

Existují dva typy varování. Oba můžete nezávisle zapnout nebo 
vypnout:

● Zvukové varování: systém přehraje hlasovou zprávu namluvenou 
vybraným hlasovým profilem.

● Vizuální varování: v rohu mapy se zobrazí symbol s max. povolenou 

rychlostí (např.: )
[Speed Camera Warning] Tato funkce umožňuje přijímat varování v okamžiku, blíží-li se 

bezpečnostní kamera. Podmínkou však je (na vaší vlastní 
odpovědnost), že používání této funkce je v dané zemi povoleno. 
K dispozici jsou následující možnosti: 
● Zvukové varování: přehraje zvuk bzučáku, jakmile se přiblížíte ke 

kameře. Toto varování můžete omezit tak, že bude přehráno jen 
tehdy, jestliže v tomto okamžiku nedodržujete povolenou rychlost. 

● Vizuální varování: typ kamery a monitorovaná max. povolená 
rychlost se při přiblížení k této kameře objeví na mapové obrazovce. 

[Safety Mode] Bezpečnostní režim deaktivuje dotykovou obrazovku při vyšší rychlosti 
než 10 km/hod, aby vás přístroj neodrazoval od sledování dění na 
silnici. Nebudete tak moci během jízdy nastavit nový cíl nebo změnit 
nastavení. Jediný ovládací prvek, který zůstává aktivní, je ten, který 
vás vrátí zpět na mapovou obrazovku. 

Dotykový přepínač Popis
[Animation] Je možné aktivovat nebo deaktivovat animace menu. Je-li animace 

zapnutá, jsou přepínače na obrazovce menu a klávesnice animované. 
[Background] Můžete si zvolit obrázek, který bude použit jako pozadí menu. 
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■ Nastavení záznamu trasy 

Můžete nastavit automatické ukládání záznamů trasy a doladit související nastavení. Klepněte
na následující přepínače: [Menu], [Settings], [Track Logs]. 

■ Nastavení TMC

Můžete ověřit informace o spojení kanálu TMC. Klepněte na následující přepínače: [Menu],
[Settings], [Traffic INFO].

■ Nastavení bezpečnostního režimu 

Tato funkce je k dispozici pouze v rozšířeném režimu. 
Klepněte na následující přepínače: [Menu], [Settings], [Warnings], [Safety Mode].

Dotykový přepínač Popis
[Update Interval] Toto nastavení určuje, jak často budou ukládány body na trase. 

Informace o poloze je z GPS získávána většinou jednou za sekundu. 
Pokud však takto detailní záznam nepotřebujete, můžete tuto hodnotu 
zvýšit, a ušetřit tak paměťové místo pro záznam trasy.

[Enable Auto-saving] Je-li funkce automatického ukládání aktivována, nemusíte zapínat a 
vypínat ukládání záznamu trasy ručně. Navigace automaticky spustí 
nahrávání záznamu trasy v okamžiku, jakmile je dostupná poloha 
GPS.

[Track Log Database Size] Toto číslo ukazuje, kolik paměti je využito automaticky uloženými 
záznamy trasy. 

[Track Log Max. Size] Můžete nastavit maximální velikost databáze pro automatické ukládání 
záznamů trasy. Po dosažení limitu budou nejstarší automaticky 
uložené záznamy tras smazány.

[Create NMEA/SIRF Log] Navigaci je možné nastavit tak, aby - nezávisle od normálního 
záznamu trasy - nahrávala nativní data GPS přijatá z přístroje GPS. 
Tyto informace jsou ukládány jako samostatný textový soubor na 
paměťovou kartu a nelze je přehrát v navigaci. 
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■ Obrazovka informací o jízdě

Obrazovka informací o jízdě obsahuje jak údaje o trase, tak i údaje o jízdě, které se mohou
hodit. Lze ji otevřít přímo z mapové obrazovky klepnutím na pole dat jízdy. 

Jednotlivá pole na této obrazovce jsou po jejím otevření neustále aktualizována.
Jakmile obrazovku otevřete, veškerá pole s údaji o trase obsahují informace vztahující se k
dosažení cíle. Klepnutím na [Next Via Point] se tato data cíle změní na údaje vztahující se k
příštímu průjezdovému bodu. Opakovaným klepnutím přepínáte mezi těmito dvěma volbami. 
Tato obrazovka obsahuje následující údaje a funkce: 

Název Popis Funkce
Zobrazuje, zda datová pole trasy 
na obrazovce souvisejí s cílem 
(šachovnicový praporek) nebo s 
následujícím průjezdovým bodem 
(žlutý praporek).

Žádná

Pole vedle praporku Zobrazuje název nebo číslo 
aktuální ulice nebo silnice.

Žádná

Přehled odbočky Zobrazuje typ a vzdálenost 
následující události na trase. 

Žádná

Kompas Zobrazuje aktuální směr jízdy. Klepnutím na toto pole jej 
zobrazíte na mapové obrazovce v 
jednom z polí dat jízdy. 

Rychloměr Zobrazuje aktuální rychlost jak v 
grafické, tak i číselné podobě. 

Klepnutím na toto pole jej 
zobrazíte na mapové obrazovce v 
jednom z polí dat jízdy. 

Zbývající vzdálenost Zobrazuje vzdálenost zbývající do 
cíle. 

Klepnutím na toto pole jej 
zobrazíte na mapové obrazovce v 
jednom z polí dat jízdy.

Zbývající čas Zobrazuje dobu potřebnou k 
dosažení cíle trasy, a to na 
základě informací dostupných u 
zbývajících segmentů trasy. 
Výpočet nedokáže zohledňovat 
dopravní zácpy a jiná možná 
zpoždění.

Klepnutím na toto pole jej 
zobrazíte na mapové obrazovce v 
jednom z polí dat jízdy.
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Vedle většiny polí na této obrazovce je zobrazen určitý symbol. Tento symbol udává, zdali je
dané pole zobrazeno také na mapě jako data jízdy. Také zobrazuje umístění těchto dat, a to
následovně:

Čas příjezdu Zobrazuje odhadovaný čas 
příjezdu do cíle, a to na základě 
informací dostupných u 
zbývajících segmentů trasy. 
Výpočet nedokáže zohledňovat 
dopravní zácpy a jiná možná 
zpoždění. 

Klepnutím na toto pole jej 
zobrazíte na mapové obrazovce v 
jednom z polí dat jízdy. 

Čas GPS Zobrazuje aktuální čas korigovaný 
posunem časového pásma. 
Přesný čas je získáván ze satelitů 
GPS a informace o časovém 
pásmu jsou získávány buď z mapy 
nebo je lze nastavit ručně v 
místním nastavení. 

Klepnutím na toto pole jej 
zobrazíte na mapové obrazovce v 
jednom z polí dat jízdy. 

Nadmořská výška Zobrazuje nadmořskou výšku, 
pokud je přijímačem GPS 
poskytnuta. 

Klepnutím na toto pole jej 
zobrazíte na mapové obrazovce v 
jednom z polí dat jízdy. 

Rychlostní omezení Zobrazuje max. povolenou 
rychlost na aktuální silnici, pokud ji 
mapa obsahuje.

Klepnutím na toto pole jej 
zobrazíte na mapové obrazovce v 
jednom z polí dat jízdy. 

Počítač jízdy Otevře novou obrazovku se třemi 
resetovatelnými počítači jízdy.

Další průjezdový bod Klepnutím na tento přepínač 
změníte obsah polí dat trasy a 
zobrazíte informace o dalším 
průjezdovém bodu.
Klepnete-li na předchozí přepínač, 
zobrazení se nahradí. 

[Destination] Klepnutím na tento přepínač 
zobrazíte v polích údajů o trase 
znovu informace o cíli.

Symbol Popis
Tato hodnota není uvedena na mapové obrazovce.

Tato hodnota je uvedena na mapové obrazovce v oblasti dat jízdy. 
Hodnota je v horní části. 

Název Popis Funkce
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■ Obrazovka počítače jízdy

Na obrazovce počítače jízdy jsou zobrazeny shromážděné údaje o dané jízdě. Klepnutím na
[Trip Computer] na obrazovce informací o jízdě otevřete obrazovku počítače jízdy.
Jednotlivá pole na této obrazovce jsou po jejím otevření neustále aktualizována. 
Můžete přepínat mezi jízdami, přestávkami nebo počítadla resetovat.
Tato obrazovka obsahuje funkce:

FIGYELEM

Při odpojení baterie vozidla (např. z důvodu opravy vozidla nebo vyjmutí tohoto přístroje) dojde k
vymazání veškeré historie počítače jízdy (průměrná rychlost, celkový čas apod.) z paměti.

Tato hodnota je uvedena na mapové obrazovce v oblasti dat jízdy. 
Hodnota je ve střední části.

Tato hodnota je uvedena na mapové obrazovce v oblasti dat jízdy. 
Hodnota je v dolní části.

Název Popis
[Pause] Pozastaví jízdu aktuálně uvedenou na obrazovce. Hodnoty na 

obrazovce se přestanou měnit.
[Reset] Vynuluje všechna počítadla aktuálně zobrazené jízdy. Shromažďování 

údajů o jízdě se opětovně spustí jen tehdy, získá-li navigace z GPS 
údaj o poloze. 
Cyklické přepínání mezi všemi jízdami. 

Symbol Popis
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■ Denní a noční obrazovka 

Tento přístroj využívá během dne a noci různé barevné profily.

● Denní barvy jsou podobné těm, které jsou zobrazeny na papírových mapách.

● Noční barevné profily využívají pro velké objekty tmavé barvy, aby nebyl průměrný jas
obrazovky příliš vysoký. 

Tento přístroj nabízí různé denní a noční barevné profily. Denní a noční profily můžete přepínat
v závislosti na tom, zda jsou či nejsou rozsvícená světla vozidla.

■ Barva obrazovky v tunelech

Při vjezdu do tunelu se barvy na mapě změní. Veškeré budovy zmizí a velké objekty (např.
vodní plochy nebo lesy) a prázdné oblasti mezi silnicemi zčernají. Silnice a ulice však zůstanou
ponechány v původních barvách denního nebo nočního schématu, podle toho, který právě
používáte.
Po výjezdu z tunelu se původní barvy vrátí zpět.

■ Nastavení hlasitosti 

Můžete upravit hlasitost zvuků navigace. Klepněte na následující přepínače: [Menu],
[Settings], [Sound].

Nastavení a úprava obrazovky

Dotykový přepínač Popis
[Voice Guidance Volume] Posuvníkem upravíte hlasitost hlasových povelů. Na levé straně 

hlasovou navigaci neuslyšíte. Na pravé straně bude hlasitost vysoká. 
[Dynamic Volume] Při jízdě vysokou rychlostí může být vnitřek kabiny vozidla natolik 

hlučný, že hlasová navigace a jiné zvuky budou sotva slyšitelné. 
Pomocí funkce dynamické hlasitosti můžete navigaci nastavit tak, aby 
zvýšila hlasitost, pokud rychlost vozidla překročí zadané minimum, a 
při dosažení zadané maximální rychlosti nastavila nejvyšší hlasitost. 

[Dynamic Volume Settings] Zde můžete nastavit maximální a minimální rychlost vozidla pro 
zvýšení hlasitosti.
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■ Zobrazení aktuální polohy 

Z menu navigace vstoupíte do této obrazovky klepnutím na [MAP]. 

Další informace o mapové obrazovce viz „Mapová obrazovka” na str. 81. 
Navigace zobrazuje trasu následujícím způsobem. 

Zobrazení mapy

Symbol Název Popis
Aktuální poloha GPS Vaše aktuální poloha zobrazená na mapě.

Kurzor (vybraná poloha na 
mapě)

Místo vybrané v menu vyhledávání nebo bod na 
mapě vybraný klepnutím na mapu. 

Výchozí bod První bod trasy. 
Za normálních okolností, pokud je k dispozici poloha 
GPS, je tento bod použit jako výchozí bod trasy. 
Pokud však není k dispozici žádná platná poloha 
GPS, použije navigace poslední známou polohu GPS 
jako výchozí bod. 
Pokud používáte některou z dříve uložených tras, 
navigace se vás zeptá, zdali chcete jako výchozí bod 
použít vaší aktuální polohu GPS nebo první bod v 
uložené trase. 
Výchozí bod můžete také upravit v menu kurzoru. V 
takovém případě je nutné nejprve vypnout 
automatický přepočet nové trasy, aby byl vybraný 
bod zachován jako výchozí bod. 
Je-li automatický přepočet nové trasy z některých 
výše uvedených důvodů vypnutý, pak se při klepnutí 

na ikonu  v poli přehledu odbočky nespustí 
přepočet trasy z aktuální pozice GPS, avšak dojde k 
opětovné aktivaci automatického výpočtu nové trasy.

Průjezdový bod Průjezdové body jsou dílčí cíle. Na trase můžete 
zadat neomezený počet průjezdových bodů. 
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■ Menu kurzoru

Jakmile v menu vyhledávání zvolíte místo, zobrazí se mapa s menu kurzoru, ve kterém jsou
uvedeny dostupné funkce pro vybraný bod. 
Případně můžete tyto ovládací přepínače zobrazit též klepnutím na mapu. Opětovným
klepnutím umístěte kurzor, který má podobu červeného kroužku s tečkou uprostřed. Nyní
opětovným klepnutím otevřete menu kurzoru se seznamem dostupných možností. 
Jelikož se menu kurzoru zobrazuje jen v části mapy, je v jeho počátečním zobrazení jen
několik málo přepínačů. Klepnutím na [More Options] zobrazíte všechny možnosti.

Cíl (koncový bod) Poslední bod trasy, závěrečný cíl.

Barva trasy Trasa vystupuje z mapy, a to jak v denním, tak i 
nočním barevném režimu. Aktivní část trasy je vždy 
zobrazena jasnějším odstínem než neaktivní 
(nadcházející).

Aktivní část trasy Část trasy, kterou projíždíte. Jestliže se na trase 
nevyskytují žádné průjezdové body (je zadán pouze 
cíl), pak je celá trasa považována za aktivní. Po 
přidání průjezdových bodů bude aktivní část trasy 
představovat úsek z aktuální polohy do 
nadcházejícího bodu na trase (další průjezdový bod 
nebo cíl, pokud již žádné průjezdové body na trase 
nejsou). 

Neaktivní část trasy Nadcházející části trasy. Každá z těchto částí je poté 
aktivována v okamžiku, jakmile dorazíte do 
odpovídajícího průjezdového bodu.

Ulice a silnice, které jsou z 
navigace vyloučeny

Můžete si zvolit, zda chcete nebo nechcete používat 
určité typy silnic. (Viz str. 55) Pokud se však navigace 
nedokáže takovýmto silnicím vyhnout, budou sice do 
trasy zahrnuty, avšak zobrazeny odlišnou barvou. 

Dotykový přepínač Popis
Zavře menu kurzoru a vrátí se zpět na předchozí obrazovku.

Oddálí mapu.

Přiblíží mapu.

Je-li menu kurzoru otevřené, můžete mapu přibližovat nebo oddalovat. 
Klepnutím kamkoli na mapu umístěte kurzor do nového místa. Použijte 
tento přepínač k návratu kurzoru do polohy, ve které se nacházel při 
otevření menu kurzoru.

Symbol Název Popis
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Zobrazí se u kurzoru, je-li v poloze, kterou zaujímal při otevření menu 
kurzoru.

Zobrazí se u kurzoru, pokud byl od otevření menu kurzoru mezitím 
přemístěn.

[Info] Otevře novou obrazovku s adresou, na které se nachází kurzor, a body 
zájmu v jeho blízkosti. 

[More Options] Otevře celou obrazovku menu kurzoru se všemi dostupnými 
možnostmi. 

[Set as Destination] Vytvoří novou trasu, kde cílem je bod, kde se právě nachází kurzor. 
Předchozí trasa (pokud existuje) bude smazána. 

[Remove Destination] Nachází-li se kurzor v cíli nebo v jeho blízkosti, aktuální místo z trasy 
zmizí. Cílem se tak stane poslední průjezdový bod nebo, pokud žádné 
průjezdové body na trase nejsou, bude trasa smazána. 

[Insert as Via] Místo kurzoru bude přidáno do trasy jako další průjezdový bod trasy, 
tedy bod, který má být dosažen před cílem. Jestliže trasa již nějaké 
průjezdové body obsahuje, otevře se obrazovka pro úpravu trasy. Na 
této obrazovce je uvedeno, kde se na trase tyto průjezdové body 
nacházejí. 

[Remove Via] Nachází-li se kurzor v průjezdovém bodu nebo v jeho blízkosti, vybraný 
průjezdový bod z trasy zmizí. Trasa je poté přepočtena bez tohoto 
smazaného bodu. 

[Continue] Přidá kurzor na konec trasy jako nový cíl. Předchozí cíle se stane 
posledním průjezdovým bodem. 

[Routing Methods] Tento přepínač má podobnou funkci jako [Set as Destination]. Zde se 
však otevře nová obrazovka a trasy jsou počítány pomocí všech 
dostupných metod výpočtu (rychlá, krátká, ekonomická, jednoduchá). 
Prohlédněte si výsledky a vyberte si jednu z tras, po které vás navigace 
povede.

[Set as Start] Z polohy kurzoru se stane výchozí bod trasy. Znamená to, že trasa 
nebude zahájena z aktuální polohy GPS, a aby byl vybraný bod 
zachován jako výchozí, je nutné vypnout automatický výpočet nové 
trasy. 

[Remove Start] Nachází-li se kurzor ve výchozím bodě nebo v jeho blízkosti, výchozí 
bod z trasy zmizí. Aktuální poloha GPS bude znovu použita jako 
výchozí bod a automatický výpočet nové trasy bude opět aktivován. 

[Save as POI] Poloha kurzoru bude uložena jako bod zájmu uživatele. Vyberte 
skupinu bodů zájmu, bod zájmu pojmenujte, vyberte vhodnou ikonu a 
případně zadejte telefonní číslo a další doplňující informace. 

[Place Pin] Místa na mapě lze označit značkami - špendlíky. Narozdíl od bodů 
zájmu však tyto špendlíky nemají žádné názvy a neobsahují žádné 
podrobnosti. Na mapě je lze rozlišit pouze barvami.

[Remove Pin] Nachází-li se kurzor v bodu špendlíku nebo v jeho blízkosti, můžete 
vybraný špendlík smazat.

[Add to Favorites] Přidá místo kurzoru do seznamu často navštěvovaných míst nebo 
oblíbených. Oblíbené můžete pojmenovat. 

Dotykový přepínač Popis
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■ Menu pozice

Jedete-li po doporučené trase (tzn. že kurzor na mapě je v aktuální poloze GPS), pak menu
kurzoru nahradí menu pozice. Neobsahuje přepínače, které upravují aktuální trasu, neboť
polohu GPS nelze použít jako bod trasy.
Chcete-li pozici otevřít, klepněte na [Position].

■ Informace o blízkém okolí

● Zajímají-li vás podrobnosti k vaší aktuální poloze:

● Můžete si také zobrazit podrobnosti k jakémukoli jinému místu výběrem takového místa na
mapě:

[Save as Camera] Poloha kurzoru je uložena jako místo s bezpečnostní kamerou 
(rychlostní kamera nebo kamera pro červenou na semaforech). Objeví 
se nová obrazovka, na které můžete zadat typ kamery, směr měření a 
kontrolovanou povolenou rychlost.

[Edit Camera] Nachází-li se kurzor v místě nebo v blízkosti bezpečnostní kamery, 
otevře se nová obrazovka, na které můžete upravit podrobnosti dané 
kamery.

1 Podívejte se na spodní řádek mapy. Zobrazuje informace o aktuální ulici a číslu domu.

2 Podrobnosti zobrazíte klepnutím na [Position], čímž otevřete menu pozice.

3 Klepněte na [Info]. Zobrazí se adresa, souřadnice a seznam bodů zájmu v blízkém okolí.

1 Klepnutím kamkoli na mapu otevřete ovládací přepínač mapy. 

2 Klepněte na požadované místo na mapě. Kurzor ( ) se objeví zde. Adresa tohoto 
místa je zobrazena ve spodní části mapy.

3 Další podrobnosti zobrazíte klepnutím na [Cursor], čímž otevřete menu kurzoru.

Dotykový přepínač Popis
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● Tato operace je pak ještě jednodušší, pokud vyberete požadovaný bod v menu vyhledávání.
Menu kurzoru se potom otevře automaticky. Stačí jen klepnout na [Info].

■ Operace v mapovém menu

Poziční značky na mapě

● Aktuální poloha GPS:  (Viz str. 65)

● Vybrané místo (kurzor):  (Viz str. 66)
Následující ovládací prvky pomáhají upravit zobrazení mapy tak, aby nejlépe vyhovovalo vaší
aktuální potřebě. Většina těchto ovladačů se zobrazí po jediném klepnutí na mapu a zmizí po
několika sekundách nečinnosti. 

4 Klepněte na [Info]. Zobrazí se adresa, souřadnice a seznam bodů zájmu v blízkém okolí.

Akce Dotykový přepínač Popis
Přesunutí mapy stylem táhni a 
pusť

Žádný Mapu je možné přesouvat v jakémkoli 
směru. Klepněte na místo na mapě a přidržte 
jej. Poté přetáhněte prst ve směru, v jakém 
chcete posunout mapu.
Je-li dostupná poloha GPS a pokud jste 

posunuli mapu, objeví se přepínač . 
Tímto přepínačem se vrátíte do aktuální 
polohy GPS.

Otevření/zavření ovládacích 
přepínačů mapy

Klepnutím na tento přepínač zobrazíte nebo 
skryjete následující ovládací přepínače 
mapy: 
● Přiblížit/oddálit
● Otočit doleva/doprava (pouze 3D mapy)
● Naklonit nahoru/dolů (pouze 3D mapy)
● Přednastavené přepínače přiblížení/

oddálení (pouze 2D mapy)
● Přednastavené přepínače naklonění a 

přiblížení/oddálení (pouze 3D mapy)
● Vrátit do pozice GPS
● Inteligentní zoom
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Přiblížení a oddálení Změní velikost mapy zobrazené na 
obrazovce.
Navigace využívá vysoce kvalitní vektorové 
mapy, které umožňují prohlížení v různých 
optimalizovaných úrovních přiblížení či 
oddálení. Názvy ulic a další text jsou vždy 
zobrazeny stejnou velikostí písma a ve 
správné orientaci. Můžete také omezit 
zobrazení na požadované ulice a objekty. 
Omezení pro přiblížení a oddálení se liší ve 
zobrazovacích režimech 2D a 3D map. 

Naklonění nahoru a dolů Změní svislý úhel pohledu na mapě v režimu 
3D.

Otočení doleva a doprava Změní vodorovný úhel pohledu na mapě v 
režimu 3D.
Je-li k dispozici signál GPS, navigace vždy 
mapu natáčí tak, aby její horní část 
ukazovala ve směru, ve kterém jedete. 
Pomocí těchto přepínačů však můžete 
takovéto zobrazení změnit.
Je-li dostupná poloha GPS a pokud jste 

otočili mapu, objeví se přepínač . 
Klepnutím na tento přepínač znovu 
aktivujete automatické natáčení mapy. 

Režimy zobrazení V navigaci jsou k dispozici následující 
perspektivní zobrazení map: 
● Perspektivní zobrazení (3D) 
● Klasické zobrazení mapy (2D) 
● Sever nahoře
Ikona vždy ukazuje režim, do kterého lze z 
daného režimu přepnout: 

V režimu 3D je zobrazena ikona . 
Klepnutím na ní přepnete do režimu 2D. V 

režimu 2D je zobrazena ikona . 
Klepnutím na ní přepnete do režimu Sever 
nahoře. V režimu Sever nahoře je zobrazena 

ikona . Klepnutím na ní přepnete do 
režimu 3D.

Akce Dotykový přepínač Popis
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Inteligentní zoom Navigace dokáže automaticky otáčet, 
zmenšovat a zvětšovat a naklánět mapu, a 
vytvářet tak optimální náhled: 
● Jakmile se přiblížíte ke křižovatce, přiblíží 

náhled a zvýší úhel pohledu tak, abyste 
snadno dokázali rozpoznat příští manévr. 

● Je-li další křižovatka daleko, navigace 
obraz opět oddálí a sníží úhel pohledu 
tak, aby se zobrazila silnice před vámi. 

Jedním klepnutím na tento přepínač 
aktivujete funkci inteligentního zoomu.
Klepnutím a přidržením tohoto přepínače 
nastavíte ve funkci inteligentního zoomu 
omezení. 

Návrat do normální navigace
(Návrat mapy do polohy GPS s 
automatickým přetáčením 
mapy)

Klepnutím na tento přepínač posunete mapu 
zpět do aktuální polohy GPS. Pokud je mapa 
přetáčená v režimu 3D, pak je také opětovně 
aktivováno automatické přetáčení mapy.

Předvolba přiblížení/oddálení
(Pouze v rozšířeném režimu)

Jedním klepnutím na tento přepínač 
nastavíte pevnou hodnotu úrovně přiblížení 
či oddálení.  Inteligentní zoom je tímto 
deaktivován. Tyto přepínače jsou k dispozici 
v režimu 2D. 
Klepnutím a přidržením požadovaného 
přepínače nastavíte aktuální měřítko jako 
hodnotu přiblížení/oddálení, nebo vrátíte 
zpět původní hodnoty. 

Předvolba naklonění a 
přiblížení/oddálení 
(Pouze v rozšířeném režimu)

Jedním klepnutím na tento přepínač 
nastavíte pevnou hodnotu úrovně přiblížení 
či oddálení. Inteligentní zoom je tímto 
deaktivován. Tyto přepínače jsou k dispozici 
v režimu 3D. 
Klepnutím a přidržením požadovaného 
přepínače nastavíte aktuální měřítko jako 
hodnotu přiblížení/oddálení, nebo vrátíte 
zpět původní hodnoty.

Měřítko mapy Navigace zobrazuje v režimu 2D měřítko 
mapy.

Upravit na obrazovku [Fit to screen] Tento přepínač není zobrazen na mapové 
obrazovce. Je k dispozici na následující 
obrazovkách:
● Plánování na mapové obrazovce: je-li 

aktivní určitá trasa, je možné zobrazit 
celou její délku na mapě.

● Obrazovka informací o trase: na mapě lze 
zobrazit záznam trasy v celé její délce.

Akce Dotykový přepínač Popis
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■ Stavové informace na mapové obrazovce a skrývání 

Následující informace jsou zobrazovány v kruhovém poli v levém horním rohu, tedy v poli
přehledu odbočky. Klepnete-li do této oblasti, bude výsledek operace záviset na tom, jaké
informace jsou právě zobrazeny. 

Vedle výše uvedené kruhové oblasti je zobrazena následující oblast. Klepnete-li do této
oblasti, bude výsledek operace záviset na tom, jaké informace jsou právě zobrazeny.

Ikona Informace Podrobnosti Akce
Neexistuje žádná 
aktivní trasa v 
jednoduchém režimu. 

Pokud neexistuje žádná aktivní 
trasa v jednoduchém režimu, 
zobrazí se v poli přehledu 
odbočky tato ikona.

Klepnutím na tuto oblast 
otevřete vyhledávání 
adresy.

Neexistuje žádná 
aktivní trasa v 
rozšířeném režimu.

Pokud neexistuje žádná trasa v 
rozšířeném režimu, zobrazí se v 
poli přehledu odbočky tato 
ikona. 

Klepnutím na tuto oblast 
otevřete vyhledávání.

Neexistuje žádná 
platná pozice GPS. 

Jestliže existuje aktivní trasa, 
avšak navigace nemá k 
dispozici žádnou platnou polohu 
GPS, zobrazí se náhled oblohy 
nad vámi s barevnými body 
představujícími jednotlivé 
satelity. Barva některých bodů 
se musí změnit na zelenou, aby 
byla navigace možná.

Klepnutím na tuto oblast 
otevřete obrazovku s 
informacemi o trase. 

Pokud představuje 
ikona statický obrázek, 
je nutný přepočet 
trasy.

Pozice GPS a aktivní trasa jsou 
k dispozici, avšak je vypnutý 
automatický výpočet nové trasy, 
a vy jste se odchýlili od trasy. 

Klepnutím na tuto oblast 
navigace přepočítá 
doporučenou trasu.

Tato ikona indikuje, že 
probíhá výpočet trasy. 

Navigace počítá nebo 
přepočítává trasu.

Pokud na tuto oblast 
obrazovky klepnete, nic se 
nestane. 

Následující událost na 
trase
(Následující akce)

Pozice GPS a aktivní trasa jsou 
k dispozici a vy jedete po 
doporučené trase. Tato oblast 
udává informace o typu a 
vzdálenosti následující události 
na trase. 

Klepnutím na tuto oblast 
otevřete obrazovku s 
informacemi o trase.

Ikona Informace Podrobnosti Akce
Neexistuje žádná 
platná pozice GPS.

Jestliže neexistuje žádná platná 
pozice GPS, je zde zobrazen 
tento symbol. 

Klepnutím na oblast 
otevřete obrazovku dat 
GPS, kde lze ověřit stav 
signálu nebo nastavení 
spojení.
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Následující symboly se zobrazují v proužku ukazatele: 

Dopravní omezení Je-li k dispozici poloha GPS, 
avšak není zadaná žádná trasa 
pro navigaci, jsou zde 
zobrazována jakákoli dopravní 
omezení pro následující 
křižovatku.

Pokud na tuto oblast 
obrazovky klepnete, nic se 
nestane.

Druhá následující 
událost na trase (druhý 
následující manévr)

Je-li k dispozici poloha GPS i 
aktivní trasa, zobrazuje toto pole 
událost, která následuje po 
příštím manévru zobrazeném ve 
výše uvedené oblasti. 

Klepnutím na tuto oblast 
otevřete obrazovku itineráře 
s pokyny navigace po 
jednotlivých odbočkách.

Přiblížení se k 
bezpečnostní kameře

Tato ikona se zobrazí, pokud se 
blížíte k bezpečnostní kameře a 
současně je v nastavení 
aktivováno varování před 
kamerami. 

Klepnutím na tuto oblast 
potlačíte zvukové varování 
před kamerami. 

Zastavení běžící 
simulace

Tato ikona je zobrazena v 
průběhu přeletu, simulace trasy 
a přehrávání záznamu trasy.

Klepnutím na tuto oblast 
zastavíte simulaci.

Přepočítávání trasy Během přepočítávání trasy 
zobrazuje toto pole průběh 
výpočtu v rozmezí 0 a 100 %. 

Pokud na tuto oblast 
obrazovky klepnete, nic se 
nestane.

Proužek ukazatele

● Nahrávání záznamu trasy

● Stav TMC

Pokud na tuto oblast 
obrazovky klepnete, nic se 
nestane.

Navigace nahrává záznam trasy, pokud je k dispozici poloha GPS.

Nahrávání záznamu trasy je vypnuté.

TMC je vypnuté.

Jsou přijímána dopravní data TMC.

Jsou k dispozici nové, dosud nepřečtené dopravní události.

Část trasy je vedena objížďkou na základě dopravních událostí.

Ikona Informace Podrobnosti Akce
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Na mapové obrazovce jsou vyhrazena dvě pole pro nadcházející dva manévry (události na
trase, které jsou uvedeny v itineráři). Jsou v nich zobrazovány jak oba tyto typy událostí
(odbočka, kruhový objezd, dálniční sjezd atd.), tak i jejich vzdálenost od aktuální pozice GPS. 
Většina těchto ikon je velmi intuitivních a podobných dopravním značkám. V následující
tabulce jsou uvedeny některé z nejčastějších událostí na trase. Stejné symboly jsou používány
v obou polích:

Část trasy je uvedena v dopravních událostech, avšak není vedena 
objížďkou (např. pokud je i ta nejlepší objížďka příliš dlouhá) nebo 
nemůže být vedena objížďkou (např. pokud se cíl nachází na silnici s 
dopravní zácpou).

Ikona Popis

 , 
Odbočte doleva.

 , 
Odbočte doprava.

 , 
Otočte se do protisměru.

 , 
Držte se vpravo.

 , 
Zahněte ostře doleva.

 , 
Držte se vlevo.

 , 
Na křižovatce pokračujte rovně.

 , 
Najeďte na kruhový objezd. Číslo v kroužku udává číslo výjezdu z 
objezdu, avšak pouze u následující události.

 , 
Najeďte na dálnici.

 , 
Sjeďte z dálnice.

 , 
Naloďte se na trajekt/přívoz.

 , 
Opusť te trajekt/přívoz.

 , 
Blížíte se k dalšímu průjezdovému bodu.

 , 
Blížíte se k cíli.
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Následující informace jsou zobrazovány ve třech polích uvedených na mapové obrazovce.
Klenutím na tuto oblast otevřete obrazovku informací o jízdě a vybíráte z hodnot zobrazených
v těchto třech polích.
Není-li k dispozici žádná aktivní trasa, zobrazují tato pole následující informace. : aktuální
rychlost, kompas a aktuální čas.

Kvalita příjmu signálu GPS zobrazuje aktuální přesnost informací o poloze. 

Ikona Typ Další informace 
Kompas Zobrazuje směr, kterým jedete, a to jak u 

automatického přetáčení mapy (3D), tak i u 
mapy, která stále směřuje k severu (2D). 

Informace o rychlosti Jsou k dispozici tyto hodnoty rychlosti, které 
lze zobrazit. 
● Aktuální rychlost
● Rychlostní omezení na aktuální silnici

Informace o čase Jsou k dispozici tyto hodnoty, které lze 
zobrazit. 
● Aktuální čas GPS 
● Zbývající čas do cíle 
● Zbývající čas do příštího průjezdového 

bodu
● Odhadovaný čas příjezdu do cíle
● Odhadovaný čas příjezdu do 

následujícího průjezdového bodu
Informace o vzdálenosti Jsou k dispozici tyto hodnoty vzdáleností, 

které lze zobrazit. 
● Zbývající vzdálenost do cíle
● Zbývající vzdálenost do dalšího 

průjezdového bodu 
● Aktuální nadmořská výška

Ikona Popis
Přijímač GPS není připojený. Navigace GPS není možná.

Navigace je připojená k přijímači GPS, avšak signál je příliš slabý a 
přijímač nedokáže určit polohu GPS. Navigace GPS není možná.

Navigace GPS není možná. 
Je k dispozici velmi málo satelitů. Informace o poloze jsou k dispozici, 
avšak nelze vypočítat nadmořskou výšku. Navigace GPS je možná, 
avšak poziční odchylka může být velmi významná. 
Jsou k dispozici informace o nadmořské výšce, poloha je určena ve 
všech třech rozměrech.
Navigace GPS je možná. 
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FIGYELEM

Klepnutím na následující stavové pole otevřete stručné menu (Viz str. 52). 

■ Používání kurzoru (ve vybrané pozici)

Nejprve umístěte kurzor do požadovaného místa na mapě. Použijte jednu z následujících
možností:

● Vyberte místo pomocí menu pro vyhledávání. Mapa se poté znovu zobrazí, přičemž vybraný
bod (kurzor) se nachází uprostřed a současně se zobrazí menu kurzoru s dostupnými
volbami.

● Dvojitým klepnutím na obrazovku umístíte kurzor do požadované polohy. Klepnutím na
kurzor otevřete menu [Cursor].

K dispozici jsou následující kroky.

Ikona Stav Další informace
Kvalita polohy GPS Vyšší počet svítících proužků znamená vyšší 

přesnost polohy GPS. 

Dotykový přepínač Akce
[Set as Destination] Je-li aktivní trasa, můžete použít kurzor pro stanovení nového cíle. 

Předchozí cíl bude tak vymazán. 
[Insert as Via] Je-li aktivní trasa, lze použít kurzor pro nastavení nového 

průjezdového bodu před cílem (pouze v rozšířeném režimu).
[Place Pin] Přidá do mapy, v pozici kurzoru, špendlík (pouze v rozšířeném režimu). 
[Routing Methods] Zobrazí různé trasy vypočtené dostupnými metodami výpočtu trasy. 

Vyberte takovou, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám (pouze v 
rozšířeném režimu). 

[Set as Start] U aktivní trasy lze použít kurzor pro nastavení výchozího bodu, 
přičemž aktuální poloha GPS nebude brána do úvahy (pouze v 
rozšířeném režimu).

[Continue] U aktivní trasy použijte můžete použít kurzor pro nastavení cíle, 
přičemž předchozí cíl bude nastaven jako průjezdový bod (pouze v 
rozšířeném režimu). 

[Save as POI] Uložení pozice kurzoru jako bodu zájmu (pouze v rozšířeném režimu).
[Add to Favourites] Uložení pozici kurzoru jako místa oblíbených. 
[Save as Camera] Uložení pozice kurzoru jako místa s bezpečnostní kamerou (pouze v 

rozšířeném režimu).
[Info] Otevření obrazovky s názvem, adresou a souřadnicemi kurzoru a 

seznamem nejbližších bodů zájmu.
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■ Záznam aktuální polohy a trasy 

Je-li k dispozici poloha GPS, označí navigace vaší aktuální polohu na mapě ikonou .
Chcete-li aktuální polohu GPS použít, klepněte na [Position]. Zobrazí se menu pozice a tuto
aktuální pozici GPS pak můžete jedním z následujících způsobů uložit: 

● Oblíbené

● Bezpečnostní kamera

● Bod zájmu

● Špendlík na mapě

■ Návrat do normální mapové obrazovky 

Je-li k dispozici poloha GPS a pokud jste přesunuli mapu (ikona  může být posunutá nebo
neviditelná), nebo pokud jste mapu v režimu 3D přetočili, zobrazí se ikona . Klepnutím na
tento přepínač vrátíte mapu do polohy GPS a opětovně aktivujete orientaci mapy s horní částí
ve směru, ve kterém jedete (automatické přetáčení mapy). 

VIGYÁZAT

■ Určení polohy (kurzor) 

Vyberete-li v menu vyhledávání určité místo, nebo pokud klepnete na mapu s ovládacími
prvky, zobrazí se ve vybraném bodě na mapě kurzor. Navigace zobrazí kurzor jako červený
kroužek s tečkou uprostřed ( ), který je viditelný na všech úrovních přiblížení či oddálení, a to
i tehdy, je-li v pozadí mapy v 3D zobrazení. 
Po nastavení kurzoru klepněte na [Cursor]. Zobrazí se menu kurzoru a kurzor lze využít jedním
z následujících způsobů: 

● Výchozí bod trasy

● Průjezdový bod trasy

● Cíl trasy
Také je možné vyhledávat v okolí kurzoru body zájmu. 
Případně můžete uložit místo kurzoru jako: 

● Oblíbené

● Bezpečnostní kamera

● Bod zájmu

● Špendlík na mapě

I když posunete mapu během jízdy, pokračuje navigace v navigování, je-li k dispozici aktivní 
trasa. Přehrává hlasové pokyny a zobrazuje ikony přehledu odboček podle aktuální polohy GPS. 
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■ Zobrazení původní polohy v menu kurzoru 

Je-li otevřené menu kurzoru, zobrazuje speciální ikona ( ) pozici kurzoru, ve které bylo menu
kurzoru otevřeno. 
Mapu můžete přiblížit, oddálit či přesunout a kurzor přemístit. Zobrazí se obvyklý kurzor ( ) a
přepínače v menu kurzoru spustí akce pro toto nové místo. 
Chcete-li se vrátit do původní polohy kurzoru, klepněte na . Mapa přeskočí zpět do polohy,
ve které se nacházela při otevření menu kurzoru, a znovu se zobrazí ikona . 

■ Přepnutí na požadované měřítko

Inteligentní zoom umožňuje mnohem více než je funkce automatického přibližování a
oddalování. 

● Při jízdě po trase vypočtené navigací:Jakmile se přiblížíte ke křižovatce, přiblíží náhled a
zvýší úhel pohledu tak, abyste snadno dokázali rozpoznat příští manévr. Je-li další
křižovatka daleko, navigace obraz opět oddálí a sníží úhel pohledu tak, aby se zobrazila
silnice ležící před vámi. 

● Při jízdě bez aktivní trasy: Inteligentní zoom přiblíží silnici, pokud jedete příliš pomalu,
nebo silnici oddálí, jedete-li velmi rychle. 

Aktivace inteligentního zoomu

Klepnutím na mapu zobrazte ovládací prvky mapy a poté klepnutím na  aktivujte inteligentní
zoom. 

Nastavení inteligentního zoomu

Klepnutím na mapu zobrazte ovládací prvky mapy a poté klepnutím a přidržením ovladače 
otevřete okno nastavení inteligentního zoomu. Upravte omezení přibližování a oddalování
inteligentního zoomu podle potřeby. 

■ Zobrazení záznamu jízdy

Tento přístroj dokáže zaznamenávat trasu, po které jedete. (Viz str. 105)
Záznam trasy je nahrávka změn poloh GPS a je nezávislá od trasy vypočtené tímto přístrojem.
Záznamy tras lze nahrávat, přejmenovávat, přesouvat, zobrazovat na mapě, exportovat na
paměťovou kartu ve formátu GPX a mazat. (Viz str. 105)
Navigaci je možné nastavit tak, aby nahrávala nativní data GPS získaná z přístroje GPS, a to
nezávisle na obvyklém záznamu trasy. Tyto záznamy jsou ukládány jako samostatné textové
soubory na paměťovou kartu a nelze je zobrazit či přehrát v tomto přístroji.
Chcete-li ukládání protokolu NMEA/SIRF vypnout, klepněte na následující přepínače: [Menu],
[Settings], [Track Logs], [Create NMEA/SIRF Log].
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■ Používání záznamů 

Tento přístroj může zaznamenávat trasu (změny polohy GPS) během jízdy.

ELLENŐRIZZE

Není přitom nutné nejprve vybrat cíl a vytvořit trasu. Vaše trasa je zaznamenávána v průběhu jízdy.

Tato funkce je k dispozici pouze v rozšířeném režimu.
Postup je vysvětlený počínaje mapovou obrazovkou. 

Záznam ujeté cesty (vytvoření záznamu trasy)

● Můžete se vrátit na mapu a pokračovat v jízdě. 

● Navigace označí záznam trasy časovým razítkem.
(Případně můžete klepnutím na  ve stručném menu spustit nahrávání a poté opětovným
klepnutím vypnout nahrávání záznamu trasy.) 

Simulace záznamu trasy na mapě 

1 Vyjeďte.

2 Klepněte na následující přepínače: [Menu], [Settings], [Track Logs]. 

3 Spusť te nahrávání: klepněte na [Record].

4 Opakujte výše uvedené kroky, poté klepnutím na [Stop Recording] zastavte nahrávání. 

1 Klepněte na následující přepínače: [Menu], [Settings], [Track Logs].

2 Vyhledejte požadovaný záznam trasy a poté klepněte na  vedle tohoto záznamu.

3 Zobrazí se mapa a spustí se simulace záznamu trasy (jako živé přehrávání). 
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Změna barvy záznamu trasy 

■ Uložení trasy

Tato funkce je k dispozici pouze v rozšířeném režimu.
Postup je vysvětlený počínaje mapovou obrazovkou.

● Při ukládání trasy ukládá navigace nejen body na této trase, nýbrž celý itinerář. 

● Uložená trasa může být ovlivněna dopravními informacemi. Pokud některou trasu použijete
v budoucnu, může vypadat jako uložená trasa. V případě nutnosti však budou použity
dopravní informace pro přepočítání nové trasy.

● Pokud zaktualizujete mapové podklady od doby, kdy jste poprvé trasu uložili, navigace
změnu rozpozná a přepočítá jízdní pokyny podle nejnovějších dostupných mapových
informací. 

● Během navigace přístroj maže průjezdové body, kterými jste již projeli, spolu s úseky silnice,
které byly k jejich dosažení použity. Pokud si přejete trasu uložit, musíte tak učinit předtím,
než spustíte navigaci.

4 Přehrávání můžete kdykoliv zastavit klepnutím na [Stop].

1 Klepněte na následující přepínače: [Menu], [Settings], [Track Logs].

2 Klepněte na požadovaný záznam trasy a poté klepněte na jeden z barevných 
přepínačů. 

1 Klepněte na následující přepínače: [Menu], [Route], [Save Route]. 

2 Zadejte název ukládané trasy a klepněte na [Done]. 



81 81

■ Načtení uložené trasy

Tato funkce je k dispozici pouze v rozšířeném režimu.
Postup je vysvětlený počínaje mapovou obrazovkou.

● Rozhodnete-li se pro použití aktuální polohy GPS jako výchozího bodu, bude trasa
přepočítána od vaší aktuální polohy.

■ Mapová obrazovka

Navigace je primárně určena pro navigování po zemi. To je také důvodem, proč jsou mapy v
navigaci podobné mapám papírovým. Navigace však poskytuje mnohem více než běžné
papírové mapy. Můžete upravovat nejen vzhled, ale i obsah mapy. Nejdůležitější a nejčastěji
používanou obrazovkou navigace je mapová obrazovka. 

1 Klepněte na následující přepínače: [Menu], [Route], [Load Route]. 

2 Klepněte na trasu, po které chcete navigovat.

3 Výchozí bod bude velmi pravděpodobně odlišný od vaší aktuální polohy GPS. Je tedy 
nutné potvrdit, zdali chcete zastavit navigaci od aktuální polohy GPS a použít výchozí 
bod načtené trasy. 

4 Zobrazí se mapa a můžete začít s navigací.

18
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21
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Během navigace ukazuje obrazovka informace o trase a data jízdy (levá část obrazovky).
Jestliže však na mapu klepnete, zobrazí se na několik sekund další přepínače a ovládací prvky
(pravá část obrazovky). Většina částí obrazovky se chová jako přepínače. 

Symbol Název Akce
1 Hlavní informace. Příklad: následující 

událost na trase
Otevře obrazovku s informacemi o trase.

2 Druhá následující událost na trase Otevře itinerář.
3 Obrazovka informací o jízdě Otevře obrazovku s informacemi o jízdě.
4 Kvalita polohy GPS Otevře stručné menu.
5
Horní řádek

Následující ulice není k dispozici

6
Spodní řádek

Aktuální ulice a čísla domů nalevo a 
napravo 

není k dispozici

7 Režimy náhledu mapy Přepíná mezi režimy 2D, 3D a Sever 
nahoře.

8 Menu Otevře menu navigace.
9 Objížďka Otevře obrazovku objížďky. Existují dva 

způsoby, jak upravit vaší trasu. 
● Seznam uložených kritérií vyhledávání
● Přepínač pro vyloučení částí trasy

10 Menu pozice (zobrazí se při navigování po 
trase)

Otevře menu pozice. 

11 Menu kurzoru (zobrazí se, není-li k 
dispozici žádná poloha GPS, nebo pokud 
se kurzor nenachází v aktuální poloze 
GPS) 

Otevře menu kurzoru.

12 Otevře/zavře ovládací prvky mapy 
(klepnutím na tento přepínač zobrazíte/
skryjete následující ovládací prvky mapy). 

● Přiblížit/oddálit
● Otočit doleva/doprava (pouze 3D mapy)
● Naklonit nahoru/dolů (pouze 3D mapy)
● Přednastavené přepínače přiblížení/

oddálení (pouze 2D mapy)
● Přednastavené přepínače naklonění a 

přiblížení/oddálení (pouze 3D mapy)
● Vrátit do pozice GPS
● Inteligentní zoom

20
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13 Otočení vlevo, otočení vpravo Otočí mapu 3D doleva nebo doprava.
Naklonit nahoru, naklonit dolů Nakloní mapu 3D.
Přiblížit/oddálit Změní měřítko mapy.

14 Návrat do polohy GPS (zobrazí se, je-li k 
dispozici poloha GPS a pokud jste posunuli 
mapu)

Klepnutím na tento přepínač posunete 
mapu zpět do aktuální polohy GPS. Pokud 
je mapa přetáčená v režimu 3D, pak je také 
opětovně aktivováno automatické 
přetáčení mapy. 

15 Aktivovat inteligentní zoom (nahradí 
předchozí přepínač, pokud není k dispozici 
poloha GPS nebo pokud nebyla mapa 
posunuta).

Jedním klepnutím na tento přepínač 
aktivujete funkci inteligentního zoomu.
Klepnutím a přidržením tohoto přepínače 
nastavíte ve funkci inteligentního zoomu 
omezení.

16 Přepínač pro předvolby přiblížení/oddálení 
(pouze v rozšířeném režimu).

Jedním klepnutím na přepínač předvolby 
nastavíte úroveň přiblížení či oddálení na 
předem nastavenou hodnotu. Inteligentní 
zoom je tímto deaktivován. Tyto přepínače 
jsou k dispozici v režimu 2D. 
Klepnutím a přidržením požadovaného 
přepínače nastavíte aktuální měřítko jako 
hodnotu přiblížení/oddálení, nebo vrátíte 
zpět původní hodnoty. 

17 Přepínač pro předvolby naklonění (pouze v 
rozšířeném režimu). 

Klepnutím na jeden z těchto přepínačů 
nastavíte náklon a úroveň přiblížení či 
oddálení na předem nastavené hodnoty.  
Inteligentní zoom je tímto deaktivován. 
Tyto přepínače jsou k dispozici v režimu 
3D. 
Klepnutím a přidržením požadovaného 
přepínače nastavíte náklon a úroveň 
přiblížení či oddálení na požadované 
hodnoty, nebo vrátíte zpět původní 
hodnoty.

18 Aktuální poloha GPS (na nejbližší silnici) není k dispozici
19 Kurzor (vybrané místo na mapě) není k dispozici
20 Informace o jízdním pruhu není k dispozici
20
Oranžová čára

Aktivní trasa není k dispozici

21 Měřítko mapy (pouze mapy 2D) není k dispozici

Symbol Název Akce
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■ Silnice

Navigace zobrazuje silnice podobným způsobem, jako jsou uváděny na papírových mapách. 
Jejich šířka a barvy odpovídají jejich důležitosti. Snadno tak můžete rozpoznat dálnici od silnic
nižší třídy.

ELLENŐRIZZE

Pokud nechcete během navigace zobrazovat názvy silnic, můžete tuto funkci vypnout (Viz str. 54). 

■ Typy třírozměrných objektů 

Chcete-li aktivovat či deaktivovat třírozměrné obrázky, klepněte na následující přepínače:
[Menu], [Settings], [Map Screen], [3D settings]. 
Navigace podporuje následující typy třírozměrných objektů:

■ Správa informací o zařízení 

Přístroj umožňuje spravovat body zájmu a nastavit viditelnost jak vašich vlastních bodů zájmů,
tak i těch, které jsou dodávány s výrobkem. Klepněte na následující přepínače: [Menu],
[Manage], [POI].

Typ Popis
Třírozměrné význačné body Význačné body představují třírozměrná umělecká nebo schématická 

ztvárnění význačných nebo dobře známých objektů. Třírozměrné 
význačné body jsou k dispozici pouze ve vybraných městech a zemích. 

Nadzemní silnice Složité křižovatky a svisle oddělené silnice (např. nadjezdy nebo 
podzemní tunely) jsou zobrazeny třírozměrně. 

Třírozměrné budovy Plná třírozměrná data budovy, které představují skutečnou velikost 
budovy a její umístění na mapě. Data budovy jsou omezena pouze na 
centra velkých měst v Evropě.

Třírozměrný terén Třírozměrná data mapy terénu zobrazují změny terénu, vyvýšeniny či 
prohlubně v krajině. Při navigaci jsou používána pro grafické 
znázornění mapy trasy v třírozměrném zobrazení. 

Dotykový přepínač/ikona Popis
Přepínač s názvem skupiny 
bodů zájmu 

Otevře seznam podskupin této skupiny bodů zájmu. Nový seznam se 
chová stejným způsobem. 

Přepínač s názvem a adresou 
položky bodu zájmu 

Otevře vybraný bod zájmu pro úpravy. V tomto seznamu se zobrazí 
pouze body zájmu, které jste sami vytvořili. 

[Edit] Otevře vybranou skupinu bodů zájmu pro úpravy. 
[My POI] Klepnutím spustíte filtrování seznamu. Zobrazí se tak pouze ty body 

zájmu, které jste uložili. 
[All] Klepnutím zobrazíte všechny body zájmu v seznamu. 
[New Group] Vytvoří novou skupinu bodů zájmu v dané úrovni skupin. 
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Po otevření skupiny bodů zájmu za účelem úprav:

Po otevření položky bodu zájmu za účelem úprav: 

 
Otočí stránku a zobrazí nový seznam položek.

Tato skupina bodů zájmu není zobrazena na mapě. 

Tato skupina bodů zájmu a veškeré její podskupiny jsou na mapě 
zobrazeny. 

Tato skupina bodů zájmu a některé z jejích podskupin jsou na mapě 
zobrazeny. 

Tato skupina bodů zájmu obsahuje vámi uložené body zájmu.

Dotykový přepínač Popis
[Off] Položky ve skupině bodů zájmu nebudou na mapě zobrazeny. 
[Close], [Medium], [Far Ahead], 
[Satellite] 

Přepínače vzdálenosti nastaví úroveň přiblížení/oddálení, při které 
budou na mapě zobrazeny položky z této skupiny bodů zájmu. 

[Same Visibility in Subgroups] Podskupiny v upravované skupině bodů zájmu zdědí nastavení 
viditelnosti dané skupiny. 

Přepínač s ikonou skupiny bodů 
zájmu 

Klepnutím na tento přepínač vyberete pro skupinu bodů zájmu novou 
ikonu. 

[Rename] Přejmenování upravovaných skupin bodů zájmu. 
[Remove] Vymazání upravovaných skupin bodů zájmu. Lze vymazat pouze vámi 

vytvořené skupiny bodů zájmu. 

Dotykový přepínač Popis
Přepínač s názvem skupiny 
bodů zájmu 

Klepnutím na tento přepínač přejmenujete bod zájmu. 

Přepínač s ikonou bodu zájmu Klepnutím na tento přepínač vyberete novou ikonu pro bod zájmu.
Klepnutím na tento přepínač zadáte telefonní číslo pro bod zájmu. 

Klepnutím na tento přepínač zadáte další informace k bodu zájmu. 

[Delete] Klepnutím na tento přepínač smažete vybraný bod zájmu. 
[Change Group] Klepnutím na tento přepínač přesunete vybraný bod zájmu do jiné 

skupiny nebo podskupiny. 

Dotykový přepínač/ikona Popis
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■ Zobrazení itineráře 

Itinerář je seznam událostí na trase. Těmito událostmi se rozumí pokyny pro jízdu. 

Na mapové obrazovce můžete zobrazovat itineráře následujícími způsoby.

● Klepnutím na oblast mezi polem přehledu odbočky, kde je zobrazen následující manévr, a
polem s údaji o jízdě.

● V rozšířeném režimu klepněte na následující přepínače: [Menu], [Route], [Itinerary]. 
Obrazovka itineráře obsahuje následující volby:

Je-li otevřená mapa s manévrem uprostřed:

Dotykový přepínač Popis
Kterákoli z položek seznamu Otevře mapu s vybraným manévrem uprostřed. 
[Mode] Změní úroveň podrobností itineráře. Úrovně jsou následující

● Podrobné pokyny: seznam zobrazuje veškeré křižovatky
● Itinerář: v seznamu jsou uvedeny pouze důležité křižovatky (ty, 

které uvádí hlasová navigace)
● Seznam silnic: seznam silnic použitých při navigaci po trase. 

 
Pohyb mezi stránkami zobrazujícími další položky seznamu. 

Dotykový přepínač Popis
Přiblíží mapu.

Oddálí mapu.

 
Přesune mapu a zobrazí předchozí nebo následující manévr.

[Avoid.]  Otevře obrazovku, na níž lze vyloučit část silnice počínaje od 
vybraného manévru. 
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■ Úprava trasy

Tato funkce je k dispozici pouze v rozšířeném režimu.
Klepněte na následující přepínače: [Menu], [Route], [Edit Route]. 
Zobrazí se seznam bodů na trase, přičemž výchozí bod je uveden v horní části seznamu a cíl
ve spodní části. Jestliže existuje několik průjezdových bodů, možná budete muset procházet
mezi stránkami. 
Klepněte na jeden z bodů trasy v seznamu. K dispozici jsou následující možnosti:

Jakmile tuto obrazovku opustíte, systém trasu automaticky přepočítá. Poté můžete ihned začít
s navigací. 

■ Obrazovka s informacemi o trase 

Obrazovka s informacemi o trase obsahuje veškeré údaje a některé z funkcí, které potřebujete
při navigaci. Existují dva způsoby, jak tuto obrazovku otevřít:

● Klepnutím na pole přehledu odbočky ( ) otevřete obrazovku přímo z mapové obrazovky. 

● V rozšířeném režimu klepněte na následující přepínače v menu navigace: [Route], [Route
Info].

V horní části obrazovky jsou uvedeny informace o aktuální trase. Jednotlivá pole na této
obrazovce jsou po jejím otevření neustále aktualizována. 

Dotykový přepínač Popis
Vybraný bod se přesune v seznamu vzhůru (průjezdový bod, který má 
být dosažen dříve). Opakovaným klepnutím na tento přepínač přejde 
tento bod až na začátek a stane se výchozím bodem. 
Vybraný bod se přesune v seznamu dolů (průjezdový bod, který má být 
dosažen později). Opakovaným klepnutím na tento přepínač přejde 
tento bod až na konec a stane se cílem.
Obrátí trasu. Výchozí bod se tak stane cílem, z cíle je nyní výchozí bod 
a pořadí průjezdových bodů je obrácené. 

[Optimize] Trasa je optimalizována. Výchozí bod a cíl zůstávají nezměněny, 
avšak pořadí průjezdových bodů je uspořádáno tak, aby trasa byla 
pokud možno co nejkratší.

[Remove] Klepnutím na tento přepínač odstraníte vybraný bod z trasy. 



89 89

Jakmile obrazovku otevřete, veškerá pole obsahují informace o dosažení cíle. Klepnutím na
kterékoliv z polí zobrazíte data o průjezdových bodech počínaje prvním bodem a konče cílem. 
Tato obrazovka obsahuje následující údaje a funkce: 

Název Popis Funkce
Čára trasy V horní části této obrazovky je uvedena 

plánovaná trasa v podobě vodorovné 
čáry. Bod zcela vlevo představuje 
výchozí bod a bod zcela vpravo pak cíl 
trasy. Praporky průjezdových bodů se po 
délce čáry vyskytují v intervalech 
odpovídajících poměru vzdáleností mezi 
nimi.

Klepnutím na toto pole změníte 
obsah všech datových polí na 
informace k průjezdovému bodu. 

Odhadovaný čas 
příjezdu

Zobrazuje odhadovaný čas příjezdu do 
cíle, a to na základě informací 
dostupných u zbývajících segmentů 
trasy. Výpočet nedokáže zohledňovat 
dopravní zácpy a jiná možná zpoždění. 

Klepnutím na toto pole změníte 
obsah všech datových polí na 
informace k průjezdovému bodu.

Zbývající vzdálenost Zobrazuje vzdálenost zbývající do cíle. Klepnutím na toto pole změníte 
obsah všech datových polí na 
informace k průjezdovému bodu.

Zbývající čas Zobrazuje dobu potřebnou k dosažení 
cíle trasy, a to na základě informací 
dostupných u zbývajících segmentů 
trasy. Výpočet nedokáže zohledňovat 
dopravní zácpy a jiná možná zpoždění. 

Klepnutím na toto pole změníte 
obsah všech datových polí na 
informace k průjezdovému bodu.

Metoda Toto pole zobrazuje způsob výpočtu 
trasy.
Je zde uveden typ trasy (rychlá, krátká, 
jednoduchá nebo ekonomická). 

Klepnutím na toto pole změníte 
obsah všech datových polí na 
informace k průjezdovému bodu.

Ikony varování V těchto čtvercových polích se v případě, 
že jsou k dané naplánované trase 
připojena varování, zobrazují grafické 
symboly. Jedná se o varování, proto 
ikony vždy zobrazují informace pro celou 
trasu, a to i tehdy, když datová pole 
zobrazují pouze hodnoty od vaší aktuální 
polohy do průjezdového bodu. 

Klepnutím na kteroukoliv ikonu 
zobrazíte vysvětlivky. 

[Settings] Otevře obrazovku nastavení trasy z 
menu nastavení.

[Plan on Map] Otevře mapovou obrazovku 
určenou k plánování trasy. 

[Skip Next Via] Zobrazí se jen tehdy, pokud existuje 
alespoň jeden průjezdový bod. 

Vymaže následující průjezdový bod 
z trasy. 

[Delete Route] Zobrazí se jen tehdy, pokud trasa 
neobsahuje žádné průjezdové body. 

Vymaže aktivní trasu. 
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■ Informace o bodech zájmu, ukládání a úpravách 

Bod zájmu (POI) je místo, které může být pro někoho užitečné nebo zajímavé. Navigace při
dodání obsahuje již několik tisíc bodů zájmů. Aplikace však umožňuje nezávislé vytváření
nových bodů zájmu. 
Místa bodů zájmu jsou na mapě vyznačena speciálními ikonami. Ikony bodů zájmu jsou
celkem velké, takže jejich symbol snadno rozpoznáte. Tyto ikony jsou částečně průhledné.
Nezakrývají tedy žádné silnice, ulice ani křižovatky. 
Body zájmu jsou seskupovány do několika úrovní kategorií a podkategorií. Ikona bodu zájmu,
který je již součástí mapy, zobrazuje symbol dané kategorie. Pokud ukládáte vlastní bod
zájmu, můžete si pro něj zvolit ikonu nezávisle na kategorii bodu zájmu, do které bude zařazen. 

Ukládání bodů zájmu

Chcete-li uložit bod zájmu, umístěte kurzor ( ) do požadovaného místa a poté klepněte na
následující přepínače: [Cursor], [More Options], [Save as POI]. 

Správa bodů zájmu

Můžete si zvolit, které skupiny bodů zájmu budou na mapě zobrazeny a které skryty, a také od
jaké úrovně přiblížení budou tyto ikony viditelné. Současně také můžete uložené body zájmu
spravovat. Uložený bod zájmu lze přejmenovat, přesunout do jiné skupiny, lze změnit jeho
ikonu, přidat k němu telefonní číslo či další informace. Klepněte na následující přepínače:
[Menu], [Manage], [POI].

■ Správa uložených kritérií vyhledávání 

Můžete spravovat seznam dříve uložených kritérií vyhledávání tak, abyste dokázali snadno
najít často hledané typy bodů zájmu. Klepněte na následující přepínače: [Menu], [Manage],
[Saved Search Criteria].

Dotykový přepínač Popis
Přepínač s názvem uloženého 
kritéria vyhledávání 

Klepnutím přejmenujete uložený dotaz. 

Vymaže vybranou položku v seznamu. 

[Clear All] Vymaže celý seznam. 

 
Otočí stránku a zobrazí další položky seznamu. 

[<Add new search>] Klepnutím uložíte nové kritérium vyhledávání. Stejným způsobem jako 
při hledání bodu zájmu nejprve vyberte dotaz pro vyhledávání, poté 
zvolte skupinu nebo podskupinu bodů zájmu, které mají být 
prohledávány. 
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Písmena nebo číslice budete potřebovat zadávat do navigace pouze tehdy, pokud nelze jinak.
Můžete přitom psát dotykem prstu na celoobrazovkové klávesnici a současně lze přepínat
mezi různým uspořádáním klávesnic, jako např. ABC, QWERTY nebo numerická. 

Používání obrazovky klávesnice 

Úloha Popis
Přepnutí do jiného uspořádání klávesnice, např. z 
anglické klávesnice QWERTY na klávesnici s 
řeckými znaky. 

Klepnutím na [US ENGLISH (QWERTY)] vyberte 
tuto klávesnici ze seznamu dostupných klávesnic. 
Navigace si zapamatuje vaší poslední volbu 
klávesnice a při příštím vkládání dat ji nabídne jako 
první. 

Oprava vstupu zadaného na klávesnici Smazání nechtěného znaku. Klepněte na . 
Klepnutím a přidržením tohoto přepínače vymažete 
celý řetězec. 

Vložení mezery, např. mezi jménem a příjmením 
nebo u názvů ulic s více slovy 

Klepněte na [Space].

Vkládání malých nebo velkých písmen Klepnutím na [aA] cyklicky přepínáte mezi malými 
písmeny, prvním velkým písmenem a všemi 
velkými písmeny. 

Vkládání symbolů Klepnutím na [@/!] přepnete na klávesnici s 
nabídkou znaků symbolů. 

Dokončení zadání z klávesnice Klepněte na [Done].
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V navigaci lze nastavit trasu několika způsoby:

● Potřebujete-li jednoduchou trasu (trasu s jediným cílem a bez průjezdových bodů), můžete
vybrat cíl a poté ihned začít s navigací. 

● Můžete naplánovat trasu s několika body (pouze v rozšířeném režimu). 

● Také můžete naplánovat trasu nezávisle od vaší aktuální polohy GPS nebo dokonce bez
příjmu signálu GPS (pouze v rozšířeném režimu).

Navigace nabízí několik způsobů výběru cíle
a průjezdových bodů (dílčích cílů). 

● Použijte vybrané místo (kurzor) na mapě
(Viz str. 92);

● Zadejte adresu nebo část adresy. Zadejte
např. název ulice, nikoliv číslo domu nebo
názvy dvou křižujících se ulic (Viz str. 93);

● Zadejte adresu s PSČ (Viz str. 97). V
tomto případě není nutné vybírat název
města. Tímto se zrychlí vyhledávání názvu
ulice; 

● Použijte souřadnice (Viz str. 101);

● Oblíbené (Viz str. 99);

● Bod zájmu (Viz str. 99);

● Z historie nastavených cílů a průjezdových
bodů (Viz str. 100). 

ELLENŐRIZZE

Pokud chcete určitou trasu použít v budoucnu,
uložte ji před zahájením navigace. Klepněte
na následující přepínače: [Menu], [Route],
[Save Route]. 

FIGYELEM

Budete-li chtít použít tento cíl později, uložte
jej prostřednictvím menu kurzoru jako bod
zájmu a poté jej přidejte do seznamu svých
oblíbených. 
Menu kurzoru se automaticky vrátí ve stejném
bodě. Nyní jej můžete použít jako bod trasy. 

Nastavení cíle Nastavení z procházení 
mapou 

1 Vyhledejte svůj cíl na mapě. Podle 
potřeby posuňte mapu a změňte její 
měřítko (Viz str. 69). 

2 Klepněte na místo, které chcete 
nastavit jako cíl. Zobrazí se kurzor 
( ). 

3 Klepnutím na [Cursor] otevřete menu 
kurzoru.

4 Zobrazí se mapa s vybraným bodem 
uprostřed. V menu kurzoru klepněte 
na [Set as Destination] (rozšířený 
režim). Systém automaticky vypočítá 
trasu a poté můžete začít s navigací. 
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Pokud znáte alespoň část adresy, je toto
nejrychlejší způsob výběru cíle trasy. 
Pomocí stejné obrazovky můžete vyhledat
adresu zadáním:

● Přesné adresy, včetně čísla domu;

● Středu města;

● Křižovatky;

● Středu ulice;

● Kterékoli z výše uvedených voleb,
počínaje vyhledáváním podle PSČ (Viz str.
97).

■ Zadání adresy

Název státu není v některých zemích nutno
do adresy zadávat. Vyberte zemi a zadejte
město. Na obrazovce se objeví 4 řádky.

Postup je vysvětlený počínaje menu
navigace.

● Chcete-li vybrat město ze seznamu
naposledy použitých, klepněte na
přepínač . 

● Začněte zadávat název města na
klávesnici.

● Po vložení několika prvních písmen se
objeví seznam s názvy, které danému
řetězci odpovídají.

● Klepnutím na [Done] otevřete seznam
výsledků předtím, než se zobrazí
automaticky.

● Začněte na klávesnici zadávat název ulice.

● Po vložení několika prvních písmen se
objeví seznam s názvy, které danému
řetězci odpovídají.

● Klepnutím na [Done] otevřete seznam
výsledků předtím, než se zobrazí
automaticky.

● Zadejte na klávesnici číslo domu.

Nastavení z adresy

1 Klepněte na následující přepínače: 
[Find Address] (rozšířený režim).

2 Navigace implicitně nabídne zemi a 
město, ve kterém se právě nacházíte. 
V případě potřeby klepněte na 
přepínač s názvem země a vyberte ze 
seznamu jinou zemi.

3 V případě potřeby změňte město.

4 Klepněte na následující přepínače. Po 
změně země klepněte na [<City 
Name>].

5 Vyberte město ze seznamu.

6 Klepněte na [<Street Name>].

7 Vyberte ulici ze seznamu.

8 Klepněte na [<House Number>].

9 Klepnutím na [Done] dokončíte 
vkládání adresy.
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■ Vkládání adres u míst s
opakujícími se čísly domů

U některých dlouhých ulic je číslování domů v
určitém bodě provedeno od začátku. Na
jedné ulici se tak může vyskytovat jedno číslo
domu dvakrát, případně i vícekrát. V takovém
případě musíte po vložení čísla domu vybrat
správnou adresu podle informací o čtvrti/
předměstí. 

● Chcete-li vybrat město ze seznamu
naposledy použitých, klepněte na
přepínač .

● Začněte zadávat název města na
klávesnici. 

● Po vložení několika prvních písmen se
objeví seznam s názvy, které danému
řetězci odpovídají. 

● Klepnutím na [Done] otevřete seznam
výsledků předtím, než se zobrazí
automaticky. 

● Začněte na klávesnici zadávat název ulice.

● Po vložení několika prvních písmen se
objeví seznam s názvy, které danému
řetězci odpovídají.

● Klepnutím na [Done] otevřete seznam
výsledků předtím, než se zobrazí
automaticky. 

● Zadejte na klávesnici číslo domu. 

10 Zobrazí se mapa s vybraným bodem 
uprostřed. V menu kurzoru klepněte 
na [Set as Destination] (rozšířený 
režim). Systém automaticky vypočítá 
trasu a poté můžete začít s navigací.

1 Klepněte na následující přepínače: 
[Find], [Find Address] (rozšířený 
režim).

2 Navigace implicitně nabídne zemi a 
město, kde se právě nacházíte. V 
případě potřeby klepněte na přepínač 
s názvem země a vyberte ze seznamu 
jinou zemi.

3 V případě potřeby změňte město.

4 Klepněte na následující přepínače. Po 
změně země klepněte na [<City 
Name>].

5 Vyberte město ze seznamu. 

6 Klepněte na [<Street Name>]. 

7 Vyberte ulici ze seznamu. 

8 Klepněte na [<House Number>].

9 Klepnutím na [Done] dokončíte 
vkládání adresy.

10 Zobrazí se seznam s odpovídajícími 
adresami. Klepněte na požadovanou 
adresu. 

11 Zobrazí se mapa s vybraným bodem 
uprostřed. V menu kurzoru klepněte 
na [Set as Destination] (rozšířený 
režim). Systém automaticky vypočítá 
trasu a poté můžete začít s navigací. 
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■ Vložení adresy bez znalosti čtvrti
nebo předměstí

Dlouhé ulice mohou probíhat několika
čtvrtěmi nebo předměstími. Možná, že
nebudete vědět, kde se konkrétní číslo domu
nachází. V takovém případě postupujte podle
následujících pokynů. 

● Chcete-li vybrat město ze seznamu
naposledy použitých, klepněte na
přepínač .

● Začněte zadávat název města na
klávesnici. 

● Po vložení několika prvních písmen se
objeví seznam s názvy, které danému
řetězci odpovídají. 

● Klepnutím na [Done] otevřete seznam
výsledků předtím, než se zobrazí
automaticky. 

● Začněte na klávesnici zadávat název ulice. 

● Po vložení několika prvních písmen se
objeví seznam s názvy, které danému
řetězci odpovídají.

● Klepnutím na [Done] otevřete seznam
výsledků předtím, než se zobrazí
automaticky.

● Zadejte na klávesnici číslo domu. 

1 Klepněte na následující přepínače: 
[Find], [Find Address] (rozšířený 
režim).

2 Navigace implicitně nabídne zemi a 
město, kde se právě nacházíte. V 
případě potřeby klepněte na přepínač 
s názvem země a vyberte ze seznamu 
jinou zemi.

3 V případě potřeby změňte město. 

4 Klepněte na následující přepínače. Po 
změně země klepněte na [<City 
Name>].

5 Vyberte město ze seznamu. 

6 Klepněte na [<Street Name>]. 

7 Namísto výběru jedné z ulic klepněte 
na [Search in All]. 

8 Klepněte na [<House Number>].

9 Klepnutím na [Done] dokončíte 
vkládání adresy.

10 Zobrazí se seznam s odpovídajícími 
adresami. Klepněte na požadovanou 
adresu. 

11 Zobrazí se mapa s vybraným bodem 
uprostřed. V menu kurzoru klepněte 
na [Set as Destination] (rozšířený 
režim). Systém automaticky vypočítá 
trasu a poté můžete začít s navigací. 
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■ Výběr z křižovatky

● Chcete-li vybrat město ze seznamu
naposledy použitých, klepněte na
přepínač .

● Začněte na klávesnici zadávat název
města. 

● Po vložení několika prvních písmen se
objeví seznam s názvy, které danému
řetězci odpovídají. 

● Klepnutím na [Done] otevřete seznam
výsledků předtím, než se zobrazí
automaticky.

● Začněte na klávesnici zadávat název ulice. 

● Po vložení několika prvních písmen se
objeví seznam s názvy, které danému
řetězci odpovídají. 

● Klepnutím na [Done] otevřete seznam
výsledků předtím, než se zobrazí
automaticky.

● Pokud existuje pouze několik ulic s
křižovatkami, zobrazí se ihned jejich
seznam.

● U dlouhých ulic se zobrazí obrazovka s
klávesnicí. Začněte na klávesnici zadávat
název křižující se ulice. Během vkládání,
pokud lze na obrazovce zobrazit
odpovídající ulice, objeví se jejich seznam
automaticky.

1 Klepněte na následující přepínače: 
[Find], [Find Address] (rozšířený 
režim).

2 Navigace implicitně nabídne zemi a 
město, kde se právě nacházíte. V 
případě potřeby klepněte na přepínač 
s názvem země a vyberte ze seznamu 
jinou zemi.

3 V případě potřeby změňte město. 

4 Klepněte na následující přepínače. Po 
změně země klepněte na [<City 
Name>].

5 Vyberte město ze seznamu. 

6 Klepněte na [<Street Name>]. 

7 Vyberte ulici ze seznamu. 

8 Klepněte na [Intersection]. 

9 Klepněte na požadovanou ulici 
křižovatky v seznamu. 

10 Zobrazí se mapa s vybraným bodem 
uprostřed. V menu kurzoru klepněte 
na [Set as Destination] (rozšířený 
režim). Systém automaticky vypočítá 
trasu a poté můžete začít s navigací.
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■ Výběr ze středu města

Středem města se nerozumí geometrický
střed, nýbrž libovolný bod, který si tvůrci
mapy zvolili. V menších městech a vesnicích
se obvykle jedná o nejdůležitější křižovatku.
Ve větších městech je tímto místem některá
důležitá křižovatka. 

● Chcete-li vybrat město ze seznamu
naposledy použitých, klepněte na
přepínač .

● Začněte na klávesnici zadávat název
města. 

● Po vložení několika prvních písmen se
objeví seznam s názvy, které danému
řetězci odpovídají. 

● Klepnutím na [Done] otevřete seznam
výsledků předtím, než se zobrazí
automaticky.

■ Výběr z PSČ

Všechny výše uvedené možnosti
vyhledávání adresy lze také provést po
zadání PSČ namísto názvu města. Následuje
příklad vyhledání podle celé adresy.

● Začněte na klávesnici zadávat PSČ. 

● Po vložení několika číslic se zobrazí
seznam názvů odpovídajících měst.

● Klepnutím na [Done] otevřete seznam
výsledků předtím, než se zobrazí
automaticky.

1 Klepněte na následující přepínače: 
[Find], [Find Address] (rozšířený 
režim).

2 Navigace implicitně nabídne zemi a 
město, kde se právě nacházíte. V 
případě potřeby klepněte na přepínač 
s názvem země a vyberte ze seznamu 
jinou zemi.

3 V případě potřeby změňte město. 

4 Klepněte na následující přepínače. Po 
změně země klepněte na [<City 
Name>].

5 Vyberte město ze seznamu. 

6 Klepněte na [City Centre].

7 Zobrazí se mapa s vybraným bodem 
uprostřed. V menu kurzoru klepněte 
na [Set as Destination] (rozšířený 
režim). Systém automaticky vypočítá 
trasu a poté můžete začít s navigací.

1 Klepněte na následující přepínače: 
[Find], [Find Address] (rozšířený 
režim).

2 Navigace implicitně nabídne zemi a 
město, kde se právě nacházíte. V 
případě potřeby klepněte na přepínač 
s názvem země a vyberte ze seznamu 
jinou zemi.

3 Klepněte na přepínač názvu města a 
zadejte PSČ. 
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● Začněte na klávesnici zadávat název ulice. 

● Po vložení několika prvních písmen se
objeví seznam s názvy, které danému
řetězci odpovídají.

● Klepnutím na [Done] otevřete seznam
výsledků předtím, než se zobrazí
automaticky.

● Zadejte na klávesnici číslo domu.

■ Rychlé vložení adresy

● Zadáváte-li název města nebo ulice,
zobrazuje navigace pouze ty znaky, které
se objevují v možných výsledcích hledání.
Ostatní znaky jsou zobrazeny šedě. 

● Chcete-li zadat název města nebo ulice,
zadejte nejprve několik písmen a poté
klepněte na [Done]. Navigace zobrazí
seznam obsahující tato zadaná písmena. 

● Můžete zrychlit vyhledávání křižovatky. 

● Hledejte nejprve zřídka se vyskytující nebo
méně časté názvy. Několik písmen by
mělo postačovat. 

● Je-li jedna z ulic kratší, vyhledejte nejprve
tuto. Poté můžete druhou vyhledat rychleji. 

● Můžete vyhledávat jak pomocí typu, tak i
názvu silnic. Pokud se v několika názvech
vyskytne stejné slovo, např. v názvu ulic,
silnic a tříd, získáte výsledky rychleji,
pokud zadáte první písmeno typu ulice.
Např. zadáním Bu T vyhledá systém
Budějovickou třídu a přeskočí všechny
Budějovické ulice a Budějovické silnice. 

● Také můžete vyhledávat v PSČ. To je
užitečné tehdy, pokud je název ulice
celkem běžný a je použit v několika
čtvrtích města.

4 Vyberte město ze seznamu. 

5 Klepněte na [<Street Name>].

6 Vyberte ulici ze seznamu. 

7 Klepněte na [<House Number>].

8 Klepnutím na [Done] dokončíte 
vkládání adresy. 

9 Zobrazí se mapa s vybraným bodem 
uprostřed. V menu kurzoru klepněte 
na [Set as Destination] (rozšířený 
režim). Systém automaticky vypočítá 
trasu a poté můžete začít s navigací. 
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Jako cíl můžete vybrat místo, které jste již
uložili jako oblíbené. 

■ Výběr z informací o zařízení 

Cíl můžete vybrat z bodů zájmu
implementovaných v navigaci nebo z těch,
které jste již dříve vytvořili. 

● [Around Address]: bod zájmu bude
vyhledán v okolí zadané adresy. 

● [Around Cursor]: zobrazí se mapa s
kurzorem uprostřed. V případě potřeby
upravte umístění kurzoru a klepněte na
[OK]. Bod zájmu bude vyhledán v okolí
daného místa. 

● [Around GPS Position]: bod zájmu bude
vyhledán v okolí aktuální polohy GPS.

● [Around Destination]: bod zájmu bude
vyhledán v okolí cíle aktivní trasy.

● [Along Route]: bod zájmu bude vyhledán
nejen v okolí daného bodu, ale po celé
trase, přičemž bude brána do úvahu
velikost zajížďky, kterou bude zapotřebí
přidat do aktivní trasy. To je užitečné při
vyhledávání zastávek, které lze dosáhnout
minimální zajížďkou. Mezi příklady
takovýchto zastávek patří restaurace a
čerpací stanice.

● Vyberte skupinu bodů zájmu (např.
Ubytování) a poté, v případě potřeby,
vyberte podskupinu (např. Hotel nebo
Motel). 

● Chcete-li vyhledat bod zájmu podle názvu,
klepněte na [Search] a na klávesnici
zadejte část názvu. 

● Chcete-li zobrazit seznam všech bodů
zájmu v dané skupině, klepněte na [List All
in this Group]. 

Nastavení z oblíbených

1 Klepněte na následující přepínače: 
[Find], [Favourites] (rozšířený režim).

2 Klepněte na oblíbené, které chcete 
nastavit jako cíl. 

3 Zobrazí se mapa s vybraným bodem 
uprostřed. V menu kurzoru klepněte 
na [Set as Destination] (rozšířený 
režim). Systém automaticky vypočítá 
trasu a poté můžete začít s navigací. 

Nastavení z informací o 
zařízení

1 Klepněte na následující přepínače: 
[Find], [Find POI] (rozšířený režim). 

2 Vyberte oblast, ve které má být bod 
zájmu vyhledán. 

3 Vyhledávání lze následujícím 
způsobem zúžit:
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● [Order by Name]: třídění seznamu podle
abecedy (k dispozici pouze tehdy, hledáte-
li bod v okolí jednoho místa). 

● [Order by Distance]: třídění seznamu
podle vzdálenosti vzdušnou čarou od
aktuální polohy (k dispozici pouze tehdy,
hledáte-li bod v okolí jednoho místa).

● [Order by Distance]: třídění seznamu
podle skutečné jízdní vzdálenosti na trase
od aktuální polohy (k dispozici pouze
tehdy, hledáte-li bod podél aktivní trasy). 

● [Order by Detour]: třídění seznamu podle
velikosti nezbytné zajížďky (k dispozici
pouze tehdy, hledáte-li bod podél aktivní
trasy). 

■ Výběr z uložených kritérií
vyhledávání informací o bodech
zájmu

V části bodů zájmu v menu správy můžete
uložit kritéria vyhledávání bodu zájmu.
Navigace má však také zabudovanou řadu
kritérií vyhledávání, které lze pro hledání
určitých bodů zájmu ihned použít.

V historii jsou zaznamenány dřívější cíle. 

4 Jakmile se zobrazí seznam výsledků, 
můžete tento seznam třídit.

5 Klepněte na požadovaný bod zájmu v 
seznamu. 

6 Klepněte na [Select].

7 Zobrazí se mapa s vybraným bodem 
uprostřed. V menu kurzoru klepněte 
na [Set as Destination] (rozšířený 
režim). Systém automaticky vypočítá 
trasu a poté můžete začít s navigací. 

1 Klepněte na následující přepínače: 
[Find], [Find POI] (rozšířený režim).

2 Klepněte na [Saved Search Criteria]. 

3 Vyberte jedno z uložených kritérií. 
Zobrazí se seznam odpovídajících 
bodů zájmu. 

4 Klepněte na požadovaný bod zájmu v 
seznamu. 

5 Zobrazí se mapa s vybraným bodem 
uprostřed. V menu kurzoru klepněte 
na [Set as Destination] (rozšířený 
režim). Systém automaticky vypočítá 
trasu a poté můžete začít s navigací. 

Nastavení z historie

1 Klepněte na následující přepínače: 
[Find], [History] (rozšířený režim). 

2 V případě potřeby můžete mezi 
stránkami předchozích cílů procházet 
pomocí . 
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Tato funkce je k dispozici pouze v rozšířeném
režimu. 

● Klepnutím na [Coordinate Display Format]
změníte formát zobrazených souřadnic.

Vyberte cíl trasy. Klepněte na následující
přepínače: [Menu], [Find].

3 Klepněte na požadovanou položku. 

4 Zobrazí se mapa s vybraným bodem 
uprostřed. V menu kurzoru klepněte 
na [Set as Destination] (rozšířený 
režim). Systém automaticky vypočítá 
trasu a poté můžete začít s navigací. 

Nastavení ze souřadnic 

1 Klepněte na následující přepínače: 
[Find], [Find Coordinate]. 

2 Klepnutím na hodnoty zeměpisné 
šířky nebo délky můžete souřadnice 
změnit. 

3 Zadejte hodnoty souřadnic ve formátu 
WGS84: zeměpisná šířka (S nebo J) a 
zeměpisná délka (V nebo Z). 

4 Klepněte na [Done].

5 Klepněte na [OK].

6 Zobrazí se mapa s vybraným bodem 
uprostřed. V menu kurzoru klepněte 
na [Set as Destination] (rozšířený 
režim). Systém automaticky vypočítá 
trasu a poté můžete začít s navigací. 

Menu vyhledávání 

Dotykový 
přepínač

Popis Odkaz

[Find Address] Jestliže znáte 
alespoň část adresy, 
pak je toto 
nejrychlejší způsob 
vyhledání daného 
místa.

93

[Find POI] Cíl můžete vybírat z 
tisíců bodů zájmu 
implementovaných v 
navigaci nebo z těch, 
které jste již dříve 
vytvořili. 

99

[History] V seznamu historie 
jsou k dispozici cíle, 
které jste již dříve do 
navigace zadali. 

100

[Find 
Coordinate] 

Cíl můžete vybrat 
prostřednictvím 
zadání souřadnic. 

101

[Favourites] Jako cíl můžete 
vybrat místo, které již 
bylo uloženo mezi 
oblíbené.

99

[Plan on Map] Otevře zvláštní 
dvourozměrnou 
mapovou obrazovku 
optimalizovanou pro 
plánování trasy. 
Zobrazí se přepínače 
menu kurzoru pro 
úpravu přiblížení a 
oddálení.

102
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■ Zobrazení trasy (podle
obrazovky) 

Mapu lze posouvat a měnit její měřítko tak,
aby se zobrazila celá trasa. Nemusíte však s
mapou manipulovat ručně. Funkce plánování
na mapě to udělá za vás. 
V rozšířeném režimu jsou pro zobrazení
plánování na mapě následující možnosti. 

● Z menu vyhledávání: klepněte na [Menu],
[Find], [Plan on Map]. 

● Z obrazovky informací o trase: klepněte na
[Menu], [Route], [Route Info], [Plan on
Map].

● Z obrazovky informací o trase pomocí
klávesové zkratky: klepněte na , [Plan
on Map]. 

■ Doprava

Navigace dokáže navrhovat ještě lepší trasy,
pokud jsou k dispozici informace z
dopravních hlášení.
Jsou-li v oblasti, kde se vyskytujete, vysílána
dopravní data, přístroj tato přijímaná data
automaticky bere do úvahy. Nemusíte tedy
nic v programu nastavovat, dekódované
informace budou ihned použity v plánování
trasy. V okamžiku, kdy jednotka obdrží
dopravní informace, které mohou ovlivnit vaší
trasu, vyšle program varování o přepočtu
trasy. Poté bude pokračovat v nové trase,
která je optimalizována na základě
nejčerstvějších dopravních podmínek.
Klepněte na následující přepínače: [Menu],
[Settings], [Traffic INFO].

Navigace počítá trasu na základě vašich
předvolených nastavení. 
Metody výpočtu trasy

● Rychlá

● Krátká

● Ekonomická

● Jednoduchá
Typy silnic

● Nezpevněné cesty

● Nutné povolení

● Dálnice

● Silnice s mýtem

● Placené silnice

● Trajekty/přívozy

● Přeshraniční plánování
Pokud se od navrženého itineráře odchýlíte,
přístroj automaticky trasu přepočítá.
V závislosti na typu dopravní události
přepočítá systém trasu také v případě, pokud
se dopravní událost týká části doporučené
trasy.
Další informace o možnostech plánování
trasy viz „Možnosti pro plánování trasy” na
str. 55. 

Vyhledávání trasy a 
rozšířené vyhledávání 
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■ Vytvoření několika cílů (přidání
průjezdových bodů) 

Trasa s několika body se vytváří z
jednoduché trasy. Z toho důvodu nesmí být
tato trasa v daném okamžiku aktivní. Jedním
ze způsobů, jak prodloužit trasu je zachovat
cíl a přidat průjezdové body (dílčí cíle). 
Tato funkce je k dispozici pouze v rozšířeném
režimu. 

● Chcete-li přidat do trasy více takových
bodů, opakujte výše uvedené kroky podle
potřeby.

Vkládáte-li průjezdové body do tras, které již
několik takových bodů mají, otevře se
automaticky obrazovka pro úpravu trasy. Na
této obrazovce můžete rozhodovat o pozicích
průjezdových bodů. Jakmile vstoupíte do této
obrazovky, bude nový průjezdový bod
umístěn jako poslední před cílem. Nový bod
je v seznamu zvýrazněn. 

K dispozici jsou následující možnosti:

Pokaždé, když přidáte nový bod, systém
trasu automaticky přepočítá. Poté můžete
ihned začít s navigací. 

1 Stejným způsobem jako v předchozích 
částech vyberte nové místo. Toto nové 
místo bude přidáno do trasy.

2 Zobrazí se mapa s vybraným bodem 
uprostřed. Menu kurzoru se potom 
otevře automaticky. 

3 Klepnutím na [Insert as Via] přidejte 
toto místo jako průjezdový bod, který 
bude dosažen před cílem trasy. 

Dotykový 
přepínač

Akce

Vybraný bod se přesune v 
seznamu vzhůru (průjezdový 
bod, který má být dosažen 
dříve). Opakovaným klepnutím 
na tento přepínač přejde tento 
bod až na začátek a stane se 
výchozím bodem. 
Vybraný bod se přesune v 
seznamu dolů (průjezdový bod, 
který má být dosažen později). 
Opakovaným klepnutím na tento 
přepínač přejde tento bod až na 
konec a stane se cílem. 
Obrátí trasu. Výchozí bod se tak 
stane cílem, z cíle je nyní 
výchozí bod a pořadí 
průjezdových bodů je obrácené. 

[Optimize] Trasa je optimalizována. 
Výchozí bod a cíl zůstávají 
nezměněny, avšak pořadí 
průjezdových bodů je 
uspořádáno tak, aby trasa byla 
pokud možno co nejkratší.

[Remove] Klepnutím na tento přepínač 
odstraníte vybraný bod z trasy. 
Trasa zůstane zachována tak, 
jak vypadala před přidáním 
nového bodu. 
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■ Vytvoření několika cílů (přidání
nového cíle) 

Trasa s několika body se vytváří z
jednoduché trasy. Z toho důvodu nesmí být
tato trasa v daném okamžiku aktivní. Dalším
způsobem, jak prodloužit trasu, je přidání
nového cíle. Z předchozího cíle se tak stane
poslední průjezdový bod trasy. 
Tato funkce je k dispozici pouze v rozšířeném
režimu. 

● Chcete-li přidat do trasy více takových
bodů, opakujte výše uvedené kroky podle
potřeby.

Pokaždé, když přidáte nový bod, systém
trasu automaticky přepočítá. Poté můžete
ihned začít s navigací. 

■ Vymazání průjezdového bodu z
trasy 

Nejjednodušším způsobem, jak vymazat
následující průjezdový bod, je klepnout na
pole přehledu odbočky ( ) na mapové
obrazovce a poté klepnutím na [Skip Next
Via] otevřít obrazovku informací o trase. 
V rozšířeném režimu máte ještě další
možnost. Klepněte na následující přepínače:
[Menu], [Route], [Route Info], [Skip Next Via].

■ Menu objížďky

Tato obrazovka obsahuje během navigace
rychlé možnosti objížděk. Můžete klepnout
na [Detour] přímo z mapové obrazovky.
K dispozici jsou následující možnosti: 

● V hlavní části obrazovky je zobrazena
první stránka uložených kritérií
vyhledávání. Výběrem jakéhokoli kritéria
zobrazíte seznam nejbližších
odpovídajících bodů zájmu, a můžete tak
ihned naplánovat novou trasu do
požadovaného bodu, nebo vložit tento bod
jako průjezdový bod do aktivní trasy. 

● V rozšířeném režimu se ve spodní části
zobrazí další přepínače.

● [Avoid]: chcete-li objet část trasy počínaje
příští křižovatkou, klepněte na tento
přepínač a vyberte vzdálenost, jež chcete
objet. 

● [Delete Avoids]: pokud jste použili
předchozí funkci, pak klepnutím na tento
přepínač uvedené omezení z mapy
vymažete. 

1 Stejným způsobem jako v předchozích 
částech vyberte nové místo. Nové 
místo bude do trasy přidáno jako cíl. 

2 Zobrazí se mapa s vybraným bodem 
uprostřed. Menu kurzoru se potom 
otevře automaticky. 

3 Klepnutím na [More Options] otevřete 
plné menu kurzoru s dalšími funkcemi. 

4 Klepnutím na [Continue] přidejte bod 
jako nový cíl. Předchozí cíl se tak 
stane posledním průjezdovým bodem. 
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■ Správa historie 

Můžete spravovat seznam posledních
použitých cílů. Klepněte na následující
přepínače: [Menu], [Manage], [History].

■ Vymazání aktivní trasy 

Nejjednodušším způsobem, jak vymazat
aktivní trasu, je klepnout na pole přehledu
odbočky ( ) na mapové obrazovce a poté
klepnutím na [Delete Route] otevřít
obrazovku informací o trase. 
V rozšířeném režimu máte ještě další
možnost. Klepněte na následující přepínače:
[Menu], [Route], [Delete Route].

VIGYÁZAT

■ Správa uložených tras 

Můžete spravovat dříve uložené trasy.
Klepněte na následující přepínače: [Menu],
[Manage], [Saved Routes]. 

■ Správa záznamů tras 

Přístroj umožňuje nahrávat záznamy tras,
které si poté můžete přehrát, zobrazit je na
mapě a prohlížet si jejich detaily. Klepněte na
následující přepínače: [Menu], [Manage],
[Track Logs].

Historie cílů

Dotykový 
přepínač

Popis

Vymaže vybranou položku z 
historie. 

[Clear History] Vymaže celou historii. 

 
Otočí stránku a zobrazí další 
položky seznamu.

Vymazání historie cílů

Pokud na aktivní trase existují průjezdové 
body, nemůžete na obrazovce informací o 
trase celou trasu vymazat ihned. Opakovaně 
klepněte na [Skip Next Via], dokud všechny 
průjezdové body nezmizí. Poté se zobrazí 
volba [Delete Route]. Tímto přepínačem 
zrušíte celou trasu. 

Dotykový 
přepínač

Popis

Přepínač s 
názvem 
uložené trasy 

Otevře vybranou trasu pro 
úpravy.

Vymaže vybranou trasu.

[Clear All] Vymaže seznam uložených tras. 

 
Otočí stránku a zobrazí další 
položky seznamu. 

Dotykový 
přepínač

Popis

[Record] Spustí nahrávání záznamu 
jízdy. (Nahrávání záznamu trasy 
lze spustit také ve stručném 
menu.)

[Stop 
Recording] 

Zastaví probíhající nahrávání 
záznamu trasy. (Nahrávání 
záznamu trasy lze zastavit také 
ve stručném menu.)

Přepínač s 
názvem 
záznamu trasy

Zobrazuje podrobnosti 
vybraného záznamu trasy.

Spustí simulované přehrávání 
vybraného záznamu trasy na 
mapě. 

 
Otočí stránku a zobrazí další 
položky seznamu. 
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Jsou-li zobrazeny podrobnosti záznamu
trasy:

Simulace vás provede trasou podle pokynů
pro jízdu. Můžete si zvolit mezi simulací
vysokou rychlostí nebo normální rychlostí
jízdy. 
Pomocí názorného přehrání si můžete
například ověřit, zda se na trase
naplánované navigací vyskytují mosty. Poté
můžete z trasy vyloučit veškeré mosty, které
nechcete přejíždět.

■ Zobrazení názorného přehrávání 

Tato funkce je k dispozici pouze v rozšířeném
režimu.
Postup je vysvětlený počínaje mapovou
obrazovkou.

● Klepnutím na [Fly Over] spustíte simulaci
vysokou rychlostí, takže si budete moci
trasu rychle prohlédnout. 

● Klepnutím na [Simulate] spustíte simulaci
normální rychlostí a s hlasovými pokyny
navigace. Tato volba slouží pro názorné
předvedení trasy nebo pro zjištění
problematických částí trasy předem. 

Dotykový 
přepínač

Popis

Přepínač s 
názvem 
záznamu trasy

Otevře obrazovku s klávesnicí 
pro přejmenování záznamu 
trasy.
Klepnutím na tento přepínač 
skryjete na mapě záznam trasy. 
K záznamu trasy nebude 
přiřazena žádná barva. 
Klepnutím na jeden z těchto 
barevných přepínačů přiřadíte 
záznamu trasy barvu. Záznam 
trasy pak bude na mapě 
zobrazen touto barvou. 

[Fit to screen] Mapa se zobrazí se záznamem 
trasy. Mapa změní měřítko tak, 
aby byl zobrazen celý záznam 
trasy. 

[Delete] Vymaže vybraný záznam trasy. 
[Export] Uloží záznam trasy na vloženou 

paměťovou kartu ve formátu 
GPX. 

Názorné přehrávání 
(Demo)

1 Klepněte na následující přepínače: 
[Menu], [Route].

2 Zobrazí se menu trasy. Existují dva 
způsoby spuštění simulace trasy. 

3 Simulaci můžete kdykoliv zastavit 
stisknutím [Stop].
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Ukládání míst 

Přístroj umožňuje spravovat seznam
oblíbených. Klepněte na následující
přepínače: [Menu], [Manage], [Favourites].

Správa oblíbených 

Dotykový 
přepínač

Popis

Přepínač s 
názvem 
oblíbeného 
místa 

Otevře vybrané oblíbené místo 
pro úpravy. 

Vymaže vybranou položku ze 
seznamu oblíbených. 

[Clear All] Vymaže seznam oblíbených.

 
Otočí stránku a zobrazí další 
položky seznamu. 
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Co dělat, když...

Klepnutím na  a přepínač GPS otevřete obrazovku údajů GPS a ověřte stav příjmu
signálu GPS. 

Kvalita a stav satelitních signálů GPS

Ikona Barva Název Popis
Zelená Indikátor kvality 

pozice GPS
Navigace je spojena s přijímačem GPS a 
přijímá informace o pozici GPS v 3D. 
Přístroj může vypočítat jak vodorovnou, 
tak i svislou pozici GPS. 

Žlutá Navigace je spojena s přijímačem GPS a 
přijímá informace o pozici GPS v 2D. 
Dokáže vypočítat pouze vodorovnou 
polohu, nikoliv svislou polohu GPS. 

Šedá Navigace je spojena s přijímačem GPS, 
avšak nemá žádné informace o pozici 
GPS. 

Červená Navigace nemá žádné spojení s 
přijímačem GPS. 

Zelená (bliká) Indikátor kvality 
spojení s GPS

Navigace je připojena k přijímači GPS. 

Žlutá (bliká) Navigace nemá spojení s přijímačem 
GPS, ale stále se pokouší spojení 
navázat.

Červená (bliká) Navigace nemá spojení s přijímačem 
GPS, ani se nepokouší spojení navázat. 

Modré kolečko oblohy Virtuální obloha ukazuje viditelnou část 
oblohy nad vámi s vaší pozicí uprostřed. 
Satelity jsou vyobrazeny v jejich 
aktuálních polohách. GPS přijímá data 
ze zeleně a žlutě zbarvených satelitů. 
Signály ze žlutých satelitů jsou však jen 
přijímány, zatímco zelené signály jsou 
použity přijímačem GPS pro výpočet 
aktuální polohy. 

není k dispozici Souřadnice Vaše aktuální pozice GPS ve formátu 
WGS84.
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Mapy mohou obsahovat informace o maximálních povolených rychlostech na různých úsecích
silnice. Tyto informace však nemusí být ve vaší oblasti k dispozici (zeptejte se přímo místního
prodejce). Informace také nemusí být zcela přesné u všech silnic na mapách.
Navigaci lze nakonfigurovat tak, aby vyslala varování v případě, že danou povolenou rychlost
překročíte. Klepněte na následující přepínače: [Menu], [Settings], [Warnings], [Warn When
Speeding]. Překročíte-li maximální povolenou rychlost, dojde k následujícímu:

● Vizuální varování: v rohu mapy se zobrazí symbol s max. povolenou rychlostí 
(např. ).

● Zvukové varování: systém přehraje hlasovou zprávu namluvenou vybraným hlasovým
profilem. 

Místo s bezpečnostní kamerou je speciální bod zájmu. Nelze je však vyhledávat jako ostatní
body zájmu a ani neexistuje žádné varování pro blížící se kamery. 

■ Ukládání bezpečnostních kamer 

Chcete-li uložit místo s bezpečnostní kamerou, umístěte kurzor ( ) do požadovaného místa
a poté klepněte na následující přepínače: [Cursor], [More Options], [Save as Camera].

není k dispozici Stavové pruhy 
pro satelity

Tmavé pruhy představují žluté satelity a 
světlé pruhy zelené satelity. Čím víc 
satelitů vaše GPS sleduje (zelené), tím 
lepší je výpočet vaší pozice. 

Varování při překročení rychlosti 

Bezpečnostní kamery 

Je tento přístroj dodán s vestavěnou databází bezpečnostních kamer? Ne
Můžete uložit pozici kurzoru jako místo s bezpečnostní kamerou? Ano

Ikona Barva Název Popis



110110

Co dělat, když...
Navigace

■ Varování před kamerou 

Varování před bezpečnostní kamerou lze zapnout v nastavení výstrah. Klepněte na následující
přepínače: [Menu], [Settings], [Warnings], [Speed Camera Warning].
Blížíte-li se k místu s bezpečnostní kamerou a je-li výstraha zapnutá, dojde k následujícímu: 

● Vizuální varování: v druhotném poli přehledu odbočky se zobrazí typ kamery (například ). 

● Zvukové varování: není-li u kamery specifikována žádná max. povolená rychlost, nebo
pokud jedete nižší než povolenou rychlostí, vyšle přístroj jedno pípnutí, kterým upozorní na
kameru. 

● Pokud však překročíte rychlostní omezení kamery, dojde k následujícímu: 

● Vizuální varování: v rohu mapy se zobrazí symbol s max. povolenou rychlostí
(např. ).

● Zvukové varování: přístroj přehraje speciální zvuk výstrahy. 

■ Typy bezpečnostních kamer 

Existují různé typy bezpečnostních kamer. 

Symbol Typ Popis
Pevná Některé rychlostní kamery jsou umístěny u jedné 

strany silnice a sledují dopravu v jednom nebo obou 
směrech. Měří vaší aktuální rychlost. U těchto typů 
rychlostních kamer lze specifikovat monitorovaný 
směr dopravy a max. povolenou rychlost. Přiblížíte-li 
se k těmto rychlostním kamerám v měřeném směru, 
vyšle navigace varování. Jestliže vaše rychlost 
překračuje v blízkosti kamery povolenou rychlost, 
přehraje navigace zvláštní výstražný zvuk.

Mobilní Některé rychlostní kamery jsou obsluhovány z 
vozidel. Nejsou trvale v provozu a nejsou nastaveny 
na kontrolu přednastavené povolené rychlosti. 
Varování je podobné jako u pevných rychlostních 
kamer, ale jelikož není dána žádná povolená rychlost, 
vysílá navigace varování pouze před blížící se 
kamerou. 

Vestavěná Některé rychlostní kamery jsou vestavěné do 
světelné signalizace. Fungují stejným způsobem jako 
pevné kamery, avšak je obtížné je zahlédnout. 
Varování před blížící se kamerou a překročením 
rychlosti je stejné jako u pevných kamer. 
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■ Směry bezpečnostních kamer

Rychlostní kamera dokáže měřit rychlost v jednom směru, obou směrech, nebo dokonce i v
několika směrech dopravy, jako je tomu např. u křižovatek, kde jsou montovány na otočných
základnách. Kamery pro červenou na semaforech měří dopravu ve stejném směru. Navigace
vás varuje jen tehdy, pokud jedete v měřeném nebo možném měřeném směru. Měřený směr
kamery je zobrazován následujícími symboly. 

Úseková kontrola Tyto rychlostní kamery pracují v párech a neměří vaší 
aktuální rychlost, nýbrž průměrnou rychlost mezi 
těmito dvěma kamerami. Obě nejprve identifikují 
vaše vozidlo a poté zaznamenají přesný čas, kdy je 
míjíte. Časový rozdíl mezi těmito dvěma body pak 
použijí k výpočtu vaší průměrné rychlosti.
Přiblížíte-li se k těmto rychlostním kamerám v 
měřeném směru, vyšle navigace varování. Varování 
pak pokračuje při průjezdu kolem kamery a při měření 
průměrné rychlosti mezi těmito dvěma kamerami. 
Pokud vaše průměrná rychlost překročí max. 
povolenou rychlost mezi těmito dvěma kamerami, 
obdržíte stejné zvláštní zvukové varování jako u 
bezpečnostních kamer ostatních typů. 
V řídkých případech se může stát, že navigace 
nedokáže zaregistrovat okamžik, kdy projíždíte 
kolem druhé kamery (např. je-li umístěna při výjezdu 
z tunelu, kde není dosud k dispozici signál GPS), a 
varování tak pokračuje. Klepnutím na symbol kamery 
na obrazovce toto varování ukončíte. 

Červená na semaforu Tyto kamery kontrolují, zda vozidlo reaguje na 
světelnou signalizaci na semaforu. Varování je 
podobné jako u mobilních bezpečnostních kamer. 
Jelikož nemají tyto kamery přiřazenou žádnou 
povolenou rychlost, oznamuje navigace pouze blížící 
se kameru. 

Symbol Popis
Kamera kontroluje rychlost ve směru, ve kterém jedete. 

Kamera kontroluje rychlost v opačném směru než ve kterém jedete. 

Kamera kontroluje rychlost v obou směrech na silnici. 

Kamera může kontrolovat rychlost v jakémkoli směru. 

Symbol Typ Popis
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Volitelné doplňky

Operace zadní kamery

Je-li ve vozidle nainstalována samostatně prodávaná zadní kamera, můžete si situaci za
vozidlem zobrazit na displeji po zařazení zpátečky.

VIGYÁZAT

FONTOS

FIGYELEM

● Nespoléhejte se příliš na zadní kameru.
● Používejte zadní kameru pouze jako doplňkový nástroj ke kontrole překážek.
● Kapky deště na kameře mohou způsobit špatné zobrazení videa. 
● Necouvejte s vozidlem s pohledem upřeným pouze na obrazovku monitoru. Dívejte se současně

do zpětného i bočních zrcátek a pozorně ověřte, zda jsou podmínky za vozidlem i kolem něho
bezpečné.

● Nepoužívejte toto zařízení za následujících podmínek: 
• Při jízdě na zmrzlých, kluzkých nebo zasněžených silnicích;
• Na nerovných silnicích, jako např. na svazích;
• Pokud nejsou zadní dveře zcela uzavřené;
• Používáte-li sněhové řetězy nebo rezervní pneumatiky.

● Je-li displej příliš studený, může být obtížné rozpoznat obsah videa na obrazovce v důsledku
snímání tmavšího obrazu nebo zpoždění obrazu. Vždy si při jízdě pohledem ověřte, že podmínky
v okolí vozidla jsou bezpečné.

● Poloha osoby nebo překážky zobrazené na obrazovce se liší od skutečné polohy, případně je
obraz odlišný v důsledku charakteristik čočky kamery.

● Nevystavujte kameru silným nárazům, např. nárazem do pevného objektu. V opačném případě
může dojít k posunutí pozice kamery nebo montážního úhlu, což může mít za následek
nesprávné zobrazení ze zadní kamery.

● Kamera má vodotěsnou konstrukci. Nepokoušejte se jí demontovat, rozebírat ani jinak
upravovat. V opačném případě by mohlo dojít k nesprávnému fungování zadní kamery.

● Pokud otíráte nebo leštíte kryt kamery abrazivem nebo kartáčem s tvrdými štětinami, může dojít
k poškození krytu, což může ovlivnit obraz z videa.

● Kryt kamery je vyroben z pryskyřice. Nedovolte, aby tento kryt přišel do styku s organickými
rozpouštědly, vosky na karosérii, odstraňovači olejového filmu nebo rozpouštědly skelných
povlaků. Pokud by takovýto materiál ulpěl na povrchu krytu, okamžitě jej otřete. 

● Dojde-li k náhlé změně teploty, např. v důsledku vylití horké vody na studenou kameru, může
dojít k poškození zadní kamery.

● Úder do kamerového zařízení může vést k poškození zadní kamery. Obrať te se na
autorizovaného prodejce.

● Nevystavujte čočku kamery dlouhodobému působení přímého slunce. V opačném případě by
mohlo dojít k jejímu spálení.

● Obraz představuje jen příklad. Rozsah na obrazovce se liší v závislosti na modelu vozidla. 

Zadní kamera přehrává video zrcadlově, takže zobrazuje stejný pohled jako je tomu u zpětného 
zrcátka. Způsob zobrazení obrazu se liší v závislosti na modelu vozidla. Při používání proto 
dbejte opatrnosti.

Při používání vysokotlakých myček vozidel dbejte na to, abyste nemířili trysky do oblasti kamery 
nebo přímo na ní. V opačném případě by mohlo dojít k poškození kamery. 
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● Zařadíte-li zpátečku, obrazovka se nejprve zbarví bíle a poté se rychle vrátí zpět obraz. 
● Je-li kamera vystavena přílišnému světlu, jako např. slunečnímu záření nebo dálkovým

světlometům, může se na obrazovce objevit svislý bílý pruh. 
● Pokud používáte kameru příliš dlouho, mohou se se vzrůstající teplotou objevovat bílé stopy

nebo svislé čáry. Tento jev je způsobený charakteristikou CCD.
● Zadní kamera je vybavena speciální čočkou. Proto se vzdálenosti vnímané přes obrazovku

budou od skutečných vzdáleností lišit.

■ Je-li kamera nastavena na
automatický režim 

● Tím se obrazovka změní na obraz ze
zadní kamery.

● Vyřadíte-li zpátečku, vrátí se zpět
obrazovka, která byla na displeji před
zobrazením ze zadní kamery.

■ Je-li kamera nastavena na ruční
režim 

● Tím se obrazovka změní na obraz ze
zadní kamery.

● Klepnutím na  se vrátíte na
předcházející obrazovku. 

Obraz ze zadní kamery

1 Zařaďte zpátečku.

1 Stiskněte . 

2 Klepněte na . 

3 Klepněte na .

Info

Camera Screen
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Operace zadní kamery
Volitelné doplňky

FIGYELEM

● Rozsah obrazu na obrazovce se může lišit v
závislosti na vozidle nebo stavu povrchu
vozovky. 

● Rozsah obrazu na obrazovce je omezený.
Nelze proto zobrazit objekt, který je
umístěný v blízkosti konců nárazníku nebo
pod nárazníkem. 

● Barvy zobrazené na displeji zpětné kamery
se mohou od skutečných barev objektů lišit. 

● Je možné upravit jas a kontrast obrazovky.
Chcete-li tyto úpravy provést, přidržte
alespoň na jednu sekundu . Zobrazí se
obrazovka pro úpravu kvality obrazu. Viz
„Nastavení a úprava obrazovky” na str. 34 

● V následujících případech se může stát, že
obrazovka nebude příliš dobře čitelná.
Nejedná se však o chybu. 
• V tmavých místech (v noci apod.)
• Teplota v blízkosti čočky je příliš vysoká

nebo nízká.
• Pokud na kameře ulpěly kapky vody nebo

pokud je v ovzduší příliš vysoká vlhkost
(během silných dešťů apod.)

• Pokud jsou na kameře nebo v její
bezprostřední blízkosti nalepené cizí
látky (např. bláto).

• Čočka kamery je vystavena přímému
slunci nebo dálkovým světlometům.

• Odráží-li se na kameru bod s vysokou
světelnou intenzitou (sluneční světlo
odrážející se na karosérii vozidla), může
dojít tzv. smear efektu*, zejména u kamer
CCD.

* Smear efekt je nežádoucí jev, kdy na
obrazu dochází k přetékání vysoce
jasných ploch do okolních tmavších
(sluneční světlo odrážející se na karosérii
vozidla apod.). 

<Vzhled obrazovky>

Bod s vysokým 
jasem
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Zobrazení informací o stavu spojení 

Můžete si prohlédnout informace o stavu spojení mezi tímto přijímačem a vozidlem. Mezi tato
spojení patří informace GPS a signály parkování.

● Objeví se obrazovka s informacemi o
stavu spojení. 

* Pokud není navigace správně nainstalována,
nelze zobrazit přesné informace. 

Zobrazení informací o 
stavu spojení 

1 Stiskněte .

2 Klepněte na .

3 Klepněte na .

Info

System Check

Položka Spojení

Informace GPS

ON Informace GPS jsou 
přijímány.

OFF Informace GPS 
nejsou přijímány. 

Signál 
parkování

ON Ruční brzda je 
zatažená.

OFF Ruční brzda není 
zatažená.

Signál couvání

ON Je zařazena 
zpátečka. 

OFF
Je zařazen jiný 
převodový stupeň než 
zpátečka.
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Co dělat, když...

Přesnost a chyby

Satelity GPS jsou řízeny Ministerstvem obrany USA a mají velmi vysokou přesnost. Pokud
však vlivem odrazů od budov apod. dochází k několikanásobnému příjmu signálu, mohou se
vyskytovat chyby. 

Jestliže se mezi anténou a satelity GPS nachází nějaká překážka, nelze signály přijímat. Aby
bylo možné stanovit polohu, musí přístroj přijímat alespoň tři signály. To je tedy důvod, proč
navigace nedokáže v následujících místech stanovit polohu GPS.
Vyskytuje-li na anténě GPS nebo v její blízkosti nějaká překážka (náklad vozidla apod.), může
bránit příjmu signálů ze satelitů. 

ELLENŐRIZZE

● Jelikož satelity GPS obíhají kolem Země, příjem signálů v dané pozici se v čase liší.
Nezapomeňte také, že signály ze satelitů, které se nacházejí blízko horizontu, jsou citlivější na
ovlivnění překážkami. 

● Satelity GPS jsou řízeny Ministerstvem obrany USA a jejich přesnost je někdy záměrně
snižována. 

Přesnost měření 

Kvalita a stav satelitních signálů GPS 

Pod zemí, v tunelu nebo na 
parkovišti uvnitř budovy

Obklopeno překážkami, jako 
např. vysokými budovami V budově

Hustě zalesněné oblasti Pod vyvýšenou silnicí Na silnici vedoucí po úbočí 
skalního útesu nebo 
průjezdu tunely
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Jelikož tento přijímač využívá pro určení aktuální polohy informace ze satelitních signálů GPS
a měření z každého z nich může být ovlivněno určitou chybou, nemusí aktuálně zobrazovaná
poloha odpovídat vaší skutečné pozici.

ELLENŐRIZZE

Pokud zobrazovaná aktuální poloha neodpovídá vaší skutečné pozici, můžete jí korigovat. Před
touto korekcí nejprve zastavte na bezpečném místě.

Porovnání s mapou označuje systém porovnávání informací o aktuální poloze, získaných z
GPS, se silnicemi, po kterých jste dosud jeli, a zkorigování vaší aktuální polohy tak, abyste se
nacházeli na nejvíce odpovídající silnici.
Tento přijímač využívá tvary silnice ke korekci informací o aktuální poloze získané kombinací
nezávislých měření a satelitních měření.
Jelikož však v dané poloze nelze vyloučit určitou chybu, může se aktuální poloha někdy lišit od
skutečné pozice, a to i po korekci porovnáním s mapou. 
Značka představující vozidlo může také opustit silnici, po které jedete, pokud se tvarově
odlišuje od mapových podkladů. 

FIGYELEM

Jelikož běh přijímače po prvním zapnutí není dosud zcela stabilní, může se v okamžiku vyjedí
značka představující vozidlo lišit od aktuální polohy. Po krátké chvíli se však chod stabilizuje do
normálního stavu. 

Jak je uvedeno v následujícím popisu, za určitých jízdních podmínek a podmínek na silnici
nemusí být k dispozici přesná aktuální poloha a navigace po trase. To však neznamená, že má
váš přístroj závadu. 

Chyby při zobrazení aktuální polohy

Korekce detekce polohy vozidla porovnáním s mapou 

Přesnost zobrazení aktuální pozice a navigace po trase 

Skutečná cesta

Cesta podle dat ze snímače

Zobrazení na displeji, korekce podle 
porovnání s mapou
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Přesnost a chyby
Co dělat, když...

Aktuální poloha se zobrazuje na 
silnici vedoucí rovnoběžně s tou, 
po které jedete.

Při jízdě po silnici, která se 
rozděluje ve tvaru „Y“, je 
aktuální poloha zobrazována na 
druhé silnici.

Při odbočování je aktuální 
poloha zobrazována krátce před 
nebo za odbočkou.

Při jízdě po strmých silnicích 
není aktuální poloha na displeji 
zcela zarovnána.

Při projíždění dlouhou točitou 
zatáčkou není aktuální poloha 
na displeji zcela zarovnána.

Při klikaté jízdě, jako např. při 
časté změně jízdních pruhů, 
není aktuální poloha na displeji 
zcela zarovnána.

Nachází-li se vozidlo v 
parkovacích garážích na otočné 
plošině a má-li ACC nastaveno 
na OFF, není jeho aktuální 
poloha na displeji zcela 
zarovnána.

Při používání sněhových řetězů 
nebo při jízdě po kluzké či 
zasněžené silnici není aktuální 
poloha na displeji zcela 
zarovnána.

Je-li vozidlo převáženo trajektem 
nebo jinými prostředky, ukazuje 
GPS současnou polohu v místě, 
kde se vozidlo původně 
nacházelo před vjezdem na 
takovýto prostředek.

Ukazuje-li navigace silnici, která 
je ve skutečnosti uzavřená (jízda 
po ní je zakázána).

Při otočení se zpět není aktuální 
poloha na displeji zcela 
zarovnána.
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Vždy existuje možnost, že názvy silnic a míst budou po vytvoření mapových dat změněny. V
takovém případě se zobrazované názvy budou od skutečných názvů lišit.

Údaje názvů silnic a míst

Navigace po trase 

Při odbočování na křižovatce, 
která není v mapě navigace, 
mohou být hlasové pokyny 
navigace chybné.

Navigace může uvádět pokyn 
pro obrat do protisměru.

Při hledání trasy může navržená 
trasa zahrnovat objížďky.

Při jízdě po přímé silnici může 
navigace uvádět pokyn pro 
pokračování v jízdě směrem 
rovně (v případech, kdy je 
obtížné určit tvar křižovatek).

Při vynechání průjezdového 
bodu může zařízení znovu 
spustit vyhledávání trasy a 
zobrazit novou trasu, která vás 
navede k tomuto průjezdovému 
bodu.

Při odbočování na křižovatce 
nemusí být zobrazena žádná 
navigace.

Po 800 
metrech 
zatočte 
vpravo.

Průjezdový bod

Nové 
vyhledávání
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Přesnost a chyby
Co dělat, když...

● Jedete-li vysokou rychlostí, může vyhledávání trvat poněkud déle. 

● Trasa se nemusí změnit ani poté, co spustíte nové vyhledávání.

● Pokud se nacházíte na ostrově nebo v místě, kde nejsou žádné cesty, po kterých lze
navigovat, nebo pokud takovéto místo určíte jako cíl, nemusí být trasa nalezena.

● Pokud jsou aktuální poloha a cíl příliš blízko u sebe, nemusí se trasa zobrazit.

● Silnice s mýtem nemusí být nutně použity, a to ani tehdy, pokud je vyberete jako prioritní.
Stejným způsobem pak se mohou silnice s mýtem objevit i na trase, kde jste je jako prioritní
nenastavili. 
(Volba [Prioritize/do not prioritize toll roads] určuje, jaký typ silnice má být použit, pokud jsou
k dispozici jak silnice s mýtem, tak i bez něho.) 

Při vyhledávání trasy se 
nemusí na displeji zobrazit 
včas další odbočka.

Současně s pokyny navigace 
se mohou zobrazovat různé 
zeměpisné názvy.

Dodržujte při jízdě pravidla 
silničního provozu.
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Začínáme

121

Než začnete přístroj používat

VIGYÁZAT
● Při manipulaci s ovladači zvuku během jízdy buďte velmi 

opatrní a věnujte veškerou pozornost bezpečnosti. V opačném 
případě byste mohli způsobit nehodu. Nastavte hlasitost tak, 
abyste vždy slyšeli i zvuky zvenčí. 
Nesprávné používání může vést k dopravní nehodě. 

● Nikdy nepokračujte v používání systému, pokud vykazuje 
jakoukoli závadu. Zpozorujete-li kouř, uslyšíte abnormální 
zvuky nebo ucítíte neobvyklý zápach, ihned zastavte a vypněte 
zapalování. Současně vypněte i zvukové systémy. 
Věnujte pozornost případnému zvýšení teploty ve vozidle. 

● Teplota uvnitř vozidla se může v horkém počasí velmi zvýšit. 
Než začnete přijímač používat, vyčkejte, dokud teplota uvnitř 
vozidla nepoklesne. 
V opačném případě může dojít k poškození. 

● Přijímač nerozebírejte ani jinak neupravujte.
Hlavní jednotka má precizní konstrukci, proto se v případě 
nespokojenosti s výkonem přístroje obrať te nejprve na svého 
prodejce.

● Nevyvíjejte na monitor nadměrnou sílu.
Mohlo by dojít k poškození.

● Nenechávejte monitor ve vyklopené poloze, pokud jej 
nepoužíváte.
V opačném případě může dojít k poškození.
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Než začnete přístroj používat
Začínáme

● Nevkládejte do slotu na disk žádné jiné předměty než disky.
Mohlo by dojít k poškození.

● Dbejte opatrnosti, aby v okamžiku uzavírání monitoru nedošlo k 
zachycení prstů nebo jiných předmětů.
Mohlo by dojít k poranění nebo poškození hlavní jednotky.

● Disk nebo paměťovou kartu SD vytahujte z přijímače 
vodorovně. 
Při vytahování nestlačujte médium ani směrem dolů ani vzhůru.
Nesprávné vyjmutí může způsobit poškrábání disku a následné 
neobvyklé zvuky vydávané přijímačem. Nesprávné vyjmutí 
paměťové karty SD ji může poškodit. 
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● Za chladného nebo deštivého počasí se mlží povrch skel uvnitř vozidla (kondenzace vody).
Stejným způsobem může voda kondenzovat i na přijímači. V takovém případě nemusí být možné
disk dočasně přehrávat. Odvlhčete vzduch ve vozidle, než přehrávání znovu spustíte.

● V případě problému přestane přehrávač automaticky fungovat, aby tak chránil své vnitřní části.
Pokud přehrávač nefunguje ani tehdy, když dodržujete hlášení na displeji, může být vadný.
Obrať te se na prodejce, u kterého jste jej zakoupili. 

● Přehrávání může být přerušované, je-li přehrávač vystaven silným vibracím při jízdě po
nerovném povrchu.

● Nepoužívejte komerčně dostupné čističe čoček, neboť  by mohlo dojít k poškození snímače
přehrávače.

■ formátování disků
● Přehrávač dokáže přehrávat zvukové nebo video disky DVD, které jsou označené

některým z následujících symbolů.
Používáte-li disk DVD±R/RW (DVD±Recordable/ReWritable), pamatujte, že lze
přehrávat pouze ty disky, jejichž obsah byl nahrán v režimu videa. Disky, jejichž obsah byl
nahrán v režimu nahrávání videa (VR) a zvukovém režimu nelze přehrávat.

● Přístroj podporuje formát Dolby Digital a disky označené následujícím logem lze
přehrávat.

Tento výrobek je vyroben v licenci Dolby Laboratories. Symbol Dolby a symbol s dvojitým
D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

● Může se stát, že disky CD-R (CD-Recordable - umožňující zápis) nebo CD-RW (CD-
ReWritable - umožňující přepis) nebude možné na hlavní jednotce přehrát v důsledku
charakteristik záznamu, zvláštností disku, poškrábání, nečistot nebo poškození
způsobeného dlouhodobým přechováváním ve vozidle. Také disky CD-R nebo CD-RW,
které nebyly dosud dokončeny, a disky CD-R nebo CD-RW nahrané ve formátu UDF
nelze přehrávat.

● Může se stát, že disky DVD±R/RW (DVD±Recordable/ReWritable) nebude možné na
tomto přijímači přehrát v důsledku charakteristik záznamu, zvláštností disku, poškrábání,
nečistot nebo poškození způsobeného dlouhodobým přechováváním ve vozidle.
Přehrávat nelze ani disky DVD±R/RW, které nebyly dokončeny. Může se též stát, že
nebude možné přehrát disk, který byl nahrán na osobním počítači, a to v závislosti na
nastavení aplikace a prostředí.

Disky
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Než začnete přístroj používat
Začínáme

● Funkci CD-TEXT lze použít pouze u disků CD-text, které jsou dostupné na trhu. Znaky
zapsané na discích CD-R a CD-RW se nemusí zobrazovat správně.

● Nepoužívejte disky CD a disky s průhlednou nebo poloprůhlednou záznamovou oblastí.
Přístroj je nemusí načíst nebo přehrát jejich obsah.

● Není zaručeno přehrávání disků ve formátu Copy Control CD (CCCD), neboť  nesplňují
oficiální standardy pro disky CD.

■ Zacházení s disky

● Nevystavujte disky přímému slunci; uchovávejte jednotlivé disky v 
ochranných pouzdrech. V opačném případě může dojít k jejich 
poškození a disky nebude možné přehrávat.

● Nelepte na žádnou stranu disku papírové štítky. Mohlo by dojít k 
poškození disku.

● Nepoužívejte prasklé nebo zkroucené disky. Mohlo by dojít k 
poškození.

● Nedotýkejte se záznamové strany (v barvě duhy) disku. Mohlo by dojít 
k jeho znečištění a disk by mohl hrát přerušovaně.

● Při přehrávání znečištěného disku může dojít k jeho poškrábání a 
následnému přerušovanému přehrávání. K čištění používejte 
komerčně dostupné čističe kompaktních disků. Disk vždy otírejte 
jemně od středu směrem k okraji.
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■ Zcela nové disky CD

■ Disky z půjčovny

■ Nepravidelně tvarované disky CD

■ Příslušenství disků

● Možná jste si všimli, že některé zcela nové disky jsou kolem 
středu nebo na vnějším okraji drsné. V takovém případě, než 
začnete nový disk používat, odstraňte toto zdrsnění bokem 
kuličkového pera. Pokud byste tak neučinili, mohly by tyto 
otřepy nebo šupinky ulpět na záznamové straně a disk by pak 
nebylo možné přehrávat.

● Nepoužívejte disky z půjčovny, na kterých jsou zbytky lepidel, 
štítků nebo lepicích pásek. Disk by mohl uvíznout uvnitř 
jednotky a poškodit ji.

Disky CD se zvláštním tvarem (jako např. ve tvaru srdce) nebo 
osmihranné disky nelze přehrávat. Nepřehrávejte tyto typy disků 
ani s použitím adaptéru. Mohlo by dojít k poškození přehrávače.

● Nepoužívejte příslušenství (stabilizátory, ochrany, čističe 
laserových snímačů atp.), které jsou prodávány za účelem 
zlepšení zvuku nebo ochrany disku. Změny tloušťky disku CD 
nebo jeho vnějších rozměrů způsobené tímto příslušenstvím 
mohou způsobit problémy s přehrávačem. 

● K diskům NEUPEVŇUJTE žádnou ochranu prstencového tvaru 
(nebo jiné příslušenství). Ačkoli jsou tyto ochrany komerčně 
dostupné a údajně mají disk chránit a zvyšovat kvalitu zvuku (a 
zlepšit antivibrační účinek), při normálním používání mohou 
nadělat více škody než užitku. Nejčastěji se problémy vyskytují 
při vkládání a vysouvání disku a při přehrávání, neboť  prstenec 
ochrany se z disku v diskové mechanice odtrhne. 

Hrubší okraje

Hrubší okraje
Kuličkové pero

Celofánová páska

Povrch s nahraným záznamem

Prstenec disku CD
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Ovládání

Zapnutí zdroje zvuku

● Opětovným klepnutím na 
začnete přijímat tutéž stanici, která byla
naladěna předtím, než jste před
přehráváním hudby nebo videa rádio
zastavili.

Zapnutí zdroje zvuku

1 Stiskněte .

2 Vyberte zvukový režim, který chcete 
použít. 

Displej obrazovky 
ovládání zvuku

1 Stiskněte .

Vypnutí režimu zvuku

1 Stiskněte .

2 Klepněte na .Audio Off

Audio Off
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Obrazovky ovládání zdrojů

Obrazovky ovládání zdrojů jsou zobrazovány následovně. 

● Obrazovka rádia (AM)

● Obrazovka rádia (FM)

● Obrazovka Bluetooth 

● Obrazovka přehrávače disku CD 

● Obrazovka MP3/WMA 

● Obrazovka DVD

● Obrazovka DivX

● Obrazovka videorekordéru
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Obrazovky ovládání zdrojů
Ovládání

● Obrazovka iPodu (doplněk)

● Obrazovka USB 

FIGYELEM

Ovládací obrazovky se zruší automaticky,
pokud po dobu 6 sekund není provedena
žádná operace na obrazovkách obsluhy
vizuálních zdrojů DVD, DivX, iPod Video a
videorekordéru. 
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Ovládání hlasitosti 

●  (Vpravo): 
Zvýšení hlasitosti

 (Vlevo):
Snížení hlasitosti

● Stisknutím tlačítka  po dobu alespoň
jedné sekundy pokračuje přístroj ve
zvyšování hlasitosti.
Stisknutím tlačítka  po dobu alespoň
jedné sekundy pokračuje přístroj ve
snižování hlasitosti.

aTlačítko hlasitosti

FIGYELEM

● Nastavte takovou úroveň hlasitosti, která
nenarušuje bezpečnou jízdu.

● Úroveň hlasitosti lze nastavit v rozsahu 0 až
80.

● Při přepnutí zvukového zdroje se může
hlasitost lišit. Upravte úroveň hlasitosti podle
nově vybraného zdroje zvuku.

Hlavní ovladač hlasitosti

1 Stiskněte tlačítko VOL. 
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Ovládání

Úprava kvality zvuku

Kvalitu zvuku můžete nastavit a upravit vyvážení zvuku dle libosti. 

Přepnete-li do obrazovky nastavení zvuku z
jakékoli obrazovky ovládání zvuku, zobrazí
se následující možnosti ovládání. 

● Úprava vyvážení zvuku

● Úprava basových reproduktorů

● Nastavení hlasitosti

● Nastavení počáteční hlasitosti zdroje

● Úprava kvality zvuku

● Klepnutím na  se vrátíte na
předcházející obrazovku. 

Můžete nastavit přední, zadní, levé a pravé
vyvážení. 

● Chcete-li provést jemnou úpravu, klepněte
na kterýkoli přepínač vyvážení ,

, , , kterým změníte
odpovídající hodnotu o 1.
Pokud některý z těchto přepínačů úpravy
vyvážení , ,  nebo 
přidržíte, bude vyvážení dále měněno,
avšak zastaví se na střední hodnotě.
Chcete-li poté pokračovat ve změně
vyvážení, klepněte na daný přepínač
vyvážení znovu.

● Klepnutím na  zrušíte hodnotu
nastavení vyvážení a vrátíte ji na střední
hodnoty.

Displej obrazovky 
nastavení zvuku

1 Klepněte na  na kterékoli 
obrazovce ovládání zvuku. 

2 Klepněte na přepínač, který chcete 
nastavit. 

Sound

Done

Úprava vyvážení zvuku

1 Klepněte na .

2 Klepněte na požadovaný bod 
vyvážení.

BAL/FAD Setting

Center
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● Pro dokončení uložte nastavení klepnutím
na  a vrať te se do předchozí obrazovky. 

Je-li připojen subwoofer, můžete upravit jeho
zvukový výstup. 

■ Nastavení úrovně subwooferu

Můžete nastavit výstupní úroveň subwooferu. 

● Je možné nastavit výstup na kterékoli ze
13 výstupních úrovní (+6 až -6). 

● Po dokončení klepnutím na 
nastavení uložte a vrať te se do předchozí
obrazovky. 

■ Přehození fáze 

Zvukový výstup ze subwooferu má stejná
frekvenční pásma jako zvuk z předních/
zadních reproduktorů a za určitých podmínek
ve vozidle může dojít k jeho zrušení. Abyste
tomuto jevu předešli, přehoďte fáze
subwooferu. Fázi lze nastavit podle
podmínek ve vozidle. 

●  : nastaví shodné časování
výstupu reproduktorů a subwooferu. 

●  : odstupňuje časování výstupu z
reproduktorů a subwooferu. 

● Po dokončení klepnutím na 
nastavení uložte a vrať te se do předchozí
obrazovky.

Nastavení subwooferu 

1 Klepněte na . 

2 Klepněte na  nebo  úrovně 
basového reproduktoru.

Woofer Setting

1 Klepněte na  nebo . 

Done

Normal Reverse

Normal

Reverse

Done
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Úprava kvality zvuku
Ovládání

■ Nastavení dolní pásmové
propusti 

Dolní pásmová propusť  vynechává
frekvence, které jsou vyšší než nastavená
frekvence (frekvence ve vyšším pásmu), a
umožňuje průchod nižším frekvencím
(frekvence v nižším pásmu)

● Po dokončení klepnutím na 
nastavení uložte a vrať te se do předchozí
obrazovky. 

Při poslechu s nízkou hlasitostí lze opravit
nedostatky slyšitelnosti vyšších a nižších
frekvencí, a dosáhnout tak lepší modulace
zvuku. 

● Pro dokončení uložte nastavení klepnutím
na  a vrať te se do předchozí
obrazovky. 

1 Klepněte na  nebo .

Nastavení hlasitosti 

1 Klepněte na  na obrazovce 
nastavení. 

ON OFF

Done

Loudness

Done
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Můžete nastavit rozdílnou hlasitost pro každý zvukový režim. Rozdíly mezi hlasitostí v režimu
FM v počátečním stavu (počáteční hodnota: 40), která je použita jako referenční, a úrovněmi
hlasitosti nastavenými pro každý jednotlivý zvukový režim se ukládají do paměti. 

● Po dokončení klepnutím na  nastavení uložte a vrať te se do předchozí obrazovky. 

Příklad nastavení: 

* Úroveň hlasitosti lze nastavit v rozsahu 0 (minimum) až 80 (maximum). Nastavte rozdíly úrovní
hlasitosti v rozsahu -10 až +20.

Nastavení počáteční hlasitosti zdroje 

1 Na obrazovce nastavení zvuku 
klepněte na  nebo . 

Zvukový režim FM AM CD USB Bluetooth-
Audio

Počáteční hodnota 
(úroveň hlasitosti) 

Odkaz 
(40)

0
(40)

0
(40)

0
(40)

0
(40)

Nastavení počáteční hlasitosti 
zdroje
(úroveň hlasitosti) 

Odkaz 
(40)

Hodnota 
nastavení 
počáteční 
hlasitosti 

zdroje
+15 (55)

Hodnota 
nastavení 
počáteční 
hlasitosti 

zdroje
-10 (30)

Hodnota 
nastavení 
počáteční 
hlasitosti 

zdroje
+5 (45)

Hodnota 
nastavení 
počáteční 
hlasitosti 

zdroje
-5 (35)

Je-li úroveň hlasitosti 
nastavena od 40  45 v režimu 
FM

45 55 60 30 35 45 50 35 40

Je-li úroveň hlasitosti 
nastavena od 35  60 v režimu 
CD 

45 70 60 85* 60 50 75 40 65

Je-li úroveň hlasitosti 
nastavena od 80  20 v režimu 
AM 

70 5 20 60 0* 75 10 65 0

Je-li úroveň hlasitosti 
nastavena od 10  35 v režimu 
USB 

5 30 20 45 0 20 35 0 25

Done
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Úprava kvality zvuku
Ovládání

Kvalitu zvuku můžete upravit v nízkém,
středním a vysokém pásmu. 

■ Úprava kvality zvuku 

● Pokud klepnete na ovladač a přidržíte jej,
hodnota se bude plynule měnit, avšak
zastaví se na střední hodnotě. Opětovným
klepnutím na  nebo  budete ve
změně hodnoty pokračovat.

● Také je možné klepnutím na obrazovku
upravit preferovanou úroveň.

● Maximální korekce je +6 a minimální -6.

● Pro dokončení uložte nastavení klepnutím
na  a vrať te se do předchozí obrazovky. 

■ Uložení kvality zvuku

Upravenou kvalitu zvuku lze uložit. 

● Pro dokončení uložte upravené nastavení
klepnutím na  a vrať te se do předchozí
obrazovky. 

Úprava kvality zvuku

1 Klepněte na . 

2 Klepněte na  ,  nebo 
. 

EQ Setting

Bass Mid
Treble

3 Klepněte na  nebo . 

1 Upravte kvalitu zvuku. 

2 Stiskněte  po dobu min. 1 
sekundy. 

Custom
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■ Použití přednastavené kvality
zvuku

● Chcete-li obnovit hodnoty kvality zvuku,
klepněte na . 

1 Klepněte na . 

2 Klepněte na  (vylepšení 
dolního pásma),  (vylepšení 
horního pásma),  (vylepšení 
středního pásma) nebo  
(hodnota přednastavená uživatelem). 

EQ Setting

Power
Sharp
Vocal

Custom

Flat
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Ovládání

Obrazovka nastavení

ELLENŐRIZZE

Režim obrazovky lze přepnout z obrazovky
nastavení DivX, DVD, iPod videa nebo
videorekordéru.

● Obrazovku nastavení videa lze
konfigurovat tak, aby zobrazovala
následující operace: 
DivX: klepněte na  na ovládací
obrazovce.
DVD: klepněte na  na ovládací
obrazovce a poté na následující
obrazovce klepněte na . 
iPod video: klepněte na ovládací
obrazovku.
Videorekordér: klepněte na obrazovku
videa.

● Normální

Obraz je zobrazen v poměru stran 3 (svislá)
ku 4 (vodorovná) (normální proporce
televizní obrazovky) a s černými okraji po
stranách. 

● Širokoúhlá1 

Obraz s poměrem stran 3 (svislá) ku 4
(vodorovná) (normální proporce televizní
obrazovky) je rovnoměrně roztažený doleva
a doprava. 

● Širokoúhlá2

Obraz s poměrem stran 3 (svislá) ku 4
(vodorovná) (normální proporce televizní
obrazovky) je rovnoměrně roztažený nahoru,
dolů, doleva a doprava. 

Přepínání mezi režimy 
obrazovek 

1 Otevře obrazovku nastavení videa. 

2 Klepněte na . 

3 Klepněte na  ,  nebo 
. 

Set

Next

Set

Wide

Normal Wide1
Wide2
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Uživatel by neměl mít žádné potíže při
sledování videa na širokoúhlé obrazovce.
Jestliže zvětšíte nebo zmenšíte obrazovku pro
komerční účely nebo pro přehrávání pro
veřejnost, můžete tím narušit autorská práva,
chráněná autorskými zákony. 
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Další operace

Dálkové ovládání

■ Upozornění před použitím

● Dálkový ovladač je malý a lehký, dbejte
proto při jeho používání pozornosti.
Upuštění ovladače nebo jeho náraz může
způsobit poškození, rychlejší vybíjení
baterií nebo selhání funkce. 

● Chraňte dálkový ovladač před vlhkem.
Dbejte na to, abyste na něho nevylili žádné
tekutiny. S dálkovým ovladačem
neházejte.

● Nepokládejte dálkový ovladač do míst s
vysokými teplotami, např. na přístrojovou
desku vozidla nebo k výdechům topení.
Pokud byste vystavili dálkový ovladač
vysoké teplotě, může dojít k deformaci
jeho pouzdra a dalším následným
poškozením.

● Nemanipulujte s dálkovým ovladačem za
jízdy, mohli byste způsobit dopravní
nehodu. 

● Při používání nasměrujte dálkový ovladač
na přijímač ovladače. 

● Přijímač dálkového ovladače nemusí
fungovat správně, pokud je vystaven
přímému slunci nebo jinému zdroji jasného
světla. 

● Plánujete-li dálkový ovladač po delší dobu
nepoužívat, vyjměte z něho baterie. 

■ Čištění

● Je-li dálkový ovladač znečištěný, otřete jej
suchým hadříkem. Pokud je velmi
znečištěný, pokapejte hadřík zředěným
čisticím přípravkem a ovladač otřete. 

● Nikdy nepoužívejte benzen, ředidla ani
žádné jiné roztoky. Takovýto roztok
poškodí pouzdro nebo jeho povrch. 

Dálkový ovladač

Obsluha dálkového 
ovladače

Číslo Název / funkce

a
Tlačítko [PWR]
Zapíná a vypíná hlavní jednotku. 

b
Tlačítko [TU]
Přepíná mezi AM a FM.

c
Tlačítko [BAND]
Změní rádiové pásmo. 

d

[,] tlačítko 
Sníží hlasitost (včetně režimu hands-
free).

e
Tlačítko [MUTE]
Ztiší zvuk nebo zruší ztišení.
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FIGYELMEZTETÉS

Použijte pár baterií AAA. 

f

[dPRESET CH u] tlačítko 
[d DISC u] tlačítko 
Provede operaci výběru předvolby 
kanálu, disku, USB nebo iPodu. 

g

Tlačítko [MODE]
Přepíná mezi režimy zvukových 
zdrojů. 

h

Tlačítko [DISC]
Přepíná mezi možnostmi DISC, USB 
a iPod. 

i

Tlačítko [AUX]
Přepíná mezi videorekordérem a 
Bluetooth audio 

j

[.] tlačítko 
Zvýší hlasitost (včetně režimu 
hands-free).

k

[d TUNE/SEEK u] tlačítko 
[< TRACK >] tlačítko 
Používá se k vybírání ze stop na 
disku, rádiového vysílání, USB nebo 
iPodu.

Výměna baterií

Aby nedošlo k nehodě, udržujte baterie 
mimo dosah dětí. Pokud by dítě baterii 
spolklo, ihned vyhledejte lékaře. 

1 Zatlačte ve směru šipky a otevřete 
zadní kryt dálkového ovladače. 

Číslo Název / funkce

2 Podle obrázku vložte do bateriové 
přihrádky dvě baterie. 

3 Zatlačte zadní kryt ve směru šipky a 
zavřete bateriové pouzdro. 
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Ovládání audia

Používání rádia

a Předvolba

b Tlačítko TUNE UP/DOWN

c Tlačítko MENU

d Tlačítko AUTO.P 

e Tlačítko AV

VIGYÁZAT

FONTOS

■ Ruční ladění

● Doprava:
přechod o jeden krok nahoru.
Doleva:
přechod o jeden krok dolů.

Používání rádia

Poslech rádia

1 Stiskněte .

2 Klepněte na  nebo .AM FM

Naladění požadované 
stanice

Při odpojení baterie vozidla (např. z důvodu 
opravy vozidla nebo vyjmutí hlavní jednotky) 
dojde k vymazání veškerých stanic 
uložených v paměti. V takovém případě 
stanice do paměti znovu zadejte.

Někdy může být obtížné udržet optimální 
příjem signálu, neboť  anténa upevněná na 
vašem vozidle je v neustálém pohybu 
(vzhledem k anténě vysílače), čímž dochází 
k proměnlivosti síly přijatých rádiových 
signálů. Mezi další faktory, které ovlivňují 
příjem, patří rušení z důvodů přírodních 
překážek, značek apod.

1 Stiskněte  nebo .
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■ Automatické ladění

● Pokud se frekvence dané stanice nachází
blízko frekvence uvedené na obrazovce,
automatické ladění se zastaví.
Automatické ladění zrušíte opětovným
stiskem tohoto tlačítka.

FIGYELEM

Automatické ladění se nemusí podařit, pokud
je přijímaný signál slabý.

■ Výběr z předvolených stanic

● Přístroj vybere zaregistrovaný předvolený
kanál a začne přijímat odpovídající stanici.

● Při každém klepnutí na přepínač 
přejdete do následujícího pásma.
FM1  FM2  FM3  FM1  …

1 Stiskněte  nebo  a přidržte po 
dobu min. 1 sekundy.

1 Klepněte na předvolbu uloženou v 
paměti.

Výběr rádiového pásma

1 Klepněte na .Band

Band
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Používání rádia
Ovládání audia

Rádiové stanice můžete do paměti ukládat v
automatickém nebo ručním režimu.

■ Ruční ukládání

● Vybraná stanice bude uložena a číslo
předvolby a frekvence se zobrazí na
displeji.

● Chcete-li ke zbývajícím kanálům
předvoleb ručně přidat další vybrané
stanice, opakujte tento postup u každého z
kanálů.

● Do paměti lze v každém pásmu AM, FM 1,
2 a 3 uložit až šest stanic. Celkem lze tedy
uložit až 24 stanic.

● Pokud byly stanice již uloženy do paměti,
lze příslušnou stanici vybrat a začít
přijímat klepnutím na příslušnou
předvolbu.

■ Automatické ukládání

FONTOS

● Vyhledávání se spustí od nejnižší
frekvence směrem k vyšším frekvencím.
Stanice s dostatečně silným signálem
budou přiřazeny do paměti k číslům
předvoleb [1] až [6]. Po dokončení
registrace uslyšíte dvojité pípnutí a
přijímač bude pokračovat v příjmu stanice,
která byla uložena do paměti jako
poslední, tj. stanice v paměti P6.
Následně, jakmile uslyšíte rádio, si budete
moci vybrat požadovanou stanici
vyvoláním čísla předvolby.

Uložení stanice do 
paměti

1 Ručním nebo automatickým laděním 
vyberte stanici, kterou chcete uložit.

2 Klepněte na předvolbu a přidržte po 
dobu min. 1 sekundy.

● Stanici můžete zvolit jednoduchým 
stiskem čísla předvolby ([1] až [6]). Zobrazí 
se frekvence vybrané stanice.

● Uložíte-li do paměti novou stanici, stávající 
stanice bude vymazána, aby se tak 
uvolnilo místo pro stanici novou.

● Jestliže přijímač rozpozná méně než šest 
stanic, zbývající tlačítka si zachovají svá 
původní nastavení.

1 Klepněte na .Auto.P
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Během vysílání můžete zobrazovat textové
informace.

Rádiový datový systém RDS přijímá
prostřednictvím FM rádia dopravní
informace. Uživatel tak může nepřetržitě
poslouchat stejný program, neboť  při
zhoršení příjmu spustí přístroj automatické
vyhledání stanice s dobrým signálem.

a Tlačítko TP

b Přepínač REG

c Přepínač AF

d Přepínač PTY

Zobrazení textových 
informací

1 Klepněte na .

2 Klepnutím na  se vrátíte na 
obrazovku ovládání rádia.

TEXT

Preset

Používání RDS (Radio 
Data System)
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Používání rádia
Ovládání audia

Je-li funkce AF zapnutá, přístroj automaticky
naladí takovou frekvenci právě poslouchané
stanice, která má nejsilnější signál. Funkce
AF je ve výchozím nastavení zapnutá.
V závislosti na daném místě vysílají stanice
různé programy na různých frekvencích.

● Je-li funkce AF zapnutá, rozsvítí se na
displeji AF.

Je-li funkce REG zapnutá, je možné
poslouchat nepřetržitě stejný program.

● Je-li funkce REG zapnutá, rozsvítí se na
displeji REG.

Nastavení alternativní 
frekvence AF

1 Klepněte na .AF

Regionální nastavení 
REG

1 Klepněte na .REG



145 145

Dopravní informace lze přijímat ručně nebo
automaticky s funkcí TP/TA.

● Při každém stisknutí  se nastavení
změní následovně.

● Režim FM rádia:
TP OFF/TA OFF  TP ON/TA OFF  TP
ON/TA ON  TP OFF/TA OFF  …

● TP ON/TA OFF

● Jiný režim než AM/FM rádio:
TP OFF/TA OFF  TP ON/TA ON  TP
OFF/TA OFF  …

Je-li TP zapnuté, nebo pokud jsou zapnuté
obě funkce TP i TA, lze dopravní informace
přijímat podle následujícího popisu.

■ Příjem dopravních informací při
zapnuté funkci TP

Je-li funkce TP zapnutá, svítí na displeji „TP“.
Jestliže přístroj rozpozná stanici TP, kterou v
seznamu AF použít, začne tuto stanici TP
přijímat. Pokud nelze TP přijímat, bude „TP“
na obrazovce blikat. V takovém případě lze
stanici TP vybrat stiskem .
Pokud se po zahájení příjmu stanice TP
signál zhorší, je možné stiskem  vybrat
stanici s lepším signálem.
Pokud není k dispozici žádná stanice TP,
zobrazí se na obrazovce „NOTHING“ a
namísto toho bude přijímáno původní
vysílání FM.
Během výběru stanice TP je na obrazovce
zobrazen nápis „TP SEEK“.

TP (Traffic Program)/TA 
(Traffic Announcement) 
pro příjem dopravních 
informací

1 Stiskněte .

Příjem dopravních 
informací
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Používání rádia
Ovládání audia

■ Příjem dopravních informací se
zapnutými funkcemi TP a TA

Je-li ZDROJEM ZVUKU FM rádio

Jsou-li funkce TP a TA zapnuté, svítí na
obrazovce „TA“. Jestliže přístroj rozpozná
stanici TP, kterou v seznamu AF použít,
začne tuto stanici TP přijímat. Nelze-li stanici
TP přijímat, text „TA“ se rozbliká a přístroj
spustí automatické vyhledávání stanice TP.
Během výběru stanice TP je na obrazovce
zobrazen nápis „TP SEEK“.
Pokud není k dispozici žádná stanice TP,
zobrazí se na obrazovce „NOTHING“ a
namísto toho bude přijímáno původní
vysílání FM.
Po spuštění dopravních informací se
automaticky ztiší hlasitost rádia, aby mohl
uživatel poslouchat informace dopravního
hlášení TA.

Je-li ZDROJ ZVUKU jiný než FM rádio

Na obrazovce je zobrazen nápis „TA“.
Jestliže přístroj rozpozná stanici TP, kterou v
seznamu AF použít, začne tuto stanici TP
přijímat. Nelze-li stanici TP přijímat, text „TA“
se rozbliká a přístroj spustí automatický
výběr stanice TP. Jakmile přístroj rozpozná
příjem informací dopravního hlášení, zastaví
přehrávání aktuálního zdroje zvuku a
automaticky přepne na dopravní informace.
Při příjmu informací dopravního hlášení
přepne systém do režimu přerušení
dopravními informacemi.

FIGYELEM

Při příjmu informací dopravního hlášení se
rozsvítí na displeji „TA-INTERRUPT“ a systém
přepne na stanici TA.

Jestliže aktuální stanice TP nevysílá
dopravní informace nebo pokud signál
slábne, pak pokud je funkce TP či TA
zapnutá, systém automaticky vyhledá jiné
stanice TP, které dopravní informace vysílají.
Je-li tato funkce zapnutá, svítí na obrazovce
text „EON“.
Po skončení aktuálního vysílání dopravních
informací se pak systém vrátí zpět na
předchozí stanici TP.

Je-li rozpoznán příjem nouzového vysílání
PTY31, rozsvítí se na obrazovce text
„ALARM“ a příjem nouzového vysílání
PTY31 se spustí. Není-li vybrán zdroj FM
rádia, veškeré operace s výjimkou přepnutí
ZDROJE a připnutí rozhlasového pásma
budou deaktivovány.

Přístroj umožňuje upravit hlasitost funkcí TA
a PTY31 (nouzové vysílání).

● Úroveň hlasitosti lze upravit v rozsahu 0 až
80.

● Přístroj si upravenou hlasitost zapamatuje
a při příštím příjmu TA nebo PTY31 tuto
hlasitost opět použije.

Systém EON (Enhanced 
Other Network)

Příjem nouzového 
vysílání

Nastavení hlasitosti

1 Během příjmu TA nebo PTY31 
stiskněte tlačítko hlasitosti.
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U stanic RDS je na displeji zobrazován název
služby vysílaného programu (PS) a
informace o typu programu (PTY).

● Klepnutím na  se vrátíte na
předcházející obrazovku.

● Přístroj spustí vyhledávání stanice, která
vysílá program odpovídající vybranému
typu programu PTY.

Nastavení typu programu 
PTY

1 Klepněte na .

2 Klepněte na žánr, který chcete 
poslouchat.

3 Klepněte na .

PTY

Search
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Ovládání audia

Používání přehrávače disků CD

a Tlačítko přecházení mezi stopami UP/
DOWN, rychlé převíjení UP/DOWN

b Tlačítko MENU

c Přepínač prohledávání Scan

d Přepínač náhodného výběru Random

e Tlačítko AV

f Přepínač opakovaného přehrávání
Repeat

Vložte do slotu disk CD. Přístroj spustí jeho
přehrávání.

VIGYÁZAT

FONTOS

● Spustí se přehrávání disku.

FIGYELEM

● Jsou-li na disku zaznamenané názvy
skladeb či jiná data ve formátu CD-Text,
můžete je zobrazit.

● CD-Text na disku CD-R/RW však nemusí
být zobrazen.

Můžete vyvolat požadovanou skladbu. 

● Doprava: přechod na následující skladbu.
Doleva (jedno stisknutí): návrat na začátek
právě přehrávané skladby.
Doleva (více než dvě stisknutí): návrat na
předchozí skladbu.

Používání přehrávače 
disků CD

Poslech disku CD

● Vkládáte-li disk CD do slotu, netiskněte 
tlačítko [e(OPEN/EJECT)]. Mohlo by dojít 
k poranění nebo poškození čelního 
panelu. 

● Je-li čelní panel tohoto přijímače otevřený, 
s vozidlem nejezděte. Pokud byste museli 
náhle zastavit, příp. i v jiném podobném 
případě by vás mohl panel poranit. 

● Nepokoušejte se uzavřít čelní panel ručně. 
Mohli byste tím panel poškodit.

Je-li disk CD poškrábaný nebo pokud je 
strana se záznamem znečištěná, může být 
přehrávání přerušované.

1 Stiskněte .

2 Klepněte na .

Výběr skladby k 
poslechu

1 Stiskněte  nebo . 

DISC
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Skladbu, která je právě přehrávána, můžete
rychle přetáčet dopředu nebo dozadu.

● Doprava:
rychlé přetáčení skladby dopředu.
Doleva:
rychlé přetáčení skladby dozadu.
Rychlé přetáčení dopředu nebo dozadu
trvá do doby, dokud držíte přepínač
stisknutý. 

● Hlavní jednotka přehraje prvních 10
sekund každé skladby. Klepnete-li na

 přístroj bude pokračovat v
přehrávání aktuální skladby. 

● Skladba bude přehrána znovu. 

● Klepnete-li na , bude opakování
skladby pokračovat do doby, než funkci
zrušíte. 
Opakovaným klepnutím na 
zrušíte opakované přehrávání. 

● Skladby aktuálního disku CD budou
přehrávány v náhodném pořadí. 

● Klepnete-li na , náhodné
přehrávání bude pokračovat, dokud jej
nezrušíte. 
Klepnete-li na  ještě jednou,
náhodné přehrávání se zruší.

Rychlé přetáčení 
dopředu a dozadu

1 Stiskněte  nebo  a přidržte po 
dobu min. 1 sekundy. 

Vyhledání požadované 
skladby

1 Klepněte na .Scan

Scan

Opakování stejné 
skladby

1 Klepněte na .

Náhodné přehrávání

1 Klepněte na .

Repeat

Repeat

Repeat

Random

Random

Random
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Ovládání audia

Používání přehrávače MP3/WMA 

a Přepínač výběru složky / souboru

b Tlačítko přecházení mezi soubory UP/
DOWN, rychlé procházení UP/DOWN

c Tlačítko MENU

d Přepínač prohledávání Scan

e Přepínač náhodného výběru Random

f Tlačítko AV

g Přepínač opakovaného přehrávání
Repeat

h Přepínač seznamu List

Vložíte-li do slotu disk CD-R/RW obsahující
soubor MP3/WMA, přístroj soubor přehraje.

VIGYÁZAT

FONTOS

Používání přehrávače 
MP3/WMA

Přehrávání souboru MP3/
WMA 

● Vkládáte-li disk CD do slotu, netiskněte 
tlačítko [e(OPEN/EJECT)]. Mohlo by dojít 
k poranění nebo poškození čelního 
panelu. 

● Je-li čelní panel otevřený, s vozidlem 
nejezděte. Pokud byste museli náhle 
zastavit, příp. i v jiném podobném případě 
by vás mohl panel poranit. 

● Nepokoušejte se uzavřít čelní panel ručně. 
Mohli byste tím panel poškodit.

● Pokud se na disku vyskytuje soubor v 
jiném formátu než MP3/WMA, který má 
však příponu “.mp3” nebo “.wma”, může 
být chybně rozpoznán jako soubor MP3/
WMA. Jestliže přehrávač spustí 
přehrávání takového souboru, 
pravděpodobně uslyšíte z reproduktorů 
silný hluk a může dojít k jejich poškození. 
Dbejte na to, abyste souborům jiného typu 
než MP3/WMA nepřiřadili příponu “.mp3” 
či “.wma”.

● Je-li disk CD poškrábaný nebo pokud je 
strana se záznamem znečištěná, může být 
přehrávání přerušované.

● Disk CD-ROM podporuje funkci výběru 
složky nebo souboru.
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● Spustí se přehrávání disku.

● Obvyklé pořadí přehrávání je     
     . (Viz str. 157)

● Je-li ve stejné hierarchii umístěno několik
souborů a složek MP3/WMA, přístroj je
přehrává ve vzestupném pořadí podle
názvu souboru a složky. 

● Vytvoříte-li soubor jiného formátu než
MP3/WMA, objeví se na obrazovce nápis
„NO SUPPORT“. 

Na disku lze vybrat požadovanou složku. 

■ Výběr ze seznamu složek

● Přístroj přehraje první skladbu ve složce. 

● Jakmile se objeví následující obrazovka,
klepnutím na  nebo  můžete
procházet jednotlivé položky. 

● Klepnutím na  se vrátíte na
předcházející obrazovku. 

1 Vložte disk CD-R/RW a stiskněte 
. 

2 Klepněte na .DISC

Výběr požadované složky

1 Klepněte na .

2 Klepněte na .

List

Play
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Používání přehrávače MP3/WMA
Ovládání audia

■ Výběr z připojených složek 

● : přejde do předchozí složky a
přehraje první skladbu z této složky.

: přejde do složky o úroveň výše a
přehraje první skladbu z této složky.

FIGYELEM

Jestliže v dané složce neexistuje žádný
soubor ve formátu MP3, objeví se na displeji (v
oblasti, kde je zobrazován název souboru a
složky) text „NO DATA“.

Ze složky lze vybrat požadovaný hudební
soubor.

■ Výběr přepínačem názvu
souboru

● Jakmile se objeví následující obrazovka,
klepnutím na  nebo  můžete
procházet jednotlivé položky. 

● Klepnutím na  se vrátíte na
předcházející obrazovku.

1 Stiskněte  nebo .

Výběr požadovaného 
hudebního souboru

1 Klepněte na .

2 Vyberte složku, kterou chcete použít.

List
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● Přístroj přehraje vybraný hudební soubor. 

● Jakmile se objeví následující obrazovka,
klepnutím na  nebo  můžete
procházet jednotlivé položky. 

● Klepnutím na  se vrátíte na
předcházející obrazovku. 

■ Výběr z připojených souborů

● Doprava: přechod na následující soubor.
Doleva (jedno stisknutí): návrat na začátek
právě přehrávaného souboru.
Doleva (dvě nebo více stisknutí): návrat na
předchozí soubory.

Skladbu, která je právě přehrávána, můžete
rychle přetáčet dopředu nebo dozadu. 

● Doprava:
rychlé přetáčení skladby dopředu.
Doleva:
rychlé přetáčení skladby dozadu.
Rychlé přetáčení dopředu nebo dozadu
trvá do doby, dokud držíte přepínač
stisknutý. 

3 Klepněte na soubor, který chcete 
přehrát.

1 Stiskněte  nebo .

Rychlé procházení 
dopředu a dozadu

1 Stiskněte a přidržte  nebo  po 
dobu alespoň 1 sekundy.



154154

Používání přehrávače MP3/WMA
Ovládání audia

FONTOS

● Procházení: přehraje prvních 10 sekund
každé skladby nacházející se ve stejné
složce jako aktuální soubor. 
Procházení složky: přehraje prvních 10
sekund z každé složky.

● Klepnete-li na , přístroj bude
pokračovat v přehrávání aktuální skladby. 

FONTOS

● Opakování: opakování aktuálního
souboru.
Opakování složky: opakování souborů z
aktuální složky.

● Opětovným klepnutím na  zrušíte
opakované přehrávání. 

Vyhledání požadovaného 
hudebního souboru

● Chcete-li pokračovat v přehrávání vybrané 
skladby nebo souboru, vypněte funkci 
prohledávání Scan.

● Přístroj prohledá celý disk pouze jednou a 
poté spustí přehrávání z místa, kde bylo 
prohledávání zahájeno.

● Jestliže jste zvolili kteroukoli z funkcí - 
procházení, procházení složky, 
opakování, opakování složky, náhodné 
přehrávání či náhodné přehrávání složky, 
zobrazí se na displeji text odpovídající 
vybrané funkci: Scan, F.Scan, Repeat, 
F.Repeat, Random nebo F.Random. 

1 Klepnutím na  spusť te 
procházení. Klepnutím a přidržením 
po dobu alespoň 1 sekundy spustíte 
procházení složky. 

Scan

Scan

Opakované přehrávání 
hudebního souboru

Jestliže jste zvolili kteroukoli z funkcí - 
procházení, procházení složky, opakování, 
opakování složky, náhodné přehrávání či 
náhodné přehrávání složky, zobrazí se na 
displeji text odpovídající vybrané funkci: 
Scan, F.Scan, Repeat, F.Repeat, Random 
nebo F.Random. 

1 Klepnutím na  spustíte 
opakované přehrávání. Klepnutím a 
přidržením po dobu alespoň 1 
sekundy spustíte přehrávání složky. 

Repeat

Repeat
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FONTOS

● Náhodné přehrávání složky: přehrávání
souborů ze všech složek v náhodném
pořadí.
Náhodné přehrávání: přehrávání souborů
z aktuálně přehrávané složky v náhodném
pořadí.

● Klepnete-li na , náhodné
přehrávání bude pokračovat, dokud jej
nezrušíte. Opakovaným klepnutím na

 zrušíte náhodné přehrávání. 

● Klepnete-li na  během
náhodného přehrávání, aktuální skladba
bude zopakována. Klepnete-li na 
ještě jednou, znovu se spustí náhodné
přehrávání.

Náhodné přehrávání

Jestliže jste zvolili kteroukoli z funkcí - 
procházení, procházení složky, opakování, 
opakování složky, náhodné přehrávání či 
náhodné přehrávání složky, zobrazí se na 
displeji text odpovídající vybrané funkci: 
Scan, F.Scan, Repeat, F.Repeat, Random 
nebo F.Random. 

1 Přístroj spustí náhodné přehrávání po 
klepnutí na . Přidržíte-li 
tento přepínač déle než 1 sekundu, 
spustí náhodné přehrávání složky.

Random

Random

Random

Repeat

Repeat
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MP3 (zkratka z anglického MPEG Audio Layer 3) je standardním formátem pro kompresi
zvuku. Při kompresi do formátu MP3 lze soubor zmenšit až na jednu desetinu své původní
velikosti. 
WMA (Windows Media™ Audio) je technologie pro kompresi zvuku vyvinutá společností
Microsoft. Soubory WMA lze zmenšit na ještě menší velikost než soubory MP3. 
Tento přijímač podporuje pouze určité standardy souborů MP3/WMA, nahraná média a
formáty. Při zápisu souborů MP3/WMA na disk pamatujte na následující poznámky. 

■ Podporované standardy souborů MP3

● Podporované standardy:
 MPEG Audio Layer 3 (=MPEG1 Audio Layer III, MPEG2 Audio Layer III, MPEG2.5 Audio
Layer III)

● Podporované vzorkovací frekvence: 
8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 (kHz) 

● Podporované přenosové rychlosti: 
8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192, 224, 256, 320 (kb/s)
* Podporuje VBR.
* Nepodporuje volný formát. 

● Podporované režimy kanálů:
Stereofonní, komprimační joint stereo, duální kanály, monofonní 

■ Podporované standardy souborů WMA 

● Podporované standardy:
WMA Ver. 9 Standard dekodér třídy 3, vyhovuje

● Podporované vzorkovací frekvence:
22,05, 32, 44,1, 48 (kHz)

● Podporované přenosové rychlosti:
20, 22, 32, 36, 40, 44, 48, 64, 80, 96, 128, 160, 192, 256, 320 (kb/s)
* Podporováno přehrávání pouze ve 2 kanálech. 
* Podporuje VBR. (5 až 320 kb/s)
* Nepodporuje bezztrátovou kompresi. 

Formáty MP3/WMA
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■ Tagy ID3/WMA

Do souborů MP3/WMA můžete zadávat textové informace o charakteristických vlastnostech,
které se nazývají tagy ID3 / WMA. Tyto informace pak lze ukládat stejně jako názvy skladeb a
umělců.
Tento přijímač podporuje tagy ID3v.1.0 a ID3v.1.1. Tento přijímač podporuje pouze kódy ISO
8859-1. Pro záznam tagů používejte pouze kódy ISO-8859-1. Pokud byste nahráli znaky, které
nejsou zahrnuty v kódech ISO-8859-1, nemusí se zobrazit v čitelné formě. 
Tento přijímač podporuje tag WMA revizi ASF (v1.20.02). Tagy WMA, které jsou pouze v
Unicode, jsou podporovány. Pro zadávání informací používejte pouze znaky Unicode. 

■ Podporované typy médií

Přístroj umožňuje přehrávání souborů MP3/WMA zaznamenaných na disku CD-ROM, CD-R
nebo CD-RW. V porovnání s disky CD-ROM, které jsou často používány pro záznamy hudby,
jsou disky CD-R a CD-RW křehké, pokud jsou vystaveny prostředí s vysokou teplotou a
vlhkostí. Může se také stát, že některou sekci disku CD-R/CD-RW nebude možné přehrát.
Otisky prstů nebo škrábance na disku mohou způsobit, že disk nebude možné přehrát nebo
bude během přehrávání přeskakovat.
Ponecháte-li disk CD-R/CD-RW ve vozidle příliš dlouho, může dojít k poškození sekcí.
Doporučujeme proto uchovávat disky CD-R a CD-RW, které jsou citlivé na UV záření, ve
stíněných obalech.

■ Formáty disků

V přehrávači lze používat následující formáty disků.

● Formáty CD-ROM:
CD-ROM mód 1, CD-ROM XA mód 2 (forma 1)

● Formáty souborů:
ISO9660 úroveň 1 nebo úroveň 2
Systém ROMEO, systém JOLIET
V případě souborů MP3/WMA zaznamenaných v jiném než výše uvedeném formátu se
může přihodit, že jejich přehrávání bude neobvyklé a názvy souborů a složek se nebudou
zobrazovat správně.
Kromě těchto standardů platí současně i následující omezení.

● Maximální počet úrovní adresáře:
8 úrovní
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● Maximální počet znaků v názvech složek a souborů:
30 znaků (včetně oddělovače „.“ a 3 znaků přípony souboru) v případě MP3, avšak pouze 15
znaků (včetně oddělovače „.“ a 3 znaků přípony souboru) v případě WMA.

● Podporované znaky pro názvy složek a souborů:
A až Z, 0 až 9 a podtržítko (_)

● Počet souborů, které lze uložit na jeden disk:
999 souborů

● Počet složek, které lze uložit na jeden disk:
255 složek

[A configuration example of MP3/WMA supporting CD]

■ Názvy souborů

Za soubory MP3 nebo WMA jsou považovány pouze ty, které mají příponu „mp3“ nebo „wma“.
Vždy proto ukládejte soubory MP3/WMA s příponou „mp3“/„wma“.
Přípona souboru „mp3“ nebo „wma“ musí mít podobu jednobajtových velkých písmen.

FIGYELEM

Pokud se na disku vyskytuje soubor v jiném formátu než MP3/WMA, který má však příponu „.mp3“
nebo „.wma“, může být chybně rozpoznán jako soubor MP3/WMA. Jestliže přehrávač spustí
přehrávání takového souboru, pravděpodobně uslyšíte z reproduktorů silný hluk a může dojít k
jejich poškození. Nikdy proto neukládejte s příponou „mp3“/„wma“ jiné soubory než MP3/WMA.

Složka

Zvukový soubor MP3/WMA nebo textový soubor

1. úroveň 2. úroveň 3. úroveň 4. úroveň

Kořenový adresář (           )

2

2

1

3

3

4

4
5

5

6

6

1

Na jednom disku lze vytvořit celkem 999 
souborů.
Kromě MP3/WMA jsou i další soubory (např.: 
004.txt) počítány jako samostatné soubory.
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■ Disky s více sekcemi (multi-session)

Přístroj umožňuje přehrávání disků s více sekcemi a disků CD-R/RW se zaznamenanými
soubory MP3/WMA.
Pokud však zapisujete skladbu najednou, dokončete disk s uzavřením sekce nebo ochranou
proti zápisu.

■ Přehrávání MP3/WMA

Vložíte-li do přístroje disk se soubory MP3/WMA, systém nejprve zkontroluje veškeré soubory
zaznamenané na disku. Pokud disk obsahuje velké množství souborů a složek, může tato
kontrola trvat poněkud déle.
Zatímco systém kontroluje disk, hudba je i nadále přehrávána.
Chcete-li, aby systém urychlil kontrolu souborů, doporučujeme neukládat na disk soubory,
které nejsou typu MP3/WMA. Také nevytvářejte na disku zbytečné složky.
Současně doporučujeme zapisovat veškerá data do jedné sekce, neboť  načítání informací z
disku CD s více sekcemi (multi-session) trvá poněkud déle.

■ Zobrazení doby přehrávání MP3/WMA

Doba přehrávání nemusí být, v závislosti na podmínkách zápisu souboru MP3/WMA,
zobrazena správně.
* Je možné, že doba přehrávání nebude správná, pokud použijete VBR Rychle nahoru/dolů.

Vytváření souborů MP3/WMA záznamem ze zdrojů, jako např. z vysílání, nahrávek, videí a
živých vystoupení, pro jiné než osobní použití, je bez příslušného povolení ze strany držitele
autorských práv zakázáno.

■ Stahování MP3/WMA z hudebních internetových stránek

Na internetu lze nalézt různé typy hudebních distribučních webů MP3/WMA. Patří mezi ně
například weby zprostředkovávající nákupy online, zkušební poslechy či volná stahování. Z
těchto webů můžete hudební soubory stahovat za předpokladu, že budete dodržovat jejich
pravidla pro platby a stahování.

Vytváření a přehrávání souborů MP3/WMA
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■ Převody hudebních disků CD na soubory MP3/WMA

Připravte si počítač a komerčně dostupný softwarový převodník (některé jsou zdarma) pro
MP3/WMA. Vložte disk CD do jednotky CD-ROM v počítači a podle pokynů softwarového
převodníku MP3/WMA zkomprimujte hudební disk CD. Program vytvoří hudební datové
soubory ve formátu MP3/WMA. Hudební disk CD (s max. 74 minutami záznamu / 650 MB dat)
o průměru 12 lze zkomprimovat až na 65 MB (cca 1/10 původní velikosti).

■ Zápis souborů MP3/WMA na disk CD-R/RW

Soubory MP3/WMA lze zaznamenat na disk CD-R/RW pomocí jednotky CD-R/RW připojené k
počítači. Před provedením záznamu nastavte formát záznamového softwaru na ISO9660
úroveň 1 nebo 2 (bez formátu přípony).
U formátu disku vyberte disk CD-ROM ( mód 1) nebo CD-ROM XA (mód 2).

■ Přehrávání disků CD-R/RW

Vložte disk CD-R/RW s nahranými soubory MP3/WMA. Po vložení disku systém automaticky
určí, zda se jedná o hudební disk CD nebo CD-R/RW se soubory MP3/WMA a přehraje jej
správně. V závislosti na typu použitého disku však nemusí být disk přehrán vůbec.

VIGYÁZAT
● Pro vysoce kvalitní zvuk přehrávání je doporučena pevná přenosová rychlost 128 kb/s a 

vzorkovací frekvence 44,1 kHz.
● Některé disky CD-R a CD-RW nemusí přístroj načíst z důvodu jejich charakteristik.
● Na trhu existuje celá řada různých typů převodníkového softwaru MP3/WMA, včetně 

komerčních programů a freewaru. V závislosti na podmínkách dekodéru a formátu souboru 
může dojít ke zhoršení kvality zvuku, přístroj může při spuštění přehrávání vydávat neobvyklé 
zvuky a některé nahrávky nemusí být přehrány vůbec. 

● Pokud jsou na disku zaznamenány jiné soubory než MP3/WMA, může systému chvíli trvat, než 
disk rozpozná, případně jej nemusí přehrát vůbec.
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Používání přehrávače hudebních souborů USB 

Tento přijímač dokáže přehrávat hudební
soubory uložené v paměti USB. Přehrávat lze
pouze formáty MP3/WMA.

a Přepínač výběru složky / souboru 

b Tlačítko přecházení mezi soubory UP/
DOWN, rychlé procházení UP/DOWN

c Tlačítko MENU

d Přepínač prohledávání Scan

e Přepínač náhodného výběru Random

f Tlačítko AV

g Přepínač opakovaného přehrávání
Repeat

h Přepínač seznamu List

VIGYÁZAT

FONTOS

● Přehrávání se spustí. 

Používání přehrávače 
hudebních souborů USB

Přehrávání hudebních 
souborů z USB

Připojte kabel USB tak, aby nenarušoval 
bezpečný provoz vozidla. 

Po připojení paměťového zařízení USB 
může nějakou chvíli trvat, než přijímač 
prohledá a načte informace o souborech. Za 
účelem zkrácení této doby doporučujeme 
ukládat do paměti USB pouze soubory MP3/
WMA a snížit počet složek v paměti.

1 Připojte paměťové zařízení USB do 
konektoru USB. 

2 Stiskněte . 

3 Klepněte na .USB
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V paměti USB lze vybrat požadovanou
složku. 

■ Výběr ze seznamu složek

● Přístroj přehraje první skladbu ve složce. 

● Jakmile se objeví následující obrazovka,
klepnutím na  nebo  můžete
procházet jednotlivé položky. 

● Klepnutím na  se vrátíte na
předcházející obrazovku. 

■ Výběr z připojených složek 

● : přejde do složky o úroveň výše a
přehraje první skladbu z této složky. 

: přejde do složky o úroveň níže a
přehraje první skladbu z této složky. 

FIGYELEM

Jestliže v dané složce neexistuje žádný
soubor ve formátu MP3, objeví se na displeji (v
oblasti, kde je zobrazován název souboru a
složky) text „NO DATA“.

Výběr požadované složky

1 Klepněte na .

2 Klepněte na .

List

Play

1 Stiskněte  nebo .
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Můžete vybrat skladbu, kterou chcete
přehrát. 

■ Výběr přepínačem názvu
souboru

● Jakmile se objeví následující obrazovka,
klepnutím na  nebo  můžete
procházet jednotlivé položky. 

● Klepnutím na  se vrátíte na
předcházející obrazovku.

● Přístroj přehraje vybraný hudební soubor. 

● Jakmile se objeví následující obrazovka,
klepnutím na  nebo  můžete
procházet jednotlivé položky. 

● Klepnutím na  se vrátíte na
předcházející obrazovku. 

■ Výběr z připojených souborů

● Doprava:
přechod na následující soubor.

● Doleva:
návrat na předchozí soubor.

● Přístroj přehraje vybranou skladbu
(soubor). 

Výběr požadovaného 
hudebního souboru 

1 Klepněte na .

2 Vyberte složku, kterou chcete použít.

List

3 Klepněte na soubor, který chcete 
přehrát.

1 Stiskněte  nebo . 



164164

Používání přehrávače hudebních souborů USB
Ovládání audia

Skladbu, která je právě přehrávána, můžete
rychle přetáčet dopředu nebo dozadu.

● Doprava:
rychlé přetáčení skladby dopředu.
Doleva:
rychlé přetáčení skladby dozadu.
Rychlé přetáčení dopředu nebo dozadu
trvá do doby, dokud držíte přepínač
stisknutý.

VIGYÁZAT

● Procházení: přehraje prvních 10 sekund
každého souboru ve stejné úrovni složky
jako se nachází aktuální soubor. 
Procházení složky: přehraje prvních 10
sekund prvního souboru z každé složky. 

● Opakování: opakování aktuálního
souboru.
Opakování složky: opakování souborů z
aktuální složky.

● Jedním klepnutím na  spustíte
opakování vybraného hudebního souboru,
dokud tuto funkci nezrušíte. Dalším
klepnutím na  zrušíte opakované
přehrávání. 

Rychlé procházení 
dopředu a dozadu

1 Stiskněte a přidržte  nebo  po 
dobu alespoň 1 sekundy. 

Vyhledání požadovaného 
hudebního souboru 

● Jestliže jste zvolili kteroukoli z funkcí - 
procházení, procházení složky, 
opakování, opakování složky, náhodné 
přehrávání či náhodné přehrávání složky, 
zobrazí se na displeji text odpovídající 
vybrané funkci: Scan, F.Scan, Repeat, 
F.Repeat, Random nebo F.Random. 

● Odpojíte-li paměťové zařízení USB od 
tohoto přijímače v okamžiku, kdy je z 
paměti USB přehráván hudební soubor, 
vrátí se přehrávač do předcházejícího 
provozního režimu. 

1 Klepnutím na  spusť te 
procházení. Klepnutím a přidržením 
po dobu alespoň 1 sekundy spustíte 
procházení složky. 

Opakované přehrávání 
hudebního souboru

1 Klepnutím na  spustíte 
opakované přehrávání. Klepnutím a 
přidržením po dobu alespoň 1 
sekundy spustíte přehrávání složky. 

Scan

Repeat

Repeat

Repeat
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● Náhodné přehrávání složky: přehrávání
souborů ze všech složek v náhodném
pořadí.
Náhodné přehrávání: přehrávání souborů
z aktuálně přehrávané složky v náhodném
pořadí.

● Klepnete-li na , náhodné
přehrávání bude pokračovat, dokud jej
nezrušíte. Opakovaným klepnutím na

 zrušíte náhodné přehrávání. 

● Klepnete-li na  během
náhodného přehrávání, aktuální skladba
bude zopakována. Klepnete-li na 
ještě jednou, znovu se spustí náhodné
přehrávání.

■ Podporované standardy
paměťových zařízení USB

● Podporovaný formát souborů:
FAT 12/16/32

● Podporovaný zvukový formát:
MP3/WMA

● Maximální proud:
500 mA

● Kompatibilita: 
USB 1.1/2.0 (max. přenosová rychlost je
rovna USB 1.1)

● Podpora velkokapacitních pamětí:
Velkokapacitní paměti USB (např. externí
pevný disk) jsou podporovány.

■ Podporované standardy souborů
MP3

● Podporované standardy:
MPEG-1, MPEG-2 a MPEG-2.5

● Podporované vzorkovací frekvence:
MPEG-1: 32, 44,1
MPEG-2: 16, 22,05, 24
MPEG-2.5: 8, 11,025, 12

● Podporované přenosové rychlosti:
8 až 320 kb/s
* Podporované VBR (8 až 320 kb/s)
* Nepodporuje volný formát.

● Podporované režimy kanálů:
monofonní, stereofonní, komprimační joint
stereo, duální kanály

● Rozbočovač a čtečka karet USB nejsou
podporovány.

■ ID3 tagy

MP3 soubory mají „ID3 tag“, který umožňuje
zadávat informace, a ukládat tak takové
údaje, jako např. název skladby či jméno
umělce.
Tento přijímač podporuje ID3v. 1.0, 1.1, 2.2,
2.3 a 2.4.

Náhodné přehrávání 
hudebních souborů

1 Klepnutím na  spustíte 
náhodné přehrávání, přidržíte-li tento 
přepínač alespoň 1 sekundu, spustí se 
náhodné přehrávání složek.

Zařízení USB

Random

Random

Random

Repeat

Repeat



166166

Používání přehrávače hudebních souborů USB
Ovládání audia

■ Formát paměti USB

Dále jsou vysvětleny definice těchto standardů.

● Maximální počet úrovní adresáře:
8 úrovní

● Maximální počet znaků v názvech souborů:
Až 254 znaků (celý název složky, název souboru, „.“ a přípona souboru čítající 3 znaky)

● Znaky, které lze použít pro název souboru:
A až Z, 0 až 9 a podtržítko (_)
(Alfanumerický rozsah dle ISO-8859-1)

● Maximální počet souborů, které lze uložit do jedné paměti:
3 000 souborů

001.mp3

005.mp3
004.txt
003.mp3
002.mp3

1498.mp3

2000.mp3

1499.mp3

V jedné paměti USB lze vytvořit celkem 3 000 souborů.
Jiné soubory než MP3/WMA (např.: 004.txt) jsou v těchto 
3 000 též započteny.
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Ovládání videa

167

Než začnete přehrávač disků DVD používat

Tento přijímač přehrává vysoce kvalitní obraz a digitální zvuk videí DVD. Současně si můžete
také přepínáním video a audio kanálů vybírat z různých jazyků (např. pro titulky a dabing),
které jsou na disku DVD zaznamenané. Pokud je tatáž scéna zaznamenaná z různých úhlů,
můžete si také zvolit požadovaný úhel, z kterého bude video přehráváno.

■ Vícejazyčné audio

Některé disky DVD podporují funkci
vícejazyčného audia, která umožňuje měnit
jazyk audia dle vlastních požadavků.
* Možnosti uživatele pokud jde o změnu jazyka

audia závisí na DVD.

■ Pohled z více úhlů

Některé disky DVD podporují funkci výběru
kamery, která umožňuje přehrávat stejnou
scénu videa z různých úhlů, které lze v
průběhu přehrávání měnit.
* Možnosti uživatele pokud jde o výběr kamery

závisí na DVD.

● Úhel pohledu kamery se změní.

■ Zobrazení titulků

Některé disky DVD podporují funkci
zobrazování vícejazyčných titulků. Jazyk
titulků lze tak podle požadavků během
přehrávání měnit. V případě potřeby můžete
při přehrávání videa funkci titulků vypnout.
* Možnosti uživatele pokud jde o zobrazení

titulků závisí na DVD.

Výhody digitálního 
víceúčelového disku 
(DVD)
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Než začnete přehrávač disků DVD používat
Ovládání videa

■ Typy podporovaných disků

Tento přístroj odpovídá barevnému televiznímu systému PAL, proto používejte disky s
označením „PAL“ na disku samotném nebo na obalu. Tento přístroj nepřehrává jiné disky než
ty, které používají barevný telvizní systém PAL (jako např. NTSC, SECAM).

FIGYELEM

Přehrávání může odpovídat záměrům výrobce disku DVD nebo softwaru. Tento přístroj přehrává
obsah disků podle záměrů výrobce softwaru; z toho důvodu některé funkce nemusí fungovat dle
vašich představ. Prostudujte si uživatelskou příručku dodávanou s diskem, který chcete přehrávat.

■ Kód regionu podporovaného disku

 (kód regionu), který je na některých discích DVD uveden, představuje oblasti, kde lze disk
přehrávat. Tento přístroj nepřehrává disky, které nenesou na této značce označení „2“ nebo
„ALL“. Pokud byste se takový disk pokusili přehrát, zobrazí se hlášení „Region code error“.
Některé disky také mohou být předmětem oblastních omezení. To znamená, že je tento přístroj
nepřehraje, a to ani tehdy, nesou-li náležité označení kódu regionu.

Disky

Typ a označení podporovaných disků Velikost / strana se 
záznamem

Max. doba přehrávání

12 cm / 1 strana
1 vrstva
2 vrstvy

<Systém MPEG 2>
133 min.
242 min.

12 cm / 2 strany
1 vrstva
2 vrstvy

<Systém MPEG 2>
266 min.
484 min.
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■ Značky uvedené na disku

V následující tabulce jsou uvedeny značky, které jsou uvedeny na discích DVD nebo jejich
obalech.

■ Konfigurace disku

Videa a skladby zaznamenané na discích DVD jsou rozděleny do sekcí.
Velká sekce se nazývá titul, kterému je přiřazeno číslo titulu. Titul se dále dělí do kapitol,
kterým jsou přiřazena čísla kapitol.

Značka Význam
Označuje počet zvukových stop.

Označuje počet titulků.

Označuje počet kamer (úhlů záběrů).

 
Označuje poměr stran (poměr výšky a šířky televizní obrazovky), které 
lze zvolit.
● „16:9“ označuje širokoúhlou obrazovku a „4:3“ označuje standardní 

obrazovku.

Označuje možnosti použití v regionech, kde lze disk přehrávat.
● „ALL“ znamená, že disk lze přehrát kdekoliv na světě a číslo označuje 

kód regionu. „2“ označuje číslo regionu pro Evropu.

DVD-Video Titul 2

Titul 3

Číslo titulu

Kapitola 1
Kapitola 2
Kapitola 3
Kapitola 1
Kapitola 2
Kapitola 3
Kapitola 1
Kapitola 2
Kapitola 3

Číslo kapitoly

Titul 1
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Než začnete přehrávač disků DVD používat
Ovládání videa

Tento přístroj je vybaven technologií chráněnou autorskými právy s patenty zaregistrovanými v
USA, jakožto i dalšími právy duševního vlastnictví, jejichž majitelem je společnost Macrovision
Corporation nebo jiní držitelé práv. Používání technologie chráněné autorskými právy vyžaduje
povolení společnosti Macrovision Corporation. Tato technologie smí být používána pouze v
domácnostech a prostředích s omezenou produkcí, pokud není jinak výslovně povoleno ze
strany Macrovision Corporation. Demontáž nebo přestavba tohoto přístroje jsou zakázány.

V této části je vysvětleno, jakým způsobem ovládat přehrávač DVD nebo vyhledávat snímky či
implicitní nastavení.

● Klepnutím na dotykové přepínače zobrazíte níže uvedené ovládací obrazovky.

Produkty vybavené technologií Macrovision

Tok operací

Obrazovka ovládání DVD Obrazovka titulu

Obrazovka ovládání menu

Obrazovka vyhledávání čísla menu Obrazovka výchozího nastavení

PreviousNext

Setup DoneNumber

Set 

Search
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Ovládání videa

171

Používání přehrávače disků DVD

FONTOS

ELLENŐRIZZE

Video na disku DVD můžete sledovat pouze
po zastavení vozidla a zatažení ruční brzdy,
motor přitom může běžet, případně klíček
zapalování může být otočen do polohy ACC.
(Pokud přepnete během jízdy zdroj do režimu
přehrávače DVD, bude aktivován pouze zvuk.)

a Tlačítko pro přepínání kapitol / rychlé
procházení dopředu (dozadu)

b Tlačítko MENU

c Tlačítko AV

Vložte do slotu disk DVD. Přístroj spustí jeho
přehrávání.

● Spustí se přehrávání disku.

● Nejsou-li zobrazeny ovládací přepínače
(dotykové), klepněte na obrazovku.

● Vložíte-li do slotu nepodporovaný disk
DVD, zobrazí se hlášení „Cannot read
disc. Please check disc.“

● Je-li vozidlo v pohybu, přehrávání disku
DVD se v režimu DVD spustí na zadním
monitoru po uplynutí 5 sekund.

Používání přehrávače 
disků DVD

Za účelem zajištění bezpečné jízdy nelze při 
řízení sledovat video.

Sledování disku DVD 
Video

1 Stiskněte .

2 Klepněte na .DISC
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Používání přehrávače disků DVD
Ovládání videa

FONTOS

■ Přehrávání videa

■ Rychlé procházení dopředu a
dozadu

Přehrávaným videem je možné rychle
procházet směrem dopředu nebo dozadu.

Rychlé procházení dopředu nebo
dozadu pomocí tlačítek na panelu

● Doprava:
rychlé procházení videa dopředu.
Doleva:
rychlé procházení videa dozadu.
Video bude procházeno dopředu (dozadu)
až do uvolnění přepínače.

Rychlé procházení dopředu nebo
dozadu pomocí todykových přepínačů

● Video bude procházeno dopředu (dozadu)
až do uvolnění přepínače.

Ovládání videa

● Dotykové přepínače a další ikony ovládání 
jsou zobrazeny po dobu přibližně 6 
sekund. Chcete-li je poté znovu vyvolat, 
klepněte opětovně na obrazovku.

● V závislosti na disku nemusí fungovat 
automatické přehrávání, případně nemusí 
přehrávání fungovat, dokud nebude 
vybrána nabídka zaznamenaná na disku. 
(Viz str. 173)

1 Klepněte na .

1 Stiskněte a přidržte  nebo  po 
dobu alespoň 1 sekundy.

1 Stiskněte a přidržte  nebo  
po dobu alespoň 1 sekundy.
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■ Pozastavení videa

● Je-li video pozastaveno ( ) a klepnete-
li krátce na , spustí se pomalé
přehrávání. Klepnete-li na , spustí se
přehrávání sledu snímků (frame-by-
frame).

■ Zastavení videa

Můžete ovládat menu zaznamenané na
disku.1 Klepněte na .

1 Klepněte na .

Ovládání menu disku

1 Klepněte na .

2 Klepněte na .

3    Klepněte na  a 
vyberte menu přehrávání.

4 Klepněte na .

Next

Enter
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Používání přehrávače disků DVD
Ovládání videa

FIGYELEM

● Klepnutím na  nebo 
zobrazte menu. 

● Položky menu závisí na disku. Tento přístroj
přehrává to, co je zaznamenáno na
vloženém disku; některé funkce proto
nemusí fungovat podle vašich představ.

Můžete vyhledat požadované video podle
titulu, kapitoly nebo čísla menu (číslo
přiřazené každému obsahu).

■ Vyhledání podle kapitoly

● Doprava:
při výběru další kapitoly.
Doleva:
při spuštění od začátku nebo výběru
předchozí kapitoly.

■ Vyhledání podle čísla titulu

● Klepnete-li na  nebo , číslo titulu
se zvýší nebo sníží s přírůstkem po 1.

● Klepnete-li na  nebo , číslo
titulu se zvýší nebo sníží s přírůstkem po
10.

Vyhledání požadovaného 
videa

1 Stiskněte  nebo .

Menu Top Menu

1 Klepněte na .

2 Klepněte na , ,  nebo 
 a zadejte číslo titulu.

3 Klepněte na .

Search

－ ＋ －10
＋10

－ ＋

－10 ＋10

Enter
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■ Vyhledání podle čísla kapitoly

● Klepnete-li na  nebo , číslo
menu se zvýší nebo sníží s přírůstkem po
1.

● Klepnete-li na  nebo , číslo
menu se zvýší nebo sníží s přírůstkem po
10.

Během přehrávání lze změnit nebo skrýt
dotykové přepínače na obrazovce.

■ Skrytí dotykových přepínačů

● Chcete-li dotykové přepínače poté znovu
vyvolat, klepněte opětovně na obrazovku.

1 Klepněte na .

2 Klepněte na .

3 Klepněte na .

Next

Number

4 Klepněte na , ,  nebo 
 a zadejte číslo menu.

5 Klepněte na .

Změna zobrazení 
dotykových přepínačů

1 Klepněte na .

－ ＋ －10
＋10

－ ＋

－10 ＋10

Enter

Off
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Používání přehrávače disků DVD
Ovládání videa

■ Přemístění dotykových
přepínačů

● Dotykové přepínače se při každém
klepnutí přemístí nahoru nebo dolů.

Přístroj umožňuje změnit jazyk titulků, jazyk
audia nebo úhel záběru kamery videa.

■ Změna úhlu záběru kamery

Pokud disk podporuje funkci výběru úhlu
záběru kamery, můžete jej při přehrávání
videa změnit.

ELLENŐRIZZE

Je-li na obrazovce zobrazena značka více
úhlů záběru kamery, můžete aktuálně
zobrazený úhel záběru změnit.

1 Klepněte na .

2 Klepněte na .

3 Klepněte na .

Next

Position

Změna zobrazení na 
displeji a režimu zvuku

1 Klepněte na .

2 Klepněte na .

Next

Angle
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● Při každém klepnutí na 
se úhel záběru kamery změní. Úhly záběrů
kamery zaznamenané na disku jsou
přepínány v pořadí.

■ Změna jazyka titulků

Pokud disk podporuje funkci výběru jazyka
titulků, můžete jej při přehrávání videa
změnit.

FONTOS

● Při každém klepnutí na 
se číslo jazyka titulků změní. Jazyky titulků
zaznamenané na disku jsou přepínány v
pořadí.

3 Klepněte na .

V závislosti na disku však může být možné 
měnit jazyky titulků pouze z hlavního menu.

1 Klepněte na .

Change angle

Change angle

Next

2 Klepněte na .

3 Klepněte na .

Subtitle

Change subtitle

Change subtitle
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Používání přehrávače disků DVD
Ovládání videa

■ Změna jazyka audia

Pokud disk podporuje funkci výběru z
několika jazyků audia, můžete jej při
přehrávání videa změnit.

FONTOS

● Při každém klepnutí na 
se číslo jazyka audia změní. Jazyky audia
zaznamenané na disku jsou přepínány v
pořadí.

● V závislosti na disku však může být možné 
měnit jazyky audia pouze z hlavního 
menu.

● Tento přístroj nepodporuje formát dts 
(digital theater system). Z toho důvodu, 
pokud vyberete u disku s obsahem audia 
dts možnost „dts audio“, neuslyšíte žádný 
zvuk. Jestliže je na disku DVD Video 
zaznamenán zvuk, avšak není jej slyšet, 
vyberte volbu „Dolby Digital audio“.

● dts je registrovaná ochranná známka 
americké společnosti Digital Theater 
Systems, Inc.

1 Klepněte na .

2 Klepněte na .

Next

Audio

3 Klepněte na .

Přepínání zobrazení DVD

1 Klepněte na .

2 Klepněte na .

Change audio

Change audio

Next

Set
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●

Obraz je zobrazen v poměru stran 3
(svislá) ku 4 (vodorovná) (normální
proporce televizní obrazovky) a s černými
okraji po stranách.

●

Obraz s poměrem stran 9 (svislá) ku 16
(vodorovná) (normální proporce televizní
obrazovky) je rovnoměrně roztažený
doleva a doprava.

●

Obraz s poměrem stran 3 (svislá) ku 4
(vodorovná) (normální proporce televizní
obrazovky) je rovnoměrně roztažený
doleva, doprava, nahoru a dolů.

● Klepnutím na  se vrátíte na předchozí
obrazovku.

Přístroj umožňuje nastavit zvukový režim
přehrávání nebo jazyk použitých titulků či
menu. Také můžete nakonfigurovat
nastavení tak, aby značka pro výběr úhlu
záběru kamery byla zobrazená či skrytá a
nastavit úroveň rodičovské kontroly.

3 Klepněte na .

4 Klepněte na ,  nebo 
.

Wide

Normal Wide1
Wide2

Normal

Wide1

Wide2

Nastavení přehrávače 
disků DVD

1 Klepněte na .

2 Klepněte na .

3 Klepněte na .

Next

Set

Setup
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Používání přehrávače disků DVD
Ovládání videa

■ Nastavení jazyka audia

Přehrávané video můžete sledovat v
požadovaném jazyce.

● Klepnete-li na , můžete zadat jiný
jazyk než ty, které jsou uvedeny na
obrazovce.

4 Klepnutím na jednotlivé dotykové 
přepínače můžete nakonfigurovat 
následující nastavení.

Dotykový přepínač Funkce Strana
Specifikuje jazyk 
zvuku 
přehrávaného 
videa.

180

Specifikuje jazyk 
titulků 
přehrávaného 
videa.

181

Určuje použitý 
jazyk pro 
zobrazení menu.

182

Určuje zobrazení 
značky výběru 
úhlu záběru 
kamery.

183

Omezuje videa 
DVD, která lze 
přehrávat.

183

Určuje velikost 
obrazovky. 185

5 Klepněte na .

Audio Language

Sub Title

Menu Language

Angle Indicator

Parental Setting

Video Out

Done

1 Klepněte na  na 
obrazovce počátečního nastavení.

2 Klepněte na požadovaný jazyk.

3 Klepněte na .

Audio Language

Other

Done
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Vložení kódu

● Kódy jazyků viz „Seznam kódů jazyků” na
str. 186.

● Klepnutím na  se vrátíte na předchozí
obrazovku.

FIGYELEM

Pokud není vybraný jazyk kompatibilní s
vloženým diskem, nebude možné tento jazyk
zvolit.

■ Nastavení jazyka titulků

Přehrávané video můžete sledovat s titulky v
požadovaném jazyce.

● Klepnete-li na , můžete zadat jiný
jazyk než ty, které jsou uvedeny na
obrazovce.

● Klepnete-li na , budete moci
přehrávat video bez zobrazených titulků.

1 Klepněte na  na obrazovce 
nastavení preferenčního jazyka audia.

2 Zadejte kód požadovaného jazyka.

3 Klepněte na .

Other

Done

1 Klepněte na  na obrazovce 
počátečního nastavení.

2 Klepněte na požadovaný jazyk.

3 Klepněte na .

Sub Title

Other

Off

Done
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Používání přehrávače disků DVD
Ovládání videa

Vložení kódu

● Kódy jazyků viz „Seznam kódů jazyků” na
str. 186.

● Klepnutím na  se vrátíte na předchozí
obrazovku.

FIGYELEM

Pokud není vybraný jazyk kompatibilní s
vloženým diskem, nebude možné tento jazyk
zvolit.

■ Nastavení jazyka menu

Můžete určit jazyk, ve kterém se bude
zobrazovat menu zaznamenané na disku.

● Klepnete-li na , můžete zadat jiný
jazyk než ty, které jsou uvedeny na
obrazovce.

1 Klepněte na  na obrazovce 
nastavení preferenčního jazyka titulků.

2 Zadejte kód požadovaného jazyka.

3 Klepněte na .

Other

Done

1 Klepněte na  na 
obrazovce počátečního nastavení.

2 Klepněte na požadovaný jazyk.

3 Klepněte na .

Menu Language

Other

Done
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Vložení kódu

● Kódy jazyků viz „Seznam kódů jazyků” na
str. 186.

● Klepnutím na  se vrátíte na předchozí
obrazovku.

FIGYELEM

Pokud není vybraný jazyk kompatibilní s
vloženým diskem, nebude možné tento jazyk
zvolit.

■ Nastavení zobrazení značky
výběru úhlu kamery

Přístroj umožňuje nakonfigurovat, zda má být
zobrazena nebo skryta značka pro výběr úhlu
záběru kamery. 

● Při každém klepnutí přepínáte mezi
zobrazením a skrytím značky.

FIGYELEM

Je-li zobrazení značky pro výběr úhlu kamery
nastaveno na [Display], pak pokud disk nabízí
výběr úhlu záběru kamery, je v horní části
obrazovky zobrazena příslušná značka pro
výběr tohoto úhlu. 

■ Nastavení úrovně rodičovské
kontroly

Přístroj umožňuje omezit přehrávání scén,
které nejsou vhodné pro děti - např. násilné
scény nebo scény s tématy pro dospělé.
Úroveň rodičovské kontroly lze určit ve
stupních.

ELLENŐRIZZE

Tato funkce není k dispozici u disků, které
funkci úrovně rodičovské kontroly
nepodporují.

1 Klepněte na  na obrazovce 
nastavení jazyka menu.

2 Zadejte kód požadovaného jazyka.

3 Klepněte na .

Other

Done

1 Klepněte na  na 
obrazovce počátečního nastavení.

2 Klepněte na .

1 Klepněte na  na 
obrazovce počátečního nastavení.

Angle Indicator

Done

Parental Setting
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Používání přehrávače disků DVD
Ovládání videa

● Pokud číslo kódu nezadáte, zobrazí se v
horním poli „----“.

● Klepnutím na  se vrátíte na předchozí
obrazovku.

● Pokud jste zadali nesprávné číslo kódu,
vysuňte disk a zadejte úroveň rodičovské
kontroly znovu.

FIGYELEM

● Číslo kódu je nutné zadat. Pokud číslo
nezadáte, nebude možné nastavit omezení
diváka.

● Po zadání čísla kódu budete muset toto
číslo prostřednictvím této položky zadávat v
budoucnu vždy. Dbejte, abyste číslo kódu
nezapomněli. Pokud číslo kódu
zapomenete, klepněte 10x na  (pole
číselného kódu ponechte prázdné). Tímto
vymažete aktuální číslo kódu.

● Úrovně rodičovské kontroly lze zařadit do
následujících tří typů.
Úroveň 1
Přehrává pouze software disku DVD určený
výhradně pro děti. (Zakazuje přehrávání
všeobecných softwarů a softwarů na DVD s
tématikou pro dospělé.)
Úrovně 2 až 7
Přehraje pouze všeobecný a dětem určený
software na DVD. (Zakazuje přehrávání
softwarů na DVD s tématikou pro dospělé.)
Úroveň 8
Přehraje veškerý software na disku DVD.
(výchozí)

2 Klepnutím na jednotlivé číslice zadejte 
číslo kódu.

3 Klepněte na .

4 Klepněte na požadovanou úroveň 
rodičovské kontroly.

5 Klepněte na .

Done

Done

Clear



185 185

■ Přepnutí výstupu z videa

16:9  4:3 (LETTER BOX)  4:3 (PAN a
SCAN)  16:9  …

● 16:9
Obraz s černými pruhy u horního a
spodního okraje. Disky DVD nahrané v
poměru 4:3 jsou přehrávány v původním
poměru stran, který je dokonale
přizpůsoben obrazovce.

● 4:3 (LETTER BOX)
Zobrazeno v obvyklém širokoúhlém
režimu. Disky DVD nahrané v poměru
stran 4:3 jsou zobrazeny s černým pruhem
u levého a pravého okraje nebo jsou
rovnoměrně roztažené ve vodorovném
směru.

● 4:3 (PAN a SCAN)
Levý a pravý okraj obrazu z videa je
oříznutý. Disky DVD nahrané v poměru 4:3
jsou přehrávány v původním poměru
stran, který je dokonale přizpůsoben
obrazovce.

● Obraz výstupu z videa je obvykle nastaven
na výstupní poměr zobrazení stran.
Používejte výchozí nastavení poměru
stran 16:9 s výjimkou případu, kdy máte
zadní displej s poměrem stran 4:3.

FIGYELEM

Uživatel by neměl mít žádné potíže při
sledování videa na širokoúhlé obrazovce.
Jestliže zvětšíte nebo zmenšíte obrazovku pro
komerční účely nebo pro přehrávání pro
veřejnost, můžete tím narušit autorská práva,
chráněná autorskými zákony.

1 Klepněte na .

2 Velikost se s každým klepnutím na 
 změní následovně.

Video Out

Video Out
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Používání přehrávače disků DVD
Ovládání videa

Tyto kódy jsou používány ke specifikaci jazyka pro zvukové stopy, titulky a zobrazení menu na
displeji.

Seznam kódů jazyků

Japonština
Angličtina
Francouzština
Němčina
Italština
Španělština
Nizozemština
Ruština
Čínština
Korejština
Řečtina
Afarština
Abcházština
Afrikánština
Amharština
Arabština
Asámština
Ajmarština
Ázerbajdžánština
Baškirština
Běloruština
Bulharština
Bihárština
Bislamština
Bengálština
Tibetština
Bretonština
Katalánština
Korsičtina
Čeština
Velština
Dánština
Bhútánština
Esperanto
Estonština
Baskičtina
Perština
Finština
Fidžijština
Faerština
Fríština
Irština
Skotská gaelština
Galicijština
Guaranština
Gudžarátština

Hauština
Hindština
Chorvatština
Maďarština
Arménština
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonéština
Islandština
Hebrejština
Jidiš
Javánština
Gruzínština
Kazaština
Grónština
Kambodžština
Kannadština
Kašmírština
Kurdština
Kyrgyzština
Latina
Lingalština
Laoština
Litevština
Lotyšština
Malagašština
Maorština
Makedonština
Malajálamština
Mongolština
Moldavština
Maráthština
Malajština
Maltština
Barmština
Nauruština
Nepálština
Norština
Okcitánština
Oromština
Orijština
Pandžábština
Polština
Paštština
Portugalština

Kečuánština
Rétorománština
Kirundština
Rumunština
Kinyarwandština
Sanskrt
Sindhština
Sangoština
Srbochorvatština
Sinhálština
Slovenština
Slovinština
Samojština
Šonština
Somálština
Albánština
Srbština
Siswati
Sesotština
Sundánština
Švédština
Svahilština
Tamilština
Telugština
Tádžičtina
Thajština
Tigriňňa
Turkménština
Tagalština
Setswanština
Tongština
Turečtina
Tsonga
Tatarština
Twiština
Ukrajinština
Urdština
Uzbečtina
Vietnamština
Volapuk
Wolof
Xhoština
Jorubština
Zuluština

Kód Jazyk Kód Jazyk Kód Jazyk
1001
0514
0618
0405
0920
0519
1412
1821
2608
1115
0512
0101
0102
0106
0113
0118
0119
0125
0126
0201
0205
0207
0208
0209
0214
0215
0218
0301
0315
0319
0325
0401
0426
0515
0520
0521
0601
0609
0610
0615
0625
0701
0704
0712
0714
0721

0801 
0809
0818
0821
0825
0901
0905
0911
0914
0919
0923
1009
1023
1101
1111
1112
1113
1114
1119
1121
1125
1201
1214
1215
1220
1222
1307
1309
1311
1312
1314
1315
1318
1319
1320
1325
1401
1405
1415
1503
1513
1518
1601
1612
1619
1620

1721
1813
1814
1815
1823
1901
1904
1907
1908
1909
1911
1912
1913
1914
1915
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
2001
2005
2007
2008
2009
2011
2012
2014
2015
2018
2019
2020
2023
2111
2118
2126
2209
2215
2315
2408
2515
2621 
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Používání videorekordéru

Můžete sledovat video po připojení komerčně
prodávaného videorekordéru. Nelze však
připojit současně kabel iPodu (video vstup) a
videorekordér.

FONTOS

ELLENŐRIZZE

Video můžete sledovat pouze po zastavení
vozidla a zatažení ruční brzdy, motor přitom
může běžet, případně klíček zapalování může
být otočen do polohy ACC. (Přepnete-li během
jízdy zdroj do režimu videorekordéru, bude
aktivován pouze zvuk.)

a Přepínač Wide

b Tlačítko MENU

c Tlačítko AV

● Objeví se obrazovka videorekordéru.

● Klepnutím na obrazovku přejděte na
ovládací obrazovku videorekordéru.

● Přepnutím na obrazovku ovládání
videorekordéru zobrazíte dotykové
přepínače na přibližně 6 sekund.

FIGYELEM

● Správné zobrazení videa závisí na
připojeném zařízení.

● Režim videorekordéru není k dispozici,
pokud je právě používán iPod připojený
prostřednictvím kabelu iPodu (iPC-709).
(Režim iPodu a videorekordéru nejsou
vzájemně slučitelné.) Chcete-li používat
přístroj v režimu videorekordéru, odpojte
nejprve kabel iPodu.

Používání 
videorekordéru

Za účelem zajištění bezpečné jízdy nelze při 
řízení sledovat video.

Přehrávání videa z 
videorekordéru

1 Stiskněte .

2 Klepněte na .VTR
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Používání videorekordéru
Ovládání videa

●

Obraz je zobrazen v poměru stran 3
(svislá) ku 4 (vodorovná) (normální
proporce televizní obrazovky) a s černými
okraji po stranách.

●

Obraz s poměrem stran 9 (svislá) ku 16
(vodorovná) (normální proporce televizní
obrazovky) je rovnoměrně roztažený
doleva a doprava.

●

Obraz s poměrem stran 3 (svislá) ku 4
(vodorovná) (normální proporce televizní
obrazovky) je rovnoměrně roztažený
doleva, doprava, nahoru a dolů.

● Klepnutím na  se vrátíte na předchozí
obrazovku.

Přechod na obrazovku 
nastavení 
videorekordéru

1 Klepněte na .

2 Klepněte na ,  nebo 
.

Wide

Normal Wide1
Wide2

Normal

Wide1

Wide2
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Používání přehrávače DivX

FONTOS

■ DivX
● DivX je velmi populární multimediální

technologie vyvinutá společností DivX,
Inc. Kodeky DivX umožňují
komprimovat soubory ve velmi vysokém
poměru zmenšení při současném
zachování vysoké kvality obrazu.
Soubor komprimovaný kodekem DivX
může obsahovat menu, titulky a
zvukové stopy. DivX.com obsahuje
širokou škálu multimediálních souborů
DivX. Stáhnutím těchto multimédií a
použitím odpovídajících nástrojů DivX
lze vytvářet originální obsahy. 

■ DivX Certified
● Produkty DivX Certified byly oficiálně

otestovány vývojáři DivX a schváleny
pro přehrávání ve všech verzích DivX
(včetně DivX 6). Logo DivX Certified
uvedené na produktech označuje, že se
jedná o přenosné video nebo HD video,
které vyhovuje standardu profilů DivX. 

● DivX, DivX Certified a příbuzná loga
jsou ochrannými známkami společnosti
DivX, Inc. Tyto ochranné známky jsou
používány s povolením společnosti
DivX, Inc. 

● Tento přístroj podporuje přehrávání
souborů DivX zaznamenaných na
disku. Nepodporuje přehrávání
videosouborů zaznamenaných v paměti
USB. 

● Z bezpečnostních důvodů lze při jízdě
automobilu přehrávat pouze zvuk DivX. 

ELLENŐRIZZE

DivX můžete sledovat pouze po zastavení
vozidla a zatažení ruční brzdy, motor přitom
může běžet, případně klíček zapalování může
být otočen do polohy ACC. (Pokud přepnete
během jízdy zdroj do režimu přehrávače DivX,
bude aktivován pouze zvuk.)

a Přepínač Set

b Tlačítko pro přepínání souborů / rychlé
procházení dopředu (dozadu)

c Tlačítko MENU

d Přepínač výběru složky / souboru

e Přepínač náhodného výběru Random

f Tlačítko AV

g Přepínač opakovaného přehrávání
Repeat

h Přepínač přehrávání / pauzy

i Přepínač seznamu List

Používání přehrávače 
DivX

Za účelem zajištění bezpečné jízdy nelze při 
řízení sledovat video.
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Používání přehrávače DivX
Ovládání videa

Vložte do slotu disk obsahující soubor DivX.
Přístroj spustí jeho přehrávání.

● Spustí se přehrávání disku.

● Nejsou-li zobrazeny ovládací přepínače
(dotykové), klepněte na obrazovku.

FONTOS

■ Rychlé procházení dopředu a
dozadu

Přehrávaným souborem je možné rychle
procházet směrem dopředu nebo dozadu.

● Doprava:
rychlé procházení videa dopředu.
Doleva:
rychlé procházení videa dozadu.
Po krátkém pípnutí se spustí režim
rychlého procházení dopředu (dozadu),
které potrvá do doby, dokud prst
neodtáhnete od přepínače.

■ Pozastavení videa

Přehrávání souborů DivX

1 Stiskněte .

2 Klepněte na .

Ovládání videa

Dotykové přepínače a další ikony ovládání 
jsou zobrazeny po dobu přibližně 6 sekund. 
Chcete-li je poté znovu vyvolat, klepněte 
opětovně na obrazovku.

DISC

1 Stiskněte a přidržte  nebo  po 
dobu alespoň 1 sekundy.

1 Klepněte na .
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Na disku lze vybrat požadovanou složku.

■ Výběr ze seznamu složek

● Přehrávání videa na začátku složky. 

● Stránky lze přepínat klepnutím na 
nebo , pokud existuje následující
stránka. 

● Klepnutím na  se vrátíte na předchozí
obrazovku.

■ Výběr ze struktury složek

● : přejde do složky o úroveň výše a
přehraje první video z této složky.

: přejde do složky o úroveň níže a
přehraje první video z této složky.

FIGYELEM

Pokud ve složce není žádný soubor, zobrazí
se namísto názvu souboru a složky text „NO
DATA“. 

Ze složky lze vybrat požadovaný soubor.

■ Výběr přepínačem názvu
souboru

Výběr složky

1 Klepněte na .

2 Klepněte na .

List

Play

1 Stiskněte  nebo .

Výběr souboru

1 Klepněte na .List
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Používání přehrávače DivX
Ovládání videa

● Stránky lze přepínat klepnutím na 
nebo , pokud existuje následující
stránka. 

● Klepnutím na  se vrátíte na
předcházející obrazovku.

● Přístroj přehraje vybraný soubor.

● Stránky lze přepínat klepnutím na 
nebo , pokud existuje následující
stránka. 

● Klepnutím na  se vrátíte na předchozí
obrazovku.

■ Výběr z připojených souborů

● Doprava: přechod na následující soubor.
Doleva (jedno stisknutí): návrat na začátek
právě přehrávaného souboru.

Doleva (dvě nebo více stisknutí): návrat na
předchozí soubory.2 Klepnutím zobrazte složku. 

3 Klepnutím zobrazte soubor. 

1 Stiskněte  nebo .
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Video, která je právě přehráváno, můžete
rychle přetáčet dopředu nebo dozadu.

● Doprava:
rychlé procházení videa dopředu.
Doleva:
rychlé procházení videa dozadu.
Video bude procházeno dopředu (dozadu)
až do uvolnění přepínače.

FONTOS

● Opakování aktuálně přehrávaného
souboru.

● Opětovným klepnutím na  zrušíte
opakované přehrávání.

FONTOS

● Přehrává soubory z aktuálně přehrávané
složky v náhodném pořadí.

● Klepnete-li na , náhodné
přehrávání bude pokračovat, dokud jej
nezrušíte. Klepnete-li na  ještě
jednou, náhodné přehrávání se zruší.

● Klepnete-li na  během
náhodného přehrávání, aktuální video
bude zopakováno. Klepnete-li na 
ještě jednou, znovu se spustí náhodné
přehrávání.

Rychlé procházení 
dopředu a dozadu

1 Stiskněte a přidržte  nebo  po 
dobu alespoň 1 sekundy.

Opakování videosouboru

Zvolíte-li opakování, opakování složky, 
náhodné opakování nebo náhodné 
opakování složky, zobrazí se na displeji text 
odpovídající vybrané funkci: Repeat, 
F.Repeat, Random nebo F.Random. 

1 Klepněte na .Repeat

Repeat

Náhodné přehrávání

Zvolíte-li opakování nebo náhodné 
opakování, zobrazí se tato funkce na displeji 
textem Repeat nebo Random.

1 Klepněte na .Random

Random

Random

Repeat

Repeat
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Používání přehrávače DivX
Ovládání videa

Pokud disk podporuje funkci výběru jazyka
titulků, můžete jej při přehrávání videa
změnit.

● Klepnutím na  se vrátíte na
předcházející obrazovku.

● Při každém klepnutí na 
se číslo jazyka titulků změní. Jazyky titulků
zaznamenané na disku jsou přepínány v
pořadí.

Pokud disk podporuje funkci výběru z
několika jazyků audia, můžete jej při
přehrávání videa změnit.

Změna jazyka titulků

1 Klepněte na .

2 Klepněte na .

Set

Subtitle

3 Klepněte na .

Změna jazyka audia

1 Klepněte na .

Change Subtitle

Change Subtitle

Set
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● Klepnutím na  se vrátíte na
předcházející obrazovku.

● Při každém klepnutí na 
se číslo jazyka audia změní. Jazyky audia
zaznamenané na disku jsou přepínány v
pořadí.

Chcete-li přehrát obsah DivX VOD (Video On
Demand, video na přání), zaregistrujte
nejprve tento přístroj u poskytovatele daného
obsahu. Registrační kód tohoto DivX VOD
bude poté vyžadován. 
Lze zobrazit registrační kód videa na přání
DivX® VOD. 

2 Klepněte na .

3 Klepněte na .

Audio

Change Audio

Change Audio

Zobrazení kódu DivX 
VOD

1 Stiskněte .

2 Klepněte na .Info
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Používání přehrávače DivX
Ovládání videa

● Zobrazí se registrační kód videa na přání
DivX® VOD. 

● Klepnutím na  se vrátíte na předchozí
obrazovku.

Při přehrávání souborů DivX VOD z
videopůjčovny je na displeji zobrazen text.
Přečtěte si obsah tohoto textu a klepněte na
[Yes] nebo [No]. 

● Klepnutím na  se vrátíte na
předcházející obrazovku.

3 Klepněte na .DivX VOD
Zobrazení upozornění při 
přehrávání vypůjčeného 
souboru VOD

Přepnutí výstupu z videa

1 Klepněte na .

2 Klepněte na .

Set

Wide



197 197

●

Obraz je zobrazen v poměru stran 3
(svislá) ku 4 (vodorovná) (normální
proporce televizní obrazovky) a s černými
okraji po stranách.

●

Obraz s poměrem stran 9 (svislá) ku 16
(vodorovná) (normální proporce televizní
obrazovky) je rovnoměrně roztažený
doleva a doprava.

●

Obraz s poměrem stran 3 (svislá) ku 4
(vodorovná) (normální proporce televizní
obrazovky) je rovnoměrně roztažený
doleva, doprava, nahoru a dolů.

● Klepnutím na  se vrátíte na předchozí
obrazovku.

FIGYELEM

Uživatel by neměl mít žádné potíže při
sledování videa na širokoúhlé obrazovce.
Jestliže zvětšíte nebo zmenšíte obrazovku pro
komerční účely nebo pro přehrávání pro
veřejnost, můžete tím narušit autorská práva,
chráněná autorskými zákony.

■ Standardy DivX, které lze
přehrávat

Formáty disků

● Formáty CD-ROM:
CD-ROM mód 1, CD-ROM XA mód 2
(forma 1)

● Formáty souborů:
ISO9660 Úroveň 1 nebo Úroveň 2 (CD a
DVD)
Systém ROMEO, systém JOLIET
V případě souborů DivX zaznamenaných v
jiném než výše uvedeném formátu se
může přihodit, že jejich přehrávání bude
neobvyklé a názvy souborů a složek se
nebudou zobrazovat správně.

Dále jsou uvedena doplňující omezení k
těmto standardům.

● Délka názvu složky / souboru: 
64 bytů

● Přípony, které lze přehrávat: 
DivX, Div, AVI (pouze jednobajtové znaky,
bez rozlišení velkých a malých písmen)

● Struktura souborů: 
max. 8 úrovní

● Počet složek na disku (včetně kořenové): 
max. 256

● Počet složek a souborů ve složce disku
(včetně kořenové): 
max. 999

● Úroveň standardu: 
DivX Certified *1

3 Klepněte na  ,  nebo 
.

Normal Wide1
Wide2

Normal

Wide1

Wide2

DivX
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Používání přehrávače DivX
Ovládání videa

● Podporované kodeky: 
DivX 3.x, 4.x, 5.x, 6.x

● Profil: 
Home Theater *2

● Maximální rozlišení: 
720 × 480, (30fps) 720 × 576 (25fps)

● Podporovaný zvukový kodek: 
MP3, AC3, MPEG, LPCM

*1 Ve multimediálním formátu DivX lze
přehrát pouze 1 titul. Menu není
zobrazeno.

*2 Vysokorychlostní video zaznamenané na
disku CD nemusí mít dostatečnou
přenosovou rychlost. V takovém případě
doporučujeme provést záznam na disk
DVD. 
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Používání přehrávače iPod®

Po připojení iPodu můžete přehrávat hudební
nebo video soubory. Tento přijímač
umožňuje provádět různé operace, jako např.
výběr souboru ze seznamu nebo přepnutí do
režimu náhodného přehrávání. Nelze však
připojit současně kabel iPodu (video vstup) a
zařízení USB nebo videorekordér.

FONTOS

● iPod je ochranná známka společnosti
Apple Inc. zaregistrovaná v USA a dalších
zemích.

a Přepínač náhodného výběru všech Shuffle
All

b Tlačítko přecházení mezi soubory UP/
DOWN, rychlé procházení UP/DOWN

c Přepínač náhodného výběru z alba Album
Shuffle

d Tlačítko MENU

e Přepínač náhodného výběru Shuffle

f Přepínač opakovaného přehrávání
Repeat

g Tlačítko AV

h Přepínač Menu

i Přepínač seznamu List

VIGYÁZAT

FONTOS

Používání přehrávače 
iPod

● Podrobnosti o funkcích iPodu naleznete v 
uživatelské příručce k iPodu.

● V tomto návodu předpokládáme, že iPod 
je již připojen k přístroji prostřednictvím 
kabelu rozhraní iPodu (iPC-709) 
(doplňkové příslušenství).

● Viz webové stránky ECLIPSE (http://
www.eclipse-web.com/us/
ipodcompatibility/index.html), kde 
naleznete podrobnosti k použitelným 
modelům telefonů.

● Za účelem zajištění bezpečné jízdy nelze 
při řízení sledovat video.

Poslech iPodu

● Odpojte sluchátka a další příslušenství 
před připojením iPodu k tomuto přijímači. 
Pokud byste tak neučinili, iPod nebude 
pravděpodobně možné z tohoto přijímače 
ovládat.

● Pokud není na iPodu předvolen ekvalizér, 
může dojít při připojení iPodu připojovacím 
kabelem (doplňkové příslušenství) ke 
zkreslení zvukového výstupu.

● Pokud tento přijímač nepodporuje jazyk 
používaný iPodem, bude místo pro 
zobrazení názvu alba, titulu a jména 
umělce prázdné.

● Systém vozidla nemusí iPod rozpoznat. V 
takovém případě iPod odpojte a znovu 
připojte.

Po připojení iPodu spustí hudba od místa, 
kde bylo přehrávání zastaveno. Pokud 
vypnete a znovu zapnete napájení iPodu, 
hudba bude znovu spuštěna od místa, kde 
bylo přehrávání zastaveno.
Jestliže však přijímač nedokáže rozpoznat 
hudební soubor, který byl předtím 
přehráván, spustí přehrávání od prvního 
hudebního souboru.
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Používání přehrávače iPod®
Jak ovládat přenosná zvuková zařízení

● Přehrávání se spustí.

Skladbu nebo aktuálně přehrávané video
můžete rychle přetáčet dopředu nebo
dozadu.

● Doprava:
Rychlé přetáčení skladby nebo
videosouboru dopředu.
Doleva:
Rychlé přetáčení skladby nebo
videosouboru dozadu.
Video bude procházeno dopředu (dozadu)
až do uvolnění přepínače.

Můžete vybrat požadovanou skladbu nebo
video.

● Doprava:
přechod na následující soubor.
Doleva:
návrat na začátek právě přehrávaného
souboru.
Doleva (více než dvě stisknutí):
návrat na předchozí soubor.
Přístroj přehraje vybranou skladbu nebo
video (soubor).

VIGYÁZAT

1 Stiskněte .

2 Klepněte na .

Rychlé procházení 
dopředu a dozadu

1 Stiskněte a přidržte  nebo  po 
dobu alespoň 1 sekundy.

iPod

Výběr požadovaného 
hudebního nebo 
videosouboru

1 Stiskněte  nebo .

Vyhledání požadovaného 
hudebního souboru

Jestliže odpojíte iPod od přijímače v 
okamžiku, kdy je z něho přehráván hudební 
soubor, přístroj se vrátí do předchozího 
zvoleného režimu.

1 Klepněte na .Menu
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● Zobrazí se obrazovka seznamů vybraného
režimu.

● Klepnutím na  se vrátíte na
předcházející obrazovku. 

● Opakujte, dokud se nezobrazí obrazovka
skladeb. Pořadí závisí na režimech výběru
následovně:
Playlist: 
Seznam skladeb  obrazovka stop
Album:
Obrazovka alb  obrazovka stop
Artist:
Obrazovka umělců  obrazovka alb 
obrazovka stop
Podcasts: 
Obrazovka podcastů  obrazovka
podcastů  obrazovka stop
Genre:
Obrazovka žánrů  obrazovka umělců 
obrazovka alb  obrazovka stop

● Přístroj přehraje vybraný hudební soubor.

● Zobrazí-li se  nebo , klepnutím
na tyto přepínače přejdete na další/
předchozí stránku seznamu hudebních
souborů.

● Je-li vozidlo v pohybu, nelze přepínače
 a  ovládat.

● Klepnutím na  přehrajete hudební
soubor v seznamu od začátku.

● Klepnutím na  zobrazíte obrazovku
nabídky. 

● Klepnutím na  se vrátíte na
předcházející obrazovku. 

2 Chcete-li vybrat skladbu nebo 
program pro přehrávání, klepněte na 

, , , 
 nebo .

3 Klepněte na seznam, který chcete 
poslouchat.

Playlists Artists Albums
Podcasts Genres

4 Klepněte na název hudebního 
souboru, který chcete přehrát.

Zobrazení seznamu 
přehrávání

1 Klepněte na .

Play

Menu

List
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Používání přehrávače iPod®
Jak ovládat přenosná zvuková zařízení

Můžete vybrat a přehrát požadovaný
videosoubor z paměti iPodu.

VIGYÁZAT

■ Výběr videosouboru ze seznamu

Je možné vybrat videosoubor pro přehrání. 

● Klepnutím na  zobrazíte obrazovku
nabídky. 

● Stránky lze přepínat klepnutím na 
nebo , pokud existuje následující
stránka. 

● Klepnutím na  se vrátíte na
předcházející obrazovku. 

● Opakujte, dokud se nezobrazí obrazovka
videa. 

● Klepnutím na  přehrajete
videosoubor v seznamu od začátku.

● Stránky lze přepínat klepnutím na 
nebo , pokud existuje následující
stránka. 

● Klepnutím na  zobrazíte obrazovku
nabídky. 

● Klepnutím na  se vrátíte na
předcházející obrazovku. 

Nastavení režimu videa 
iPodu

● Jestliže odpojíte iPod od přijímače v 
okamžiku, kdy je z něho přehráván 
videosoubor, přístroj se vrátí do 
předchozího zvoleného režimu.

● V závislosti na modelu iPodu se může v 
seznamu videí zobrazit hudební seznam.

1 Klepněte na .

2 Klepněte na .

Menu

Video

3 Klepnutím zobrazte kategorii. 

4 Klepnutím zobrazte seznam. 

Menu

Play

Menu
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● Přístroj přehraje vybraný videosoubor.

● Stránky lze přepínat klepnutím na 
nebo , pokud existuje následující
stránka. 

● Klepnutím na  zobrazíte obrazovku
nabídky. 

● Klepnutím na  se vrátíte na
předcházející obrazovku. 

● Stisknutím  pozastavíte přehrávání.
Klepnutím na  přehrávání znovu
spustíte.

● Tímto opakovaně přehrajete aktuální
hudební soubor.

● Klepnete-li na , vybraný hudební
soubor bude opakovaně přehráván, dokud
nebude funkce opakování zrušena.
Opakovaným klepnutím na 
zrušíte opakované přehrávání.

● Seznam pro přehrávání bude opakovaně
přehráván, je-li funkce opakování
povolena. 

5 Klepnutím zobrazte videosoubor. 

Pozastavení

1 Klepněte na .

Menu

Opakované přehrávání 
stejného hudebního 
souboru

1 Klepněte na .Repeat

Repeat

Repeat



204204

Používání přehrávače iPod®
Jak ovládat přenosná zvuková zařízení

■ Poslech skladeb ze seznamu v
náhodném pořadí

● Všechny soubory ze seznamu skladeb
budou přehrávány v náhodném pořadí.

● Klepnete-li na , náhodné
přehrávání bude pokračovat, dokud jej
nezrušíte. Opakovaným klepnutím na

 zrušíte náhodné přehrávání
všech souborů v seznamu skladeb.

■ Poslech skladeb z alba v
náhodném pořadí

Vybraná alba lze přehrávat v náhodném
pořadí. Hudební soubory z tohoto alba však
budou přehrávány od začátku. 

● Klepnete-li na , náhodné
přehrávání bude pokračovat, dokud jej
nezrušíte. Klepnete-li na 
ještě jednou, náhodné přehrávání skladeb
z alba se zruší.

Náhodné přehrávání 
hudebních souborů

1 Klepněte na .Shuffle

Shuffle

Shuffle

1 Klepněte na .Album Shuffle

Album Shuffle

Album Shuffle
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■ Poslech všech hudebních
souborů v náhodném pořadí

Všechny hudební soubory lze přehrávat v
náhodném pořadí.

● Klepnete-li na , náhodné
přehrávání bude pokračovat, dokud jej
nezrušíte. Opakovaným klepnutím na

 zrušíte náhodné přehrávání.

FIGYELEM

Jestliže iPod odpojíte s nastavenou funkcí
náhodného přehrávání všech skladeb Shuffle
All, nastavení iPodu se změní na náhodné
přehrávání.

1 Klepněte na .Shuffle All

Shuffle All

Shuffle All
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Jak ovládat přenosná zvuková zařízení

Používání Bluetooth

Jako zvukový zdroj pro tento přístroj lze
použít kompatibilní přehrávač s bezdrátovou
technologií Bluetooth (dále jen „mobilní
zařízení“). 
Chcete-li používat mobilní zařízení Bluetooth
kompatibilní s tímto přístrojem, je nutné
provést registraci Bluetooth a nastavení
spojení.

● Kompatibilní mobilní zařízení musí
podporovat odpovídající specifikaci
Bluetooth. Specifikaci Bluetooth, kterou
tento přijímač podporuje, naleznete v části
Technické údaje. (Viz str. 221)

● Bluetooth je bezdrátová technologie s
krátkým dosahem určená pro připojení
mobilních telefonů, počítačů a dalších
podobných zařízení. 

Bluetooth® je registrovaná ochranná známka
společnosti Bluetooth SIG, Inc. 

FIGYELEM

● Tento přístroj lze používat s mobilními
zařízeními kompatibilními s technologií
Bluetooth.

● Viz návod k obsluze mobilního zařízení, kde
naleznete informace k ovládání Bluetooth. 

● V závislosti na okolním prostředí může v
určitém okamžiku dojít ke zhoršení stavu
spojení a tento přístroj nemusí s Bluetooth
mobilním zařízením fungovat.

■ Registrace mobilních zařízení

Zaregistrujte mobilní zařízení k tomuto
přijímači. Mobilní zařízení lze zaregistrovat
dvěma způsoby - z mobilního zařízení, nebo
vyhledáním mobilního zařízení na tomto
přijímači. K tomuto přístroji lze zaregistrovat
pouze jedno mobilní zařízení.

FONTOS

Registrace z mobilního zařízení

Používání Bluetooth

Neprovádějte registraci mobilního zařízení 
při řízení vozidla. Vozidlo nejprve zastavte 
na bezpečném místě a teprve poté proveďte 
registraci.

1 Stiskněte .

2 Klepněte na .

3 Klepněte na .

Bluetooth Audio

Pairing
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● Výchozí nastavení kódu PIN je 1234. 

● Po zobrazení obrazovky informací o
přístroji proveďte příslušné operace na
mobilním zařízení.

● Obrazovka informací o přístroji

● Registrace mobilního zařízení je nyní
dokončena.

Registrace vyhledáním mobilního
zařízení z přijímače

● Zobrazí se hlášení o probíhajícím
vyhledávání „Searching...“.

4 Klepněte na .

5 Na mobilním zařízení zadejte kód PIN 
tohoto přijímače.

6 Po dokončení registrace se na displeji 
zobrazí hlášení „Bluetooth Connection 
Successful“ (Spojení Bluetooth 
úspěšné).

Allow Connect

1 Stiskněte .

2 Klepněte na .

3 Klepněte na .

4 Klepněte na .

Bluetooth Audio

Pairing

Device Search
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Používání Bluetooth
Jak ovládat přenosná zvuková zařízení

● Výchozí nastavení kódu PIN je 1234. 

● Po zobrazení obrazovky informací o
přístroji proveďte příslušné operace na
mobilním zařízení.

● Obrazovka informací o přístroji

● Registrace mobilního zařízení je nyní
dokončena.

FIGYELEM

● Jestliže registrace selže, zobrazí se na
displeji hlášení o neúspěšném spojení
„Bluetooth Connection Failed“.  V takovém
případě zopakujte postup registrace.

● Operace na mobilním zařízení jsou popsány
v příručce dodané s vaším zařízením.

■ Připojení mobilního zařízení

Připojte mobilní zařízení zaregistrované na
tomto přijímači.

● Připojení mobilního zařízení k tomuto
přijímači je nyní dokončeno.

FIGYELEM

● Jestliže připojení selže, zobrazí se na
displeji hlášení „Bluetooth Connection
Failed“.  V takovém případě zopakujte
postup připojení.

● Mobilní zařízení, které není zaregistrované,
nelze připojit.

5 Vyberte název mobilního zařízení, 
které chcete zaregistrovat.

6 Zadejte kód PIN na mobilním zařízení.

7 Po dokončení registrace se na displeji 
zobrazí hlášení „Bluetooth Connection 
Successful“ (Spojení Bluetooth 
úspěšné).

1 Stiskněte .

2 Klepněte na .

3 Klepněte na .

4 Po dokončení připojení se na displeji 
zobrazí hlášení „Bluetooth Connection 
Successful“.

Bluetooth Audio

Connect
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■ Zrušení připojení mobilního
zařízení

● Zrušení připojení mobilního zařízení je
nyní dokončeno.

FIGYELEM

Jestliže připojení selže, zobrazí se na displeji
hlášení „Failed“.  V takovém případě zopakujte
postup připojení.

■ Poslech mobilního zařízení

a Přepínač náhodného výběru Random

b Tlačítko přecházení mezi soubory UP/
DOWN, rychlé procházení UP/DOWN

c Přepínač opakovaného přehrávání
Repeat

d Tlačítko MENU

e Přepínač pro přehrávání

f Tlačítko AV

g Přepínač pro zastavení

1 Stiskněte .

2 Klepněte na .

3 Klepněte na .

4 Po dokončení zrušení připojení se na 
displeji zobrazí hlášení „Completed“.

Bluetooth Audio

Disconnect

1 Stiskněte .

2 Klepněte na .Bluetooth Audio
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Používání Bluetooth
Jak ovládat přenosná zvuková zařízení

● Spustí se přehrávání připojeného
mobilního zařízení.

FIGYELEM

Jestliže se přehrávání po klepnutí na  v
tomto přístroji nespustí, stiskněte tlačítko
přehrávání na mobilním zařízení.

■ Zastavení přehrávání

● Chcete-li přehrávání znovu spustit,
klepněte na .

■ Výběr požadované hudby

● Doprava: přechod na následující hudbu.
Doleva (jedno stisknutí): návrat na začátek
právě přehrávané hudby.
Doleva (více než dvě stisknutí): návrat na
předchozí hudbu.

■ Rychlé přetáčení dopředu a
dozadu

■ Opakování stejné skladby

● Skladba se opakovaně přehraje.

● Klepnete-li na , opakované
přehrávání skladby bude pokračovat,
dokud jej nezrušíte.
Opakovaným klepnutím na 
zrušíte opakované přehrávání.

3 Klepněte na .

1 Klepněte na .

1 Stiskněte  nebo .

1 Stiskněte  nebo  min. po dobu 
jedné sekundy.

1 Klepněte na .Repeat

Repeat

Repeat
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■ Náhodné přehrávání

● Veškeré tituly zařízení Bluetooth budou
přehrávány v náhodném pořadí.

● Klepnete-li na , náhodné
přehrávání bude pokračovat, dokud jej
nezrušíte.
Klepnete-li na  ještě jednou,
náhodné přehrávání se zruší.

1 Klepněte na .Random

Random

Random
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Ostatní

Tlačítka na volantu

U vozidel vybavených tlačítky na volantu lze tato tlačítka použít k hlavnímu ovládání zvuku a
dalším operacím.

● Podrobnosti k ovládacím tlačítkům na volantu získáte u svého místního prodejce.

● Tato funkce nemusí být v závislosti na typu vozidla k dispozici.

Každému ovládacímu tlačítku na volantu
můžete ručně přiřadit požadovanou funkci.

FONTOS

● Klepnete-li na ,
je zvuk vypnutý. 

● Klepnutím na  se vrátíte na
předcházející obrazovku.

Ruční nastavení funkcí 
ovládacích tlačítek na 
volantu

Toto ruční nastavení se však v důsledku 
okolního prostředí, a to i vlivem venkovní 
teploty, nemusí zdařit.

1 Stiskněte .

2 Klepněte na .Info

3 Klepněte na 
.

4 Klepněte na .

Steering Remote Setting

Steering Remote Setting

Manual Setting
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● Klepnutím na  se vrátíte na
předcházející obrazovku.

● Klepnutím na  nebo  zobrazíte
předchozí nebo následující stránku. 

● Po dokončení nastavení se na displeji
zobrazí text „Completed“ a obrazovka se
poté vrátí na výběr příkazu. U
nastaveného příkazu je zobrazen text
„Store“. 

● Pokud se načítání dat nezdaří, zobrazí se
na displeji text „Error, try once again“. 

● Klepnutím na  se vrátíte na
předcházející obrazovku.

● Klepnutím na  se vrátíte na
předcházející obrazovku.

FIGYELEM

Jestliže se na displeji zobrazí text „Error, try
once again“, znovu vyberte požadovanou
funkci, kterou chcete nastavit.

5 Klepnutím na  přejděte na 
obrazovku výběru příkazu. 

6 Klepněte na příkaz, který chcete 
nastavit.

7 Stiskněte tlačítko na volantu, které 
chcete nastavit, a klepněte na . 
Uslyšíte pípnutí.

Store

Store

8 Opakováním kroků 6 až 7 přiřaďte 
ostatním tlačítkům na volantu 
požadované funkce.

9 Klepněte na .

10 Po potvrzení poslední obrazovky 
klepněte na .

Finalize

Done
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Tlačítka na volantu
Ostatní

V následující tabulce je uveden přehled kompatibility ovládacích tlačítek na volantu s tímto
přijímačem. (Tlačítka s výjimkou (u) a (d) jsou k dispozici pro ovládání videorekordéru.)

Kompatibilita s ovládacími tlačítky na volantu

Operace Tlačítko Název Funkce Vysvětlivky k operaci
Společné operace (+)

(–)
Tlačítko 
hlasitosti

Každým stisknutím těchto 
tlačítek se hlasitost změní 
o jeden krok. Stisknutím a 
přidržením se hlasitost 
bude měnit plynule.

(+): Zvýšení hlasitosti 
(hlasitost vyzváněcí 
melodie a hovoru při BT-
TEL). 
(–): Snížení hlasitosti 
(hlasitost vyzváněcí 
melodie a hovoru při BT-
TEL). 

(MODE) Tlačítko volby 
režimu

● Jestliže toto tlačítko 
stisknete při vypnutém 
napájení, napájení se 
zapne.

● Režimy se mění v 
následující 
posloupnosti. FM/AM 

 DISC (CD, DVD, 
MP3/WMA nebo 
DivX)  USB  BT-
Audio  iPod*  VTR 

 návrat na FM/AM.

Je-li napájení zapnuté, 
režim se změní při 
každém stisku tlačítka 
(MODE).

(POWE
R)

Tlačítko 
napájení

Vypne nebo zapne 
napájení. 

Vypnutí nebo zapnutí 
krátkým stiskem. 

(MUTE) Ztišení Ztiší hlasitost. Ztišení hlasitosti krátkým 
stiskem.

Operace rádia (u)
(d)

Tlačítko volby 
kanálu

● Vybere následující 
nebo předchozí kanál.

● Spustí automatický 
výběr kanálu.

Krátkým stiskem (u) nebo 
(d) vyberte následující 
nebo předchozí kanál.
Stisknutím a přidržením 
(u) nebo (d) spustíte 
automatický výběr kanálů.

Operace 
přehrávače disků 
CD

(u)
(d)

Tlačítka výběru 
stopy

● Vybere následující 
nebo předchozí stopu, 
případně přejde na 
začátek aktuální stopy.

● Rychlé přetáčení 
dopředu nebo dozadu

Krátkým stiskem (u) nebo 
(d) vyberte následující 
nebo předchozí stopu.
Stisknutím a přidržením 
(u) nebo (d) procházíte 
rychle stopou dopředu 
nebo dozadu.

Operace 
přehrávače MP3/
WMA nebo DivX

(u)
(d)

Tlačítka výběru 
stopy

● Vybere následující 
nebo předchozí stopu, 
případně přejde na 
začátek aktuální stopy.

● Rychlé přetáčení 
dopředu nebo dozadu

Krátkým stiskem (u) nebo 
(d) vyberte následující 
nebo předchozí stopu.
Stisknutím a přidržením 
(u) nebo (d) procházíte 
rychle stopou dopředu 
nebo dozadu.
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* Volitelné

Operace USB (u)
(d)

Tlačítka výběru 
stopy

● Vybere následující 
nebo předchozí stopu, 
případně přejde na 
začátek aktuální stopy.

● Rychlé přetáčení 
dopředu nebo dozadu

Krátkým stiskem (u) nebo 
(d) vyberte následující 
nebo předchozí stopu.
Stisknutím a přidržením 
(u) nebo (d) procházíte 
rychle stopou dopředu 
nebo dozadu.

Operace iPodu 
nebo Bluetooth 
Audio

(u)
(d)

Tlačítka výběru 
stopy

● Vybere následující 
nebo předchozí stopu, 
případně přejde na 
začátek aktuální stopy.

● Rychlé přetáčení 
dopředu nebo dozadu

Krátkým stiskem (u) nebo 
(d) vyberte následující 
nebo předchozí stopu.
Stisknutím a přidržením 
(u) nebo (d) procházíte 
rychle stopou dopředu 
nebo dozadu.

Operace 
přehrávače DVD

(u)
(d)

Tlačítko výběru 
kapitoly a 
rychlého 
procházení 
dopředu nebo 
dozadu

● Vybere následující 
nebo předchozí 
kapitolu.

● Rychlé přetáčení 
dopředu nebo dozadu

Krátkým stiskem (u) nebo 
(d) vyberte následující 
nebo předchozí kapitolu.
Stisknutím a přidržením 
(u) nebo (d) procházíte 
rychle kapitolou dopředu 
nebo dozadu.

Operace telefonu 
Bluetooth BT-TEL

Zavěšení
Zdvihnutí

● Ukončení nebo 
odmítnutí hovoru.

● Volání nebo příjem 
hovoru.

● Vyvolání režimu 
telefonu.

Krátkým stiskem  
ukončíte nebo odmítnete 
hovor.

Krátkým stiskem  
vytočíte číslo nebo 
přijmete hovor. V jiném 
režimu vyvolá stisk tohoto 
tlačítka režim telefonu. 

Operace Tlačítko Název Funkce Vysvětlivky k operaci
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Odkaz

Nezbytné informace

Jestliže se na obrazovce objeví některé z následujících hlášení, podívejte se na možné příčiny
a postupujte podle doporučení uvedených ve sloupci Akce.

Zobrazí-li se následující hlášení

Hlášení Příčina Akce
V režimu CD/MP3 WMA/DVD
No DISC Není vložený disk. Vložte disk. 

Check DISC Disk je znečištěný nebo 
poškozený.

Vložený disk je znečištěný nebo 
je vložen obráceně. Zkontrolujte 
správnou orientaci a ověřte, zda 
je čistý.
V případě znečištění disk 
vyčistěte. Je-li disk vložen 
obráceně, vložte jej se správnou 
orientací. Nepoužívejte 
poškrábané nebo zkroucené 
disky.

No support Disk neobsahuje správné 
soubory. Ověřte soubory.

DISC Error
Přehrávač CD/MP3·WMA nebo 
DVD z nějakého důvodu 
nefunguje.

Vysuňte disk.

Error
Teplota přehrávače CD/
MP3·WMA nebo DVD je 
neobvykle vysoká.

Nic nedělejte a vyčkejte, dokud 
teplota neklesne*.

Pass code incorrect Toto hlášení se zobrazí při 
nesprávném zadání kódu hesla. Zadejte správný kód hesla.

Parental lock enabled Omezení přehrávání (rodičovský 
zámek) je aktivní.

Změňte nastavení omezení a 
znovu spusť te.(Viz str. 183)

Currently this function is disabled. V menu jste vybrali funkci, která 
je vypnutá.

Postupujte podle pokynů na 
obrazovce a pokus opakujte.

Currently this function is disabled. Byla vybrána funkce, kterou nelze 
použít, je-li vozidlo v pohybu.

Zastavte vozidlo a zatáhněte 
ruční brzdu.

Invalid code
Při zadání kódu jazyka bylo 
vloženo číslo, které není 
podporováno.

Zadejte platný kód jazyka.

Region code error
Kód regionu (region pro 
přehrávání) disku není 
podporován.

Ověřte, zda má disk DVD kód 
regionu, který lze na tomto 
zařízení přehrávat. (Viz str. 168)

Requested chapter or title not 
found. Vybraná kapitola / titul neexistuje. Vyberte kapitolu / titul, který se 

nachází na disku.
Cannot read disc. Please check Disk DVD nelze přehrát. Vysuňte disk.
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* Nastane-li tato situace, okamžik vyčkejte. Jakmile se teplota uvnitř přístroje vrátí do normálu,
zobrazí se na displeji hlášení a přehrávání se spustí. Pokud toto hlášení nezmizí ani po delší
době, obrať te se na prodejce tohoto přístroje.

V režimu DivX

Authorization Error This player is 
not authorized to play this video

Jedná se o soubor chráněný 
autorskými právy. Soubor DivX, 
který byl zakoupen, má jiný 
registrační kód než toto zařízení, 
nelze jej tedy přehrát. 

Vysuňte disk.

This file exceeds the resolution 
allowed by the HOME THEATER 
profile.

Chyba rozlišení.
Soubor DivX byl nahrán v jiném 
rozlišení než v profilu DivX HOME 
THEATER a nelze jej tedy přehrát. 

Vysuňte disk.

View DivX(R) VOD Rental
This rental has ** views left.
Do you want to use one of your ** 
views now?
[YES]/[NO]

Zobrazení zbývajícího počtu 
přehrání souboru.

Postupujte podle pokynů na 
obrazovce.

Rental Expired Bylo dosaženo max. počtu 
povolených přehrání. Vysuňte disk.

Currently this function is disabled. V menu jste vybrali funkci, která 
je vypnutá.

Postupujte podle pokynů na 
obrazovce a pokus opakujte.

Currently this function is disabled. Byla vybrána funkce, kterou nelze 
použít, je-li vozidlo v pohybu.

Zastavte vozidlo a zatáhněte 
ruční brzdu.

Reading INDEX **% Zobrazení průběhu načítání 
souboru (procentuální)

Nedělejte nic, dokud nebude 
načítání souboru dokončeno.

V režimu USB

No data Paměť  USB neobsahuje správné 
soubory. Ověřte soubory.

Check USB Došlo k chybě komunikace nebo 
přenosu dat.

Zkontrolujte připojení paměti USB 
nebo parametry paměti USB. 
Odpojte a znovu připojte paměť  
USB.

V režimu iPodu
Error1
Communication error

Přehrávání se nezdařilo, chyba 
komunikace. Znovu připojte iPod.

Reading Přístroj právě načítá data z iPodu. Okamžik vyčkejte.
No iPod iPod není připojen. Připojte iPod.

No data iPod neobsahuje žádné skladby 
ani videa.

Naimporutjte soubory skladeb 
nebo videa do iPodu.

Error2
Check iPod

Vyskytla se chyba komunikace, 
chyba přehrávání, softwaru iPodu 
není kompatibilní nebo došlo k 
chybě řízení.

Připojte iPod, který lze přehrávat.
Znovu připojte iPod.

No support music files
Toto hlášení se zobrazí, pokud je 
u iPodu 5G hudba přehrávána v 
režimu videa.

Vyberte soubor, který lze přehrát.

Hlášení Příčina Akce
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Nezbytné informace
Odkaz

Nepatrná odlišnost během provozu může být mylně považována za poruchu. Podívejte se
proto nejprve na jednotlivé položky v následující tabulce.
Pokud přístroj nefunguje ani po náležitém zásahu, obrať te se na svého prodejce.

Pokud si myslíte, že něco není v pořádku

Stav Možná příčina Akce
Při zapnutí přístroje v chladném 
počasí je obrazovka po krátkou 
dobu tmavá.

Jde o charakteristiku displejů TFT. Nejedná se o závadu. Okamžik 
vyčkejte.

Po zapnutí je po určitou krátkou 
dobu obraz zkreslený.

Jde o charakteristiku podsvícení u 
displejů TFT.

Nejedná se o závadu. Po krátké 
době se obraz stabilizuje.

Není slyšet žádný zvuk.

Není správně nastavená hlasitost 
nebo je aktivováno ztišení (MUTE).

Stisknutím tlačítka VOL upravte 
hlasitosti. Deaktivujte ztišení.

V následujících případech je hudba 
ztišena: 
● je zapnuté hlasové navádění.
● telefonování v režimu hands-

free*

Nejedná se o závadu. Hlasitost 
hudby se obnoví po skončení 
hlasového navádění nebo po 
vypnutí režimu hands-free. 

Zvuk je slyšet pouze ze jedné 
strany (zleva nebo zprava, 
zepředu nebo zezadu).

Je přerušeno vedení reproduktoru. Zkontrolujte zapojení kabelů 
reproduktorů.

Není správně nastavená hlasitost. Zkontrolujte nastavení vyvážení.

Kvalita zvuku se nemění ani po 
změně nastavení.

Rádiové vysílání nebo disk 
nepodporuje nastavení kvality 
zvuku.

Ověřte přeladěním na jinou 
rádiovou stanici nebo výměnou 
disku.

Disk CD/DVD nelze zasunout 
do slotu.

Napájení není zapnuté.
Otočte klíčkem zapalování 
vozidla do polohy [ACC] nebo 
[ON].

Ve slotu je již vložen disk a vy se 
pokoušíte do něho zasunout další.

Vysuňte dříve vložený disk CD/
DVD a vložte nově zvolený CD/
DVD.

Disk CD/DVD nelze přehrát.

Uvnitř přístroje je zkondenzovaná 
voda.

Přestaňte přístroj na chvíli 
používat a poté pokus 
opakujte.(Viz str. 123)

Disk CD/DVD je silně poškrábaný 
nebo zprohýbaný. Vložte jiný disk CD/DVD.

Disk CD/DVD je silně znečištěný. Vyčistěte disk CD/DVD.(Viz str. 
123)

Disk CD/DVD je vložen obráceně. Vložte disk CD/DVD ve správné 
orientaci.

Byl vložen nepodporovaný typ 
disku CD/DVD.

Vložte do slotu podporovaný disk 
CD/DVD.(Viz str. 123)

Je slyšet zvuk, avšak není vidět 
obraz DVD. (U zastaveného 
vozidla.)

Není zatažená ruční brzda. Zatáhněte ruční brzdu.
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* V závislosti na vašem mobilním telefonu nemusí funkce ztišení fungovat správně. V takovém
případě a přidržte a stiskněte tlačítko  na hlavní jednotce alespoň po dobu 1 sekundy. Viz
webová stránka ECLIPSE (http://www.eclipse-web.com), kde naleznete podrobnosti k
použitelným modelům telefonů.

Není vidět obraz ani není slyšet 
zvuk.

Klíček zapalování vozidla není 
otočen v poloze zapnutí.

Otočte klíčkem zapalování 
vozidla do polohy [ACC] nebo 
[ON].

Propojovací vedení a kabely nejsou 
náležitě zapojeny.

Zkontrolujte zapojení jednotlivých 
vodičů.

Na displeji je vidět světlý bod.

Panely TFT mají nejméně 99,99 % 
efektivních obrazových bodů, 
avšak může se stát, že 0,01 % 
obrazových bodů nebude svítit 
nebo naopak zůstane 
rozsvícených.

Nejedná se o závadu, používejte 
proto přístroj v tomto stavu.

Stav Možná příčina Akce
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Odkaz

Slovník pojmů

Abyste se mohli ještě více těšit ze svého přístroje, přečtěte si vysvětlivky následujících pojmů.

● GPS (Global Positioning System, globální poziční 
systém)

GPS je systém sloužící k určení aktuální polohy 
(zeměpisná délka, šířka a nadmořská výška). Přijímá 
rádiové vlny ze 4 nebo více (nebo v určitých 
případech i ze 3) satelitů GPS umístěných na oběžné 
dráze ve výšce 21 000 km nad zemí. 
Tyto satelity vypouští a řídí Ministerstvo obrany USA, 
kterému slouží zejména pro vojenské účely, nicméně 
jsou přístupné také pro privátní využití. Tento přístroj 
provádí navigaci s využitím informací z GPS, různých 
snímačů a dat z mapových podkladů. 

● Mapa rozsáhlé oblasti, podrobná mapa Mapa rozsáhlé oblasti je mapa zobrazující velkou 
část území, podrobná mapa představuje pouze 
malou část území. Měřítka map jsou 1:20 480 000, 
1:10 200 000, 1:5 120 000, 1:2 560 000, 1:1 280 000, 
1:640 000, 1:320 000, 1:160 000, 1:80 000, 1:40 000, 
1:20 000, 1:10 000 a 1:5 000. 

● Měření Kvalita polohy GPS je zobrazena v levém dolním 
rohu. Čím více proužků svítí, tím přesnější je kvalita 
polohy GPS.

● 2rozměrné a 3rozměrné měření GPS vypočítává polohu pomocí triangulačního 
měření. 
Vzdálenost od satelitu lze určit tehdy, pokud přístroj 
přijímá rádiové vlny ze satelitu a pokud lze aktuální 
polohu změřit prostřednictvím signálů ze 3 satelitů. 
Jelikož však mezi satelity GPS a navigační jednotkou 
existují mezní odchylky, dochází při příjmu signálu ze 
3 satelitů k měření pouze 2 rozměrů (zeměpisná 
délka a šířka). V takovém případě bude přesnost 
snížena. 
Přijímá-li jednotka signál ze 4 nebo více satelitů GPS, 
dokáže provádět měření ve 3 rozměrech (zeměpisná 
délka, zeměpisná šířka a nadmořská výška). 
Trojrozměrné měření má mnohem vyšší přesnost než 
měření dvourozměrné a chyba polohy vozidla je tak 
menší. 

Skutečná 
poloha

Signály se 
nekříží v 
jednom bodě

Poloha je určována pomocí 
dvourozměrného měření

Chyba
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Technické údaje

<Anténa GPS>

<Displej>

<Radiopřijímač FM>

<Radiopřijímač AM>

<CD/DVD>

Rozměry 34 (š) × 13,2 (v) × 38 (h) mm
Hmotnost přibl. 25 g (bez kabelů a konektorů)
Napájecí napětí 4,5 +/-0,5 (V)
Spotřeba proudu 10 až 30 (mA)
Provozní teplota -30 až 80 (°C)
Skladovací teplota -40 až 100 (°C)

Obrazovka z tekutých krystalů 7,0″ QVGA
Rozměry obrazovky 156,24 (š) × 82,21 (v) mm
Počet pixelů 391 680 pixelů (480 (vodor.) × 272 (svis.) × 3)
Procento aktivních pixelů 99,99 %
Formát zobrazení Prostupný barevný filtr
Systém buzení TFT (tenkofilmový tranzistor) aktivní maticový formát
Rozsah provozních teplot -20°C až +60°C
Rozsah skladovacích teplot -40°C až +70°C

Frekvenční rozsah FM 87,5 až 108,0 MHz (krok 50 kHz)
RDS 87,5 až 108,0 MHz (krok 100 kHz)

Užitná citlivost 15 dBf
Citlivost prahu tichosti 50 dB 24 dBf
Odstup kanálů 40 dB (1 kHz)

Frekvenční rozsah MW 522 až 1 611 MHz (krok 9 kHz)
Využitelná citlivost 27 dB (1 kHz)

Pomalé a rychlé kolísání Pod limitem měření
Vyšší harmonické zkreslení 0,01 % (0 dB, 1 kHz)
Frekvenční charakteristika 20 až 20 000 Hz
Poměr odstupu signál-šum 90 dB (1 kHz)
Dynamický rozsah 88 dB
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Technické údaje
Odkaz

<Paměť USB>

<Bluetooth>

<Společný komponent>

Rozhraní USB 1.1/2.0 (podpora)
Frekvenční charakteristika 20 Hz až 20 000Hz ±3 dB
Poměr odstupu signál-šum (A-
vážený)

75 dB

Kompatibilní Bluetooth Ver.2.0
Kompatibilní profil HFP (Hands Free Profile) Ver.1.5

OPP (Object Push Profile) Ver.1.1
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) Ver. 1.0
AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) Ver.1.0

Jmenovitý výkon 15 W × 4 (1 kHz, 1 % 4 Ů) (EIAJ)
Maximální výkon 50 W × 4 (testované napětí 14,4 V)
Vhodná zatěžovací impedance 4 Ů (každý kanál)
Napájecí napětí 13,2 V = (11 až 16 V)

Uzemnění
Příkon 0,5 W × 4 výstupy krát přibl. 3,7 A

Přibl. 15 A max
Vnější rozměry 180 mm (š), 100 mm (v), 166 mm (h)
Hmotnost přibl. 3,2 kg
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