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Informačný systém predstavuje
moderný systém pre zábavu
a informovanost’ vo vozidle.
Pre vlnové pásma AM a FM je rádio
vybavené dvanástimi automaticky
priraditeľnými predvoľbami kanálov.
Existuje navyše 36 kanálov, ktoré môžu
byt’ priradené manuálne (nezávislé od
vlnového pásma).
Používaním RDS-TMC budete mat’ vždy
čerstvé informácie o aktuálnej dopravnej
situácii.
Vstavaný audioprehrávač slúži pre vašu
zábavu prehrávaním zvukových diskov
CD a diskov CD MP3/WMA.
Navyše k informačnému systému
môžete pripojit’ aj svoje externé
pamät’ové zariadenia (napr. iPod,
prehrávač MP3 alebo kľúč USB) alebo
prenosný prehrávač ako ďalší zvukový
zdroj.
Digitálny procesor zvuku poskytuje
viacero prednastavených režimov
ekvalizéra pre optimálny zvuk.

3

Navigačný systém s dynamickým
plánovaním trás vás spoľahlivo
nasmeruje až do vášho cieľa a ak bude
potrebné, automaticky sa vyhne
dopravným zápcham alebo iným
problémom.
Informačný systém sa môže ovládat’ aj
ovládacími prvkami na volante.
Premyslené rozmiestnenie ovládacích
prvkov, jasné displeje a multifunkčný
gombík MENU umožní jednoduché
a intuitívne ovládanie systému.
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Použite príručku pre
informačný systém

 Rýchly prehľad mnohých funkcií











informačného systému môžete získat’
preštudovaním všetkých ovládacích
prvkov v časti „Prehľad“.
Popis základných krokov ovládania
informačného systému nájdete v časti
„Ovládanie“.
Správny postup pre používanie
najrýchlejšie získate pomocou
obsahu na začiatku pokynov pre
používanie a v príslušnej časti
príručky.
Správny postup pre používanie
nájdete aj pomocou abecedného
registra.
Detailný popis funkcií svojho
informačného systému nájdete
v príslušných častiach.
Pojmy týkajúce sa smeru ako vľavo,
vpravo, vpredu alebo vzadu sa vždy
vzt’ahujú na smer jazdy.

Dôležité informácie o obsahu
tejto príručky

9 Výstraha

V závislosti od variantu modelu, variantu
krajiny, vstavanej zvláštnej výbavy
a príslušenstva sa rozsah výbavy vášho
vozidla môže líšit’ od popisu v tejto
používateľskej príručke.

Text označený ako 9 Výstraha
upozorňuje na možnú hrozbu úrazu
alebo zranenia. Nedodržanie pokynov
môže spôsobit’ úraz.

Špeciálne označenia

Odkazy na stránky sú označené ako 3.
3 znamená „pozri stranu“.

Obrazovky displeja
Niektoré obrazovky závisia od
nastavenia jednotky a vybavenia
vozidla, preto môžu byt’ odlišné.

9 Nebezpečenstvo,
9 Výstraha, Upozornenie
9 Nebezpečenstvo
Text označený ako
9 Nebezpečenstvo upozorňuje
na možné ohrozenie života.
Nedodržanie pokynov môže
spôsobit’ ohrozenie života.

Upozornenie
Text označený ako Upozornenie
upozorňuje na riziko poškodenia
vozidla. Nedodržanie pokynov môže
spôsobit’ poškodenie vozidla.
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Dôležité informácie týkajúce
sa obsluhy a bezpečnosti
premávky
9 Výstraha
Používanie navigačného systému
nezbavuje vodiča zodpovednosti za
korektné a ostražité správanie
v dopravných situáciách. Príslušné
dopravné predpisy musíte vždy
dodržat’.
Informačný systém používajte tak,
aby ste mali vozidlo vždy bezpečne
pod kontrolou. V prípade pochybností
zastavte vozidlo a Informačný systém
obsluhujte pri stojacom vozidle.

9 Výstraha
Údaje (napríklad adresy) zadávajte
vždy len keď vozidlo stojí.
Ak sú pokyny navigačného systému
v rozpore s dopravnými predpismi,
platné sú vždy dopravné predpisy.
V niektorých oblastiach jednosmerné
ulice, iné cesty alebo vjazdy (napr.
pešie zóny), kde nesmiete vojst’, nie
sú označené na mape. V takýchto
oblastiach vás informačný systém
upozorní správou, ktorú musíte
potvrdit’. Musíte venovat’ zvláštnu
pozornost’ jednosmerným uliciam,
cestám a vjazdom, do ktorých nemáte
povolené vojst’.

Funkcia pre odradenie
zlodejov
Informačný systém je vybavený
elektronickým bezpečnostným
systémom pre odraďovanie zlodejov.
Informačný systém preto funguje iba vo
vozidle, preto je pre zlodeja bezcenný.

5
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g MUTE
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Aktivovanie/deaktivovanie
stíšenia .........................................9
CD/MP3: Štart/pozastavit’
prehrávanie ................................24
CD/AUX......................................23
Začne prehrávanie CD/MP3/WMA
alebo zmení zdroj zvuku
BAND .........................................16
Aktivuje rádio alebo zmení vlnové
pásmo
Vyhľadávanie dozadu
Rádio: vyhľadávanie dozadu ......16
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predchádzajúcu stopu ................24
Otvor pre CD
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Ovládacie prvky zvuku
na volante

1 SRC (Source - zdroj)

Stlačenie: výber zdroja zvuku
Otočenie nahor: nasledujúca
predvolená rozhlasová stanica
alebo nasledujúca stopa CD/MP3/
WMA
Otočenie nadol: predchádzajúca
predvolená rozhlasová stanica
alebo predchádzajúca stopa CD/
MP3/WMA
2 Zvyšovanie hlasnosti
3 Znižovanie hlasnosti

4 Aktivovanie/deaktivovanie

stíšenia .........................................9
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Ovládanie
Ovládacie prvky
Informačný systém sa ovláda funkčnými
tlačidlami, multifunkčnými gombíkmi
and ponukami zobrazenými na displeji.
Vstupy môžete zadávat’ cez:
 centrálnu jednotku na prístrojovom
paneli 3 7
 ovládacie prvky na volante 3 8

Zapnutie alebo vypnutie
informačného systému
Stlačte gombík . Po zapnutí
informačného systému je aktívny
posledný vybratý zdroj.
Automatické vypnutie
Ak bol informačný systém zapnutý
gombíkom keď bolo zapaľovanie
vypnuté a dvere vodiča boli otvorené,
automaticky sa znova vypne 10 minút po
poslednom zásahu používateľa.

Nastavenie hlasitosti
Otáčajte gombíkom . Na displeji
sa zobrazí aktuálne nastavenie.
Keď sa informačný systém zapne, platí
naposledy nastavená hlasitost’.

Ak je to potrebné, hlasitost’ je
obmedzená hodnotou maximálnej
hlasitosti nastavenej vo výrobe.
Nasledujúce hodnoty môžete nastavit’
samostatne:
 hlasitost’ dopravných správ 3 14
 hlasitost’ hlásení navigačného
systému 3 46
Hlasitost’ závislá od rýchlosti
Ak sa aktivuje funkcia hlasitosti závislej
od rýchlosti 3 13, hlasitost’ sa
automaticky upraví tak, aby sa
prispôsobila hluku vznikajúcej pri jazde
a hluku vetra.
Stíšit’
Stlačením tlačidla MUTE stíšite zvukové
zdroje.
Ak chcete zrušit’ stíšenie: otočte
gombíkom alebo stlačte
tlačidlo MUTE znova.

Oblasti funkcií
Rádio
Stlačením tlačidla BAND sa otvorí
hlavná ponuka rádia alebo sa prepne
medzi vlnovými pásmami.

9

Stlačením gombíka MENU sa otvorí
vedľajšia ponuka s možnost’ami pre
výber staníc.
Detailný popis funkcií rádia 3 16.

Audioprehrávače
Stlačením tlačidla CD/AUX otvorte
ponuku CD, USB, iPod alebo AUX
(ak je k dispozícii) alebo prepnite medzi
týmito ponukami.
Stlačením gombíka MENU sa otvorí
vedľajšia ponuka s možnost’ami pre
výber stôp.
Detailný popis funkcií audioprehrávača
3 23.

Navigácia
Dvojitým stlačením tlačidla NAV
sa otvorí ponuka pre navigáciu.
Detailný popis funkcií navigačného
systému 3 29.

Obsluha ponúk
Gombík MENU
Gombík MENU je centrálnym ovládacím
prvkom pre ponuky.
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Otáčanie
 Označenie položky ponuky
 Nastavenie číselnej hodnoty

Príklady používania ponuky

Aktivácia nastavenia

Výber položky

Stlačte
 Výber alebo aktivácia označenej
položky
 Potvrdenie nastavenej hodnoty
 Zapnutie alebo vypnutie systémovej
funkcie

Tlačidlo BACK
Krátkym stlačením gombíka:
 opustíte ponuku,
 vrátite sa z vedľajšej ponuky do
ponuky vyššej úrovne,
 vymažete posledný znak v ret’azci.
Stlačením tlačidla na niekoľko sekúnd
sa vymaže celý údaj

Otočením gombíka MENU posuňte
kurzor (= farebné pozadie) na želanú
položku.
Stlačením gombíka MENU vyberte
označenú položku.
Vedľajšie ponuky
Šípka na pravom konci položky ponuky
znamená, že vybratím položky sa otvorí
vedľajšia ponuka s ďalšími možnost’ami.

Otočením gombíkom MENU označte
želané nastavenie.
Stlačením gombíka MENU aktivujte
nastavenie.
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Nastavenie hodnoty

Zapnutie a vypnutie funkcie

Zadanie ret’azca znakov

Otočením gombíka MENU zmeňte
aktuálnu hodnotu nastavenia.
Stlačením gombíka MENU potvrďte
nastavenú hodnotu.

Otočením gombíka MENU označte
funkciu, ktorú chcete zapnút’ alebo
vypnút’.
Stlačením gombíka MENU môžete
prepnút’ medzi nastaveniami ZAP
a VYP.

Zadávanie ret’azcov, napr. názvov ulíc:
Otočením gombíkom MENU označte
želaný znak.
Stlačením gombíka MENU potvrďte
vybratý znak.
Použitím tlačidla BACK sa vymaže
posledný znak v ret’azci. Dlhým
stlačením sa vymaže celý údaj.

Nastavenia tónu
V ponuke nastavení tónu môžete
nastavit’ charakteristiku tónu osobitne
pre každé rozhlasové vlnové pásmo
a každý zdroj zvuku prehrávača.
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Nastavenie bás, stredných tónov
a výšok

Nastavenie rozdelenia hlasitosti
medzi prednými a zadnými
reproduktormi

Stlačením tlačidla TONE sa otvorí
hlavná ponuka pre tón.
Vyberte Basy, Stredné alebo Výšky.
Nastavte želanú hodnotu pre vybratú
položku.

Vyberte Zoslabené.
Nastavte želanú hodnotu.
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Nastavenie rozdelenia hlasitosti
medzi pravou a ľavou stranou

Optimalizácia tónu pre hudobný
štýl

13

Stlačením tlačidla CONFIG
(KONFIGURÁCIA) sa otvorí hlavná
ponuka pre systémové nastavenia.

Nastavenia hlasitosti
Hlasitost’ závislá na rýchlosti

Vyberte Vyváženie.
Nastavte želanú hodnotu.

Nastavenie položky na „0“
Vyberte želanú položku a stlačte
gombík MENU na niekoľko sekúnd.

Nastavenie všetkých položiek
na „0“ alebo „VYP“
Stlačte tlačidlo TONE (TÓN) na niekoľko
sekúnd.

Vyberte položku EQ (Ekvalizér).
Zobrazené možnosti ponúkajú
prednastavené basy, stredné tóny
a výšky optimalizované pre príslušný
hudobný štýl.
Vyberte požadovanú možnost’.

Systémové nastavenia
Nastavovanie a prispôsobenie
informačného systému môžete
vykonávat’ kedykoľvek.

Vyberte položku Nastavenia rádia,
potom Hlasitost’ závislá na rýchlosti.
Hlasitost’ citlivú na rýchlost’ môžete
deaktivovat’ alebo môžete nastavit’
stupeň prispôsobenia hlasitosti
v zobrazenej ponuke.
Vyberte požadovanú možnost’.
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Hlasitost’ dopravných správ (traffic
announcements - TA)
Hlasitost’ dopravných správ môžete
zvýšit’ alebo znížit’ vzhľadom
k normálnej hlasitosti zvuku.

Vyberte postupne položky Nastavenia
rádia, Opcie RDS a Hlasitost’ TA.
Nastavte želanú hodnotu.

Nastavenie času a dátumu

 Nastavit’ formát dátumu: Zmení

formát zobrazenia dátumu medzi MM/
DD/RRRR (mesiac/deň/rok)
a DD.MM.RRRR (deň/mesiac/rok).
 Zobrazit’ čas: Zapína a vypína
zobrazenie času na displeji.
 Synchronizácia času RDS:
Po zapnutí tejto funkcie sa zobrazený
čas pravidelne aktualizuje podľa
časového signálu kanála RDS 3 21.
Synchronizácia času pomocou RDS
môže trvat’ niekoľko minút.
Vykonajte požadované nastavenia.
Ak chcete zmenit’ zobrazený čas alebo
dátum:
Vyberte Čas & Dátum.
Možnosti výberu nastavení:
 Nastavit’ čas: Zmení čas zobrazený
na displeji.
 Nastavit’ dátum: Zmení dátum
zobrazený na displeji.
 Nastavit’ formát času: Zmení formát
zobrazenia času medzi 12 hodín
a 24 hodín.

Výber režimu displeja

Vyberte Nastavenia zobrazení.
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Možnosti nastavenia displeja:
 Denný režim: Optimalizácia displeja
pre denné podmienky.
 Nočný režim: Optimalizácia displeja
pre podmienky v tme.
 Automaticky: Zmení režim displeja,
keď sa vypnú/zapnú svetlá vozidla.
Vyberte požadovanú možnost’.

Zmena jazyka

V prípade, že chcete zmenit’ jazyk ponúk
a správ navigačného systému:
Vyberte položku Nastavenia vozidla,
potom Jazyky.
Zvoľte požadovaný jazyk.

15
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Rádio

Ovládanie
Ovládacie tlačidlá

Ovládanie....................................
Radio Data System.....................

16
21

Najdôležitejšie ovládacie tlačidlá rádia
sú nasledujúce:
 BAND: aktivuje rádio

, : vyhľadávanie staníc
 AS: Automaticky uložené zoznamy
 FAV: Zoznamy obľúbených
 1 – 6: Tlačidlá predvolieb
 TP: Rozhlasová služba dopravných
správ

Aktivácia rádia

Stlačením tlačidla BAND sa otvorí
hlavná ponuka rádia.
Začne sa príjem naposledy naladenej
stanice.

Voľba vlnového pásma
Stlačením tlačidla BAND sa prepne
medzi vlnovými pásmami AM a FM.
Začne sa príjem naposledy naladenej
stanice v danom vlnovom pásme.

Voľba stanice
Automatické vyhľadávanie staníc
Krátko stlačte tlačidlo
alebo .
Vyhľadá sa a automaticky sa naladí
nasledujúca stanica, ktorá môže byt’
prijatá.
Takýmto spôsobom je možné postupne
vyhľadat’ všetky stanice v aktuálnom
vlnovom pásme.
Ak rádio nenájde stanicu, automaticky
prepne na citlivejšiu úroveň
vyhľadávania. Ak nenájde stanicu ani
tak, naladí sa stanica, ktorá bola aktívna
naposledy.
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Ak sa aktivuje funkcia RDS, vyhľadávajú
sa iba stanice RDS 3 21, ak je aktívna
služba rozhlasových dopravných správ
(TP), vyhľadávajú sa iba stanice
poskytujúce dopravné správy 3 20.
Ak poznáte frekvenciu stanice:
Stlačte tlačidlo
alebo
a podržte
stlačené. Uvoľnite tlačidlo, keď
zobrazená frekvencia už takmer
dosiahla požadovanú frekvenciu.
Vyhľadá sa a automaticky sa naladí
nasledujúca stanica, ktorá môže byt’
prijatá.

Manuálne vyhľadávanie staníc
Otočte gombíkom MENU a nastavte
optimálnu frekvenciu príjmu na
zobrazenej obrazovke frekvencií.

Automaticky uložené zoznamy
(AS)
Stanice, ktoré majú najlepší príjem vo
vlnovom pásme, sa môžu automaticky
vyhľadat’ a uložit’ pomocou funkcie
automatického ukladania.

Každé vlnové pásmo má dva
automaticky ukladané zoznamy (AS 1,
AS 2), v každej je možné uložit’ 6 staníc.
Automatické ukladanie staníc
Podržte stlačené tlačidlo AS, kým sa
neotvorí ponuka Automatické
ukladanie (AS). Do dvoch automaticky
uložených zoznamov sa uloží 12
najsilnejších staníc v danom vlnovom
pásme.
Ak chcete prerušit’ proces
automatického ukladania, stlačte
gombík MENU.

17

Manuálne ukladanie staníc
Do automaticky uloženého zoznamu
môžete aj manuálne uložit’ stanicu.
Nalaďte stanicu, ktorú chcete uložit’.
Krátkym stlačením tlačidla AS otvorte
automaticky uložený zoznam alebo
prepnite do iného automaticky
uloženého zoznamu.
Ak chcete uložit’ stanicu na konkrétnu
pozíciu: podržte stlačené príslušné
tlačidlo 1 - 6 na niekoľko sekúnd.
Zvukový signál oznámi, že stanica bola
uložená.
Manuálne uložené stanice sa
automatickým ukladaním staníc
prepíšu.
Obnovenie stanice
Krátkym stlačením tlačidla AS otvorte
automaticky uložený zoznam alebo
prepnite do iného automaticky
uloženého zoznamu.
Krátkym stlačením niektorého z tlačidiel
staníc 1 – 6 sa naladí stanica na
príslušnej pozícii v zozname.
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Zoznamy obľúbených (FAV)
Stanice v ktoromkoľvek vlnovom pásme
môžete uložit’ do zoznamu obľúbených.

Ak chcete uložit’ stanicu na konkrétnu
pozíciu: podržte stlačené príslušné
tlačidlo 1 - 6 na niekoľko sekúnd.
Zvukový signál oznámi, že stanica bola
uložená.
Obnovenie stanice
Krátkym stlačením tlačidla FAV otvorte
zoznam obľúbených alebo prepnite do
iného zoznamu obľúbených.
Krátkym stlačením niektorého z tlačidiel
staníc 1 – 6 sa naladí stanica na
príslušnej pozícii v zozname.

Počet dostupných zoznamov
obľúbených nie je nastaviteľný.
Stlačte tlačidlo CONFIG.
Vyberte položku Nastavenia rádia,
potom Rádio-obľúbené.
Vyberte želaný počet dostupných
zoznamov obľúbených.

Ponuky vlnových pásiem

Definovanie počtu zoznamov
obľúbených
V každom zozname obľúbených sa
môže uložit’ 6 staníc. Počet dostupných
zoznamov obľúbených je možné
nastavit’ 3 „Definovanie počtu
zoznamov obľúbených“.
Uloženie stanice
Nalaďte stanicu, ktorú chcete uložit’.
Krátkym stlačením tlačidla FAV otvorte
zoznam obľúbených alebo prepnite do
iného zoznamu obľúbených.

Alternatívne možnosti pre výber staníc
sú k dispozícii prostredníctvom ponúk
týkajúcich sa vlnových pásiem.
Pri aktívnej hlavnej ponuke rádia
stlačením gombíka MENU otvorte
príslušnú ponuku pre vlnové pásmo.
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Rádio
Zoznam obľúbených

Vyberte Zoznam obľúbených.
Zobrazia sa všetky stanice AM a FM
uložené v zozname obľúbených.
Vyberte požadovanú stanicu.
Symbol označuje aktuálnu stanicu.

Zoznamy staníc

Vyberte AM alebo Zoznam vysielačov
FM.
Zobrazia sa všetky stanice, ktoré sa
môžu prijímat’ v danej lokalite.
Ak predtým nebol zostavený zoznam
staníc, informačný systém vykoná
automatické vyhľadávanie staníc.
Vyberte požadovanú stanicu.
Symbol označuje aktuálnu stanicu.
Aktualizácia zoznamu staníc
Ak stanice uložené v zozname daného
vlnového pásma už nie sú v dosahu:

19

Vyberte príslušný príkaz Aktualizácia
zoznamu staníc.
Začne sa vyhľadávanie staníc.
Po dokončení vyhľadávania začne hrat’
naposledy naladená stanica.
Ak chcete prerušit’ vyhľadávanie staníc:
stlačte gombík MENU
Vo vlnovom pásme FM sa aktualizuje
aj príslušný zoznam kategórii.
Dôležité informácie o aktualizácii
zoznamov staníc
Duálny tuner informačného systému
priebežne aktualizuje zoznamy staníc
v pozadí. Týmto spôsobom sa
zabezpečí napríklad to, že zoznamy
staníc aj počas dlhej cesty budú vždy
obsahovat’ stanice, ktoré sú k dispozícii
v danej oblasti. Automatická
aktualizácia vyžaduje istý čas, preto sa
môže stat’, že v prípade náhlej zmeny
oblasti príjmu nebudú k dispozícii
v zozname staníc všetky stanice, ktoré
sú v dosahu. V takomto prípade
aktualizáciu zoznamu staníc môžete
urýchlit’ príkazom Aktualizácia
zoznamu staníc.
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Rádio
Zapnutie a vypnutie služby
rozhlasových dopravných správ

Zoznamy kategórii

Mnoho staníc RDS vysiela kód PTY,
ktorý udáva typ vysielaného programu
(napr. správy). Niektoré stanice
priebežne menia kód PTY podľa
momentálne vysielaného obsahu.
Informačný systém ukladá tieto stanice
triedené podľa typu programu
v zoznamoch príslušných kategórií.
Ak hľadáte typ programu určenú
stanicou:
Vyberte Kategórie FM.
Zobrazí sa zoznam typov programov,
ktoré sú k dispozícii v danej chvíli.

Vyberte želaný typ programu.
Zobrazí sa zoznam staníc, ktoré
vysielajú program zvoleného typu.
Vyberte požadovanú stanicu.
Zoznam kategórií sa aktualizuje aj pri
aktualizácii zoznamu staníc.
Symbol označuje aktuálnu stanicu.

Rozhlasová služba
dopravných správ
(TP = dopravný program)
Rozhlasové stanice so službou
dopravných správ sú stanice RDS 3 21,
ktoré vysielajú dopravné správy.

Zapnutie a vypnutie funkcie dopravných
správ informačného systému:
Stlačte tlačidlo TP.
 Ak sa zapnú rozhlasové dopravné
správy, na displeji sa zobrazí [ ]
čiernou farbou (ak sú rozhlasové
dopravné správy vypnuté, šedou
farbou).
 Prijímajú sa iba stanice so službou
dopravných správ.
 Ak aktuálna stanica nie je stanica
so službou dopravných správ, spustí
sa vyhľadávanie najbližšej stanice
so službou dopravných správ.
 Ak sa nájde stanica so službou
dopravných správ, na displeji
sa zobrazí [TP] čiernou farbou.
Ak sa nenájde stanica s rozhlasovými
dopravnými správami, TP je šedý.
 Dopravné správy sa prehrávajú
hlasitost’ou predvolenou pre službu
TA 3 13.
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Rádio
 Ak sa zapnú rozhlasové dopravné

správy, prehrávanie CD/MP3 sa
preruší na dobu vysielania
dopravných správ.

Počúvanie iba dopravných správ

Radio Data System

21

Konfigurácia RDS

Radio Data System (RDS) (Rádiový
dátový systém) je služba staníc FM,
ktorá značne uľahčí nájdenie želanej
stanice a jej bezporuchový príjem.

Zapnite službu dopravných správ
a úplne stíšte hlasitost’ informačného
systému.

Zrušenie dopravných správ
Ak chcete zrušit’ dopravné správy,
napr. počas prehrávania CD/MP3/WMA:
Stlačte tlačidlo TP alebo multifunkčný
gombík.
Dopravné správy sa prerušia, ale služba
rozhlasových dopravných správ zostane
naďalej zapnutá.

EON (Enhanced Other Networks)
Pomocou služby EON môžete počúvat’
rozhlasové dopravné správy aj keď
naladená stanica nevysiela vlastné
dopravné správy. Ak je naladená takáto
stanica, zobrazí sa čiernou farbou, ako
v prípade staníc pre rozhlasové
dopravné správy TP.

Stanice RDS sa namiesto ich vysielacej
frekvencie rozpoznávajú podľa názvu
(ak je služba RDS aktívna 3 21).

Ak chcete otvorit’ ponuku pre
konfiguráciu RDS:
Stlačte tlačidlo CONFIG.
Vyberte položku Nastavenia rádia,
potom Opcie RDS.

Zapnutie alebo vypnutie RDS
Nastavte RDS na hodnotu ZAP
alebo VYP.
Aktivovaním RDS vznikajú nasledujúce
výhody:
 Na displeji sa namiesto frekvencie
zobrazí názov naladenej stanice
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Rádio

 Informačný systém vždy naladí

RDS – rolovanie textu

najlepšiu frekvenciu nastavenej
stanice v rámci AF (Alternative
Frequency) 3 „Regionalizácia“.
 Podľa prijímanej stanice, informačný
systém zobrazí text z rádia, ktorý
môže obsahovat’ napríklad informácie
o aktuálnom programe.

Niektoré stanice RDS používajú tieto
riadky okrem zobrazovania názvu
programu aj na iné informácie. Počas
tohto procesu je názov programu skrytý.
Ak chcete zrušit’ dodatočné informácie:
Nastavte Zastavit’ bežiaci text RDS
na hodnotu ZAP.

Zapnutie alebo vypnutie
regionalizácie

Rádio text

(Pre regionalizáciu musí byt’ aktivovaný
RDS)
V istých prípadoch niektoré stanice RDS
vysielajú odlišné regionálne programy
na rôznych frekvenciách.
Nastavte Regionálne na hodnotu ZAP
alebo VYP.
Vyberú sa iba alternatívne frekvencie
(AF) s rovnakými regionálnymi
programami.
Ak je vypnutá regionalizácia,
alternatívne frekvencie staníc
sa vyberajú bez ohľadu na regionálne
programy.

Ak je RDS a príjem stanice RDS
aktivovaný, informácie o práve
prijímanom programe a prehrávanej
hudobnej stope sa zobrazia pod názvom
programu.
Zobrazit’ a schovat’ tieto informácie:
Nastavte Rádiotext na hodnotu ZAP
alebo VYP.

Hlasitost’ dopravných správ
Je možné nastavit’ predvolenú hlasitost’
dopravných správ (TA) 3 13.
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Audioprehrávače
Prehrávač CD .............................
Pripojenie externých zariadení ...

Prehrávač CD

Prehrávač CD informačného systému
dokáže prehrávat’ zvukové CD a disky
CD so súbormi MP3/WMA.
23
26

Dôležité informácie
o zvukových diskoch CD
a diskoch so súbormi MP3/
WMA





Upozornenie
Za žiadnych okolností nevkladajte
disky DVD, disky CD s priemerom 8
cm alebo CD neštandardného tvaru do
prehrávača.
Na diskoch CD nesmú byt’ žiadne
nálepky. Takéto disky sa môžu
zaseknút’ v jednotke CD a spôsobit’
vážne poškodenie. Znamenalo by to
nákladnú výmenu zariadenia.
 Je možné, že zvukové disky CD

s ochranou proti kopírovaniu, ktoré
nevyhovujú štandardu pre zvukové
CD, sa neprehrajú vôbec.
 Disky CD-R a CD-RW, ktoré nahráte
sami, sú citlivejšie na nesprávnu
manipuláciu, ako prednahraté disky.
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Zabezpečte správnu manipuláciu
predovšetkým používateľom
nahratých diskov CD-R a CD-RW,
pozrite nižšie.
Je možné, že používateľom nahrané
disky CD-R a CD-RW sa neprehrajú
vôbec.
Na diskoch CD so zmiešaným
obsahom (kombinácia zvuku a iných
údajov, napr. MP3) sa rozpoznajú
a prehrajú iba zvukové stopy.
Nezanechávajte odtlačky prstov pri
výmene diskov CD.
Disky CD vrát’te do svojho obalu hneď
po vybratí z meniča prehrávača, aby
sa ochránili pred poškodením
a nečistotami.
Nečistoty a kvapaliny na diskoch CD
môžu znečistit’ šošovky
audioprehrávača v zariadení
a spôsobit’ poruchy.
Chráňte disky CD pred priamym
slnkom.
Pre údaje uložené na diskoch CD
so súbormi MP3/WMA platia
nasledujúce obmedzenia:
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Audioprehrávače

Maximálna hĺbka štruktúry priečinkov
na diskoch CD/DVD so súbormi MP3/
WMA: 11 úrovní.
Maximálny možný počet stôp na
diskoch CD/DVD so súbormi MP3/
WMA: 1000.
Súbory WMA chránené protokolom
Digital Rights Management (DRM)
z online hudobných obchodov nie
je možné prehrávat’.
Súbory WMA sa môžu bezpečne
prehrat’, ak boli vytvorené programom
Windows Media Player verzie 8 alebo
novšej.
Platné prípony zoznamov skladieb:
.m3u, .pls
Údaje v zoznamoch musia mat’ tvar
relatívnych ciest.
 Táto kapitola sa zaoberá iba
s prehrávaním súborov MP3, keďže
práca so súbormi MP3 a WMA je
rovnaká. Ak sa načíta disk CD so
súbormi WMA, zobrazia sa ponuky
pre súbory MP3.

Ovládacie tlačidlá
Najdôležitejšie ovládacie tlačidlá
prehrávača CD sú nasledujúce:

 CD/AUX: výber audioprehrávača


, : výber stopy; rýchly posun
dopredu/dozadu v rámci skladby

: pozastavit’/obnovit’ prehrávanie
 : vysunutie disku CD

Prehrávanie CD a MP3

Stlačte tlačidlo CD/AUX.
Otvorí sa ponuka Audio CD alebo
Audio MP3 a spustí sa prehrávanie
disku CD.
Podľa údajov uložených na zvukovom
disku CD alebo MP3 sa na displeji
zobrazia rôzne informácie o CD
a aktuálnej hudobnej stope.
Ak sa ponuka Audio CD alebo
Audio MP3 neobjaví po stlačení
tlačidla CD/AUX, v otvore pre CD je ešte
disk navigačného systému. Po stlačení
tlačidla vyberte disk navigačného
systému.

Pozastavit’ prehrávanie
Stlačte tlačidlo
.
Prehrávanie obnovíte opätovným
stlačením tlačidla
.
Vložte disk CD s označenou stranou
nahor do otvoru CD kým sa nevtiahne.
Prehrávanie disku CD sa automaticky
spustí a zobrazí sa ponuka Audio CD
alebo Audio MP3.
Ak už je disk CD v jednotke, ale ponuka
Audio CD alebo Audio MP3 nie je
aktívna:
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Audioprehrávače
Priama voľba stopy

Počas prehrávania súborov MP3

Počas prehrávania disku CD

25

Vyhľadávanie stopy dopredu
alebo dozadu
Krátko stlačte tlačidlo
alebo ,
potom stlačte tlačidlo alebo znova
a podržte ho stlačené, kým sa nezobrazí
želaná stopa.

Prehrávanie stôp v náhodnom
poradí
Stlačte gombík MENU a nastavte
položku Náhodná voľba titulu (RDM)
na ZAP.
RDM sa deaktivuje, ak sa vyberie
Zložka alebo Zoznam titulov.
 Otáčaním gombíkom MENU zobrazte
 Otáčajte gombíkom MENU alebo
 Stlačte gombík MENU a vyberte

Zoznam titulov
a zobrazte zoznam všetkých stôp na
disku CD.
Zvoľte požadovanú stopu.

zoznam všetkých stôp na disku CD
alebo
 Stlačte gombík MENU, potom Zložka
alebo Zoznamy prehr. skladieb
a vyberte želaný priečinok alebo
zoznam skladieb.
Zvoľte požadovanú stopu.

Skok na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stopu
Krátko stlačte tlačidlo
alebo viackrát.

alebo

raz

Rýchly posun dopredu alebo
dozadu
Stlačením a podržaním tlačidla alebo
sa môžete stopu pretočit’ rýchlo
dopredu alebo dozadu.

Odstránenie disku CD
Stlačte tlačidlo .
Disk CD sa vysunie z jednotky.
Ak po vysunutí disku CD ho
neodoberiete, po niekoľkých sekundách
sa vtiahne naspät’.
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Audioprehrávače

Pripojenie externých
zariadení

Práca so zvukovým zdrojom

 Podporované sú iba prehrávače MP3

a jednotky USB s veľkost’ou sektorov
512 bytov v systéme súborov FAT.
 Jednotky pevných diskov (HDD) nie
sú podporované.
 Maximálna dĺžka jednotky USB
je 70 mm. Dlhšie zariadenie by sa
mohlo poškodit’, ak sklopíte lakt’ovú
opierku.

Použitie dátového zdroja USB

Pod krytom strednej konzoly sa
nachádzajú konektory AUX a USB na
pripojenie externých zdrojov zvuku.
Udržujte tieto konektory čisté a suché.

Vstup AUX
Môžete napríklad pripojit’ na vstup
AUX 1 prenosný prehrávač CD
pomocou konektora 3,5 mm jack.

Zvukový zdroj pripojený k vstupu AUX
môžete ovládat’ iba ovládacími prvkami
zvukového zdroja.

Port USB
Prehrávač MP3 alebo jednotku USB
môžete pripojit’ na port USB 2.

Dôležité informácie
 Pripojené prehrávače MP3 a jednotky

USB musia vyhovovat’ špecifikácii
USB Mass Storage Class
(USB MSC).

Dátové zdroje pripojené na port USB
sa obsluhujú cez informačný systém;
práca s nimi je podobná obsluhe diskov
CD s obsahom súborov MP3 3 24.
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Audioprehrávače
Pripojenie a obsluha iPod
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Pripojenie iPod

Obsluha iPod

Zapojte kábel USB zariadenia iPod do
portu USB 2.

Zariadenie iPod pripojené na port USB sa
obsluhuje cez informačný systém; práca
s ním je zhruba podobná obsluhe diskov
CD s obsahom súborov MP3 3 24.
V nasledujúcej časti spomenieme iba tie
časti obsluhy zariadenia iPod, ktoré sa
odlišujú od uvedených alebo sú navyše.

K informačnému systému môžete
pripojit’ iPod. Na obsluhu sa používajú
ovládače a ponuky informačného
systému.

Podporované modely iPod
 iPod nano

(1./2./3./4. generácia)
 iPod s videom

(5./5,5. generácia)
 iPod classic

(6. generácia)
 iPod touch

(1./2. generácia)
V nasledujúcich situáciách môžu nastat’
problémy s obsluhou a funkčnost’ou:
 Ak pripájate iPod, na ktorom je
nainštalovaná novšia verzia firmvéru
akú podporuje informačný systém.
 Ak pripájate iPod, na ktorom je
inštalovaný firmvér od iných
poskytovateľov (napr. Rockbox).
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Audioprehrávače

funkcie iPod

Existuje niekoľko možností výberu
a prehrávania stôp v závislosti od
uložených údajov.
Stlačením multifunkčného gombíka
a výberom Hľadanie zobrazte
možnosti.
Proces vyhľadávania v zariadení môže
potrvat’ niekoľko minút. Počas tejto doby
sa prijíma naposledy naladená
rozhlasová stanica.
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Navigácia
Úvod ...........................................
Ovládanie....................................
Prehľad symbolov .......................

Úvod

29
31
49

Navigačný systém vás spoľahlivo
nasmeruje až do vášho cieľa bez
potreby použitia máp, aj keď vôbec
nepoznáte miestne pomery.
Ak použijete dynamické plánovanie
trasy, počas výpočtu berie ohľad aj na
aktuálnu dopravnú situáciu. Na tento
účel informačný systém prijíma
dopravné správy platné v danej oblasti
pomocou služby RDS-TMC.
Navigačný systém však nemôže brat’
ohľad na dopravné nehody, obmedzenia
dopravy alebo iné problémy, ktoré
nastali nedávno (napr. práca na
cestách).

29

Upozornenie
Používanie navigačného systému
nezbavuje vodiča zodpovednosti
za korektné a ostražité správanie
v dopravných situáciách. Príslušné
dopravné predpisy musíte vždy
dodržat’. Ak sú pokyny navigačného
systému v rozpore s dopravnými
predpismi, platné sú vždy dopravné
predpisy.

Dôležité informácie týkajúce
sa používania navigačného
systému
Navigačný systém zist’uje polohu
a pohyb vozidla pomocou snímačov.
Prejdená vzdialenost’ sa určuje na
základe signálu z rýchlomera vozidla,
zatáčky pomocou gyro-snímača. Poloha
sa určuje pomocou satelitov GPS
(Global Positioning System).
Porovnaním signálov zo snímačov
s digitálnymi mapami na diskoch CD
navigačného systému je možné určit’
polohu s presnost’ou cca. 10 m.
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Navigácia

Systém je funkčný aj pri slabom príjme
GPS, presnost’ určovania polohy však
bude nižšia, čo spôsobí nesprávne
informácie o polohe.
Po zadaní adresy cieľového bodu alebo
miesta záujmu (Point of Interest – POI)
(najbližšia čerpacia stanica, hotel, atď.)
sa vypočíta trasa z aktuálnej pozície do
zvoleného cieľa.
Navádzanie po trase sa uskutočňuje
prostredníctvom hlasového výstupu
a šípky, okrem toho pomocou
zobrazením viacfarebnej mapy alebo
kombináciou dvoch displejov.

Systém dopravných informácií
TMC a dynamické navádzanie
po trase
Systém dopravných informácií TMC
prijíma všetky aktuálne dopravné
informácie z rozhlasových staníc TMC.
Ak je aktívne dynamické navádzanie
po trase, tieto informácie sa zohľadnia
vo výpočte celkovej trasy. Počas tohto
procesu sa trasa vypočítava tak, aby
sa vyhlo dopravným problémom, ktoré
zodpovedajú vopred definovaným
kritériám 3 46.

Ak sa objaví dopravný problém počas
aktívneho navádzania po trase, podľa
vopred nastavených podmienok sa
objaví správa, či sa má trasa zmenit’.
Dopravné informácie TMC sa zobrazia
na displeji navádzania po trase formou
symbolov alebo detailného textu
v ponuke Hlásenia TMC.
Systém musí prijímat’ stanice TMC
v danej oblasti, aby mohol používat’
dopravné informácie TMC.
Dynamické navádzanie po trase pracuje
iba vtedy, ak sa dopravné informácie
prijímajú cez systém dopravných
informácií TMC.
Dynamické navádzanie po trase je
možné deaktivovat’ 3 40.

Dôležité informácie mapách
na disku CD
Úplný materiál s mapami je príliš
rozsiahly na to, aby bol načítaný
do pamäte systému.
Ak potrebujete navigáciu
v medzinárodnom rozsahu, vložte
CD systému navigácie alebo načítajte
údaje vzt’ahujúce sa na danú oblast’ do
pamäte systému. Siet’ európskych

hlavných ciest sa načíta automaticky.
Je možné, že bude treba vymazat’ iné
materiály s mapami z pamäte systému.
Po načítaní zvolených máp môžete
vybrat’ disk CD, aby ste jednotku mohli
používat’ na prehrávanie hudby.
Vložit’/odstránit’ údaje mapy 3 47.

Dôležité informácie o použití
ponúk
Najdôležitejšími ovládacími prvkami pre
ponuky a navigáciu sú gombík MENU,
osemsmerový spínač a tlačidlá NAV,
DEST (CIEĽ) a BACK (SPÄŤ).
 Otáčajte gombíkom MENU: výber
položiek ponúk. Výber je farebne
označený. Zmena mierky mapy.
 Všetky dostupné možnosti sú farebne
označené, položky, ktoré nie sú
k dispozícii, sa preskočia.
 Stlačte gombík MENU: prijatie
označenej voľby, prepnutie do inej
ponuky alebo aktivácia funkcie.
 Stlačte tlačidlo NAV: hlavá ponuka
navigácie, tu sa vyberú všetky funkcie
navigácie.
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 Stlačte tlačidlo DEST: hlavná

ponuka pre zadávanie cieľa. Tu sa
vyberú všetky nastavenia pre
zadávanie cieľa.
 Stlačte tlačidlo BACK: opustenie
ponuky alebo skok na vyššiu úroveň
ponuky.
 Stlačte osemsmerový spínač
posúvanie zobrazenej mapy Ak
chcete vybrat’ cieľ, stlačením do
príslušného smeru posuňte krížik
do cieľového bodu na mape.

Ovládanie
Začiatok navigácie
Stlačením gombíka sa jednotka
vypne.
Stlačte tlačidlo NAV.
Po zapnutí jednotky sa vždy objaví
bezpečnostná informácia týkajúca
sa používania navigačného systému.
Potvrďte informáciu stlačením
gombíka MENU.
Na displeji sa objaví mapa aktuálnej
oblasti.

Zadanie cieľa

31

Stlačte tlačidlo DEST. V ponuke
Zadanie cieľa sú k dispozícii
nasledujúce možnosti:
 Zadanie adresy: priame zadanie
cieľovej adresy pomocou krajiny,
obce, ulice a čísla domu 3 32.
 Adresár: vyberie sa adresa
zo zoznamu adries zadaných
do adresára 3 32.
 Posledné ciele: výber zo zoznamu
naposledy vybratých cieľov 3 33.
 Zvláštne ciele: výber zo zoznamu
bodov záujmu (reštaurácie, hotely,
čerpacie stanice atď.) v blízkosti
aktuálnej pozície, cieľa, iných miest
alebo miesta označeného na mape,
okrem toho vyhľadávanie podľa
názvu 3 34.
 Zvolit’ z mapy: označenie cieľa
priamo na mape pomocou kurzora
3 37.
 Stupeň zemepisnej šírky / dĺžky:
označenie cieľa pomocou
zemepisných súradníc 3 37.

Zadanie adresy
Stlačte tlačidlo DEST a vyberte
položku Zadanie adresy.
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Priame zadávanie adresy pomocou
zadávania písmen:
Vyberte kategóriu Štát. Označte želanú
krajinu v zozname a potvrďte voľbu.
Vyberte kategóriu Mesto. Pomocou
gombíka MENU postupne označte
znaky v názve želanej obce. Počas
tohto procesu systém automaticky
doplní znaky, ak nie sú žiadne iné
alternatívy.
Nasledujúce symboly môžu byt’ vybraté
v dolnom rade. Symboly znamenajú:
Z V dolnom rade sa objavia zoznamy
so špeciálnymi znakmi.

< > Označí sa predchádzajúce /
nasledujúce písmeno.
Vymazanie posledného znaku.
Aa Veľké alebo malé písmeno.
Funkcia zoznamu - po zadaní
dvoch písmen sa zobrazia všetky
názvy začínajúce sa na zadané
písmená. Čím viac písmen zadáte,
tým kratší bude zoznam.
OK Dokončenie zadávania alebo
potvrdenie podmienky
vyhľadávania.
Všetky zadané písmená a znaky
sa vymažú z daného riadku dlhým
stlačením tlačidla BACK.

Postup opakujte pre polia „Ulica“
a „Čís.:“ alebo „Križovatka“.
Po dokončení zadávania adresy Štart
navigácie 3 38 alebo Uložit’.

Adresár
Pridanie a uloženie adresy
do adresára
Stlačte tlačidlo DEST a vyberte položku
Zadanie adresy.
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Zadajte adresu podľa pokynov v časti
Priame pridanie adresy.
Voľbou položky Uložit’ sa adresa uloží
do adresára. Systém použije adresu
cieľa ako predvolený názov. Voľbou
položky Spracovat’ názov môžete
uložit’ cieľ pod špecifickým názvom
pomocou zadávania písmen.
V adresári môže byt uložených najviac
100 cieľov.

33

Výber adresy z adresára

Výber predchádzajúceho cieľa

Stlačte tlačidlo DEST a vyberte
položku Adresár.
Vyberte názov želanej adresy zo
zoznamu a potvrďte ho. Adresa sa
skopíruje do navigačného systému.
Štart navigácie 3 38 alebo Spracovat’
názov alebo zvoľte Vymazat’
v zozname.

Stlačte tlačidlo DEST a vyberte
položku Posledné ciele.
Zobrazí sa zoznam naposledy zadaných
cieľov
Vyberte želaný cieľ zo zoznamu
a potvrďte ho. Adresa sa skopíruje
do navigačného systému.
Štart navigácie 3 38 alebo Uložit’.

CD500_J300-MY10_SK.book Page 34 Wednesday, July 1, 2009 12:42 PM

34

Navigácia

Výber bodu záujmu

Stlačte tlačidlo DEST a vyberte
položku Zvláštne ciele.
Objaví sa zoznam s nasledujúcimi
vedľajšími ponukami, v ktorých
sa body záujmu zobrazia podľa
kategórii (napr. auto, oddych,
reštaurácie).
Okolie aktuálnej pozície
Zobrazí body záujmu (POI) v blízkosti
danej pozície. Predstavte si, že hľadáte
reštauráciu.
Vyberte kategóriu Reštaurácia.

Objaví sa okno pre vyhľadávanie
reštaurácií s ďalšími kritériami.
Vyberte niektorú možnost’ a upresnite
vyhľadávacie kritériá. Tlačidlom BACK
sa vrát’te do vyhľadávacieho okna.
Počet reštaurácií môžete znížit’ výberom
kritérií.
Potvrďte nastavenia voľbou Štart
hľadania. V okne sa objaví zoznam
reštaurácií, ktoré vyhovujú kritériám,
spolu so vzdialenost’ami.
Po výbere reštaurácie sa objaví okno
navádzania po trase s nasledujúcimi
možnost’ami:

 Pridané navyše: zobrazí sa telefónne

číslo a adresa zvolenej reštaurácie,
ak sú tieto informácie k dispozícii.

 Uložit’: cieľ sa uloží do adresára.
 Štart navigácie: do navigačného

systému sa skopíruje zvolený bod
záujmu (POI).
Popri diaľnice
Zobrazí body záujmu (POI) súvisiace
s diaľnicami (napr. čerpacie stanice
alebo služby) popri trase. Dostupné len
počas jazdy na diaľnici.
Vyberte želanú kategóriu, potom názov
hľadaného bodu záujmu 3, príklad
nájdete v časti „Okolo cieľa“.

CD500_J300-MY10_SK.book Page 35 Wednesday, July 1, 2009 12:42 PM

Navigácia
Okolie cieľa
Zobrazí body záujmu (POI) v blízkosti
zadaného cieľa. Predstavte si,
že hľadáte čerpaciu stanicu.

Vyberte kategóriu Automobil.
Vyberte položku Automobil, potom
Čerpacia stanica.
Zobrazená ponuka Čerpacia stanica
umožní upresnenie vyhľadávania
čerpacej stanice.
Po výbere Ret’az sa zobrazí zoznam
s dostupnými čerpacími stanicami
v okolí.

Počet čerpacích staníc môžete znížit’
označením značiek čerpacích staníc.
Po výbere sa vrát’te do ponuky
vyhľadávania čerpacích staníc pomocou
tlačidla BACK.
Po výbere položky Typ paliva
sa zobrazí zoznam dostupných typov
paliva (okrem benzínu) na čerpacích
staniciach v okolí.
Počet čerpacích staníc môžete znížit’
označením aspoň jedného typu paliva.
Po výbere sa vrát’te do ponuky
vyhľadávania čerpacích staníc pomocou
tlačidla BACK.
Vyberte Štart hľadania. Zobrazí
sa zoznam všetkých čerpacích staníc,
ktoré vyhovujú zadaným podmienkam,
spolu so vzdialenost’ou a smerom k nim.

Vyberte želanú čerpaciu stanicu.

35
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Po výbere čerpacej stanice sa objaví
okno navádzania po trase
s nasledujúcimi možnost’ami:
 Pridané navyše: zobrazí sa telefónne
číslo a adresa zvolenej čerpacej
stanice, ak sú tieto informácie
k dispozícii.
 Uložit’: cieľ sa uloží do adresára.
 Štart navigácie: do navigačného
systému sa skopíruje zvolený bod
záujmu (POI).
V okolí iných miest
Zobrazí body záujmu v blízkosti
akejkoľvek oblasti. Predstavte si,
že hľadáte obchodné stredisko.

Zvoľte požadovanú krajinu zo zoznamu
krajín.
Zadajte miesto pomocou funkcie
zadávania písmen 3 32. Potvrďte voľbu.
Vyberte kategóriu Obchody.
Po potvrdení vyberte Obchodné
strediská.
Po potvrdení nastavenia voľbou Štart
hľadania sa v okne objaví zoznam
obchodných stredísk v blízkosti
zvoleného miesta spolu so
vzdialenost’ami.
Po výbere obchodného strediska sa
objaví okno navádzania po trase
s nasledujúcimi možnost’ami:
 Pridané navyše: zobrazí sa adresa
obchodného strediska.
 Uložit’: cieľ sa uloží do adresára pod
zvoleným názvom.
 Štart navigácie: do navigačného
systému sa skopíruje zvolený bod
záujmu (POI).
Zvolit’ z mapy
Pomocou osemsmerového spínača
nastavte kurzor na bod záujmu na
mape.

Mierku mapy môžete menit’ otáčaním
gombíka MENU.
Po výbere cieľa vyberte Štart navigácie
3 38 alebo Uložit’ 3 32.
Hľadanie podľa názvu
Vyberte krajinu a zadajte názov bodu
záujmu (POI) pomocou zadávania
písmen 3 32. Ak je zadaný údaj už
jednoznačný, objaví sa zoznam. Všetky
výrazy vyhovujúce zadanému názvu
môžete zobrazit’ aj voľbou funkcie
zoznamu v políčku pre údaj. Zoznam
výsledkov vyhľadávania môžete zúžit’
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zadaním prvých písmen. Čím viac
písmen zadáte, tým kratší bude
zoznam.

 Štart navigácie: do navigačného

systému sa skopíruje zvolený bod
záujmu (POI).

37

Určenie cieľa pomocou
zemepisných súradníc

Výber cieľa z mapy
Stlačte tlačidlo DEST a vyberte
položku Zvolit’ z mapy.
Pomocou osemsmerového spínača
nastavte kurzor na cieľový bod na mape.

Po výbere cieľa sa objaví okno
navádzania po trase s nasledujúcimi
možnost’ami:
 Pridané navyše: zobrazí sa telefónne
číslo a adresa cieľa, ak sú tieto
informácie k dispozícii.
 Uložit’: cieľ sa uloží do adresára pod
zvoleným názvom. Potvrďte
predvolený názov alebo zadajte
názov pomocou zadávania písmen.

Mierku mapy môžete menit’ otáčaním
gombíka MENU.
Po výbere cieľa vyberte Štart navigácie
3 38 alebo Uložit’ 3 32.

Stlačte tlačidlo DEST a vyberte položku
Stupeň zemepisnej šírky / dĺžky.
Vyberte Stupeň zem. šírky.
Otočením gombíkom MENU vyberte S
alebo J (severne alebo južne od
rovníka).
Stlačením gombíka MENU potvrďte
výber.
Otočením gombíkom MENU zadajte
želané stupne zemepisnej šírky.
Stlačením gombíka MENU potvrďte
údaj.
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Zadajte hodnoty minút a sekúnd
zemepisnej šírky.
Vyberte Stupeň zem. dĺžky.
Otočením gombíkom MENU vyberte Z
alebo V (západne alebo východne od
nultej zemepisnej dĺžky v Greenwich).
Stlačením gombíka MENU potvrďte
údaj.
Zadajte a potvrďte hodnoty stupňov,
minút a sekúnd zemepisnej dĺžky.
Vyberte Hotové.
Vyberte Štart navigácie 3 38 or Uložit’
3 32.

Upozornenie na nízku hladinu
paliva
Ak je hladina paliva v nádrži nízka,
zobrazí sa správa s upozornením.

Ak chcete nájst’ čerpacie stanice okolo
aktuálnej polohy vozidla: vyberte
Čerpacie stanice.

Zobrazí sa zoznam všetkých nájdených
čerpacích staníc.
Pod zoznamom sa zobrazia informácie
o aktuálne vyznačenej čerpacej stanici:
vzdialenost’ do čerpacej stanice,
dostupné typy palív (okrem benzínu).
Použité skratky/symboly pre typy palív:
 CNG: stlačený zemný plyn
(compressed natural gas)
 LPG: skvapaľnený ropný plyn
(liquefied petroleum gas)
 Čerpadlo paliva (symbol): nafta
Vyberte želanú čerpaciu stanicu,
potom Štart navigácie 3 38.

Navádzanie po trase
Po voľbe cieľa sú k dispozícii
nasledujúce možnosti v ponuke
Zadanie adresy:
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Funkcie aktívneho navádzania
po trase

39

Zastavenie navigácie
Zastaví sa aktívne navádzanie po trase.
Otvorí sa ponuka Navigácia.

 Uložit’: zadaný cieľ sa uloží

do adresára po zadaní názvu.
 Vymazat’: Vybratý cieľ sa vymaže
z adresára.
 Štart navigácie: začne sa
navádzanie po trase do zadaného
cieľa.

Stlačte tlačidlo NAV, potom
gombík MENU.
Ak je aktívne navádzanie po trase,
po stlačení gombíka MENU sú
k dispozícii nasledujúce možnosti:
 Zastavit’ navigáciu
 Hlásenia TMC
 Opcie navigácie
 Informácie o trase
 Zablokovat’ cestu

Správy TMC
(dopravné správy)
Vodič môže získat’ informácie
o aktuálnej dopravnej situácii
na aktuálnej trase alebo na všetkých
trasách pomocou prijatých dopravných
správ TMC.
Dopravné informácie TMC sa zobrazia
na displeji navádzania po trase formou
symbolov alebo v ponuke Hlásenia
TMC formou detailného textu 3 40.
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Prijaté dopravné informácie sa použijú
ako základ pre dynamické navádzanie
po trase 3 45. Trasa sa zvolí tak, aby sa
vyhlo určitým dopravným problémom
podľa vopred nastavených kritérií 3 40.

Systém musí prijímat’ stanice TMC
v danej oblasti, aby mohol používat’
dopravné informácie TMC.
Dynamické navádzanie po trase pracuje
iba vtedy, ak sa dopravné informácie
prijímajú cez systém dopravných
informácií TMC.

Zobrazenie podrobných dopravných
informácií formou textových správ

Možnosti navigácie
Nasledujúce možnosti sú k dispozícii,
spolu so súvisiacimi vedľajšími
ponukami.

Kritériá trasy

Stlačte tlačidlo NAV a vyberte položku
Hlásenia TMC.
Zobrazí sa zoznam všetkých prijatých
dopravných informácií TMC.
Podľa zvolených filtrovacích kritérií
3 46, sa zobrazia všetky dopravné
správy alebo iba dopravné správy
týkajúce zvolenej trasy.
Po výbere dopravnej správy sa zobrazia
podrobné informácie. Stlačením tlačidla
BACK opustite stránku.

Plánovanie trasy môžete definovat’
pomocou nasledujúcich kritérií:
 Najrýchlejšia
 Najkratšia
 Najhospodárnejšia
 Vyhýba″ sa diaľnici
 Vyhýba″ sa mýtnemu
 Vyhýba″ sa tunelu
 Vyhýba″ sa kompe
 Dynamické navádzanie po trase
Označte a potvrďte svoj výber. Funkcia
sa aktivuje alebo deaktivuje opätovným
stlačením položky Dyn. navedenie na
cieľ (v príslušnom riadku ponuky sa
objaví značka).
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 Šípka: navádzanie sa vykonáva iba

41

Možnosti mapy

pomocou navigačných šípok.

Ak je aktívne dynamické navádzanie po
trase, je možné v prípade dopravných
problémov podľa nastavenia prepočítat’
trasu automaticky alebo po potvrdení
otázky týkajúcej sa prepočítavania.
Dyn. navedenie na cieľ 3 45.

Displej navádzania po trase
Na displeji navádzania sú k dispozícii
nasledujúce možnosti:
 Mapa: na mape sa zobrazí
navádzanie po trase.
 Šípka / mapa: na mape sa zobrazí
navádzanie po trase a navigačné
šípky.

Pomocou možnosti Automatika
vysvietenia, môžete vybrat’, či chcete,
aby sa informácie navádzania po trase
zobrazovali vo vyskakovacích oknách
v iných prevádzkových režimoch
(napr.rádiom). Informácie zmiznú
po určitom čase alebo po stlačení
tlačidla BACK.

Centrovanie mapy
Voľba orientácie v smere jazdy
(Sever hore/Smer hore) na obrazovke
s mapou.
Označte a potvrďte svoj výber pomocou
gombíka MENU.
Zobrazit’ na mape zvláštne ciele
Vyberte, či chcete, aby boli body záujmu
(POI) zobrazené na mape, resp. ktoré.
Voľbou položky Definované
užívateľom môžete zadefinovat’, ktoré
typy bodov záujmu chcete zobrazit’,
napr.: reštaurácie,
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hotely,
verejné miesta,
atď.
Označte a potvrďte svoj výber pomocou
gombíka MENU.

Zoznam ciest

Čas príchodu/doba jazdy
Po výbere nastavenia
 Zobrazenie predpokladaného
jazdného času
alebo
 Zobrazenie predpokladaného času
príchodu
zvolený čas sa zobrazí v hornom riadku
obrazovky navádzania po trase.

Informácie o trase
Nasledujúce informácie sú k dispozícii
cez ponuku Informácie o trase:
 Zoznam ciest
 Aktuálne informácie o pozícii
 Informace o cieli
 Prehľad aktuálnej trasy

Všetky cesty na vypočítanej trase sú
uvedené s príslušnými vzdialenost’ami.
Aktuálne informácie o pozícii
Zobrazia sa nasledujúce informácie
o aktuálnej polohe:
 Miesto
 Názov ulice
 Zemepisná dĺžka
 Zemepisná šírka
 Zobrazenie mapy

Aktuálnu pozíciu môžete skopírovat’
do adresára príkazom Uložit’. Pre tento
účel priraďte miestu názov pomocou
zadávania písmen 3 32.
Informace o cieli
Zobrazia sa nasledujúce informácie
o cieli:
 Miesto
 Názov ulice
 Zemepisná dĺžka
 Zemepisná šírka
 Zobrazenie mapy
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Obrazovka sa zmení, ak je zvolená
možnost’ Zvláštne ciele alebo Cieľ
z mapy.
Cieľ môžete skopírovat’ do adresára
príkazom Uložit’. Pre tento účel priraďte
miestu názov pomocou zadávania
písmen 3 32.

 Zobrazenie mapy

Blokovanie trasy
Na manuálne vylúčenie určitých oblastí
či úsekov trate z navádzania sú
k dispozícii nasledujúce možnosti:

Po potvrdení sa trasa prepočíta tak, aby
sa zohľadnili vylúčené oblasti či úseky
trasy.
Zadané blokovanie trasy zostáva
aktívne, kým sa nevykoná ďalší výpočet
trasy.

Funkcie pri neaktívnom
navádzaní po trase

Prehľad aktuálnej trasy
Zobrazia sa nasledujúce informácie
o aktuálnej trase:

Na rozdiel od aktívneho navádzania po
trase, s neaktívnom stave navádzania
po trase sú k dispozícii nasledujúce
možnosti:

Spustenie navigácie
Stlačte tlačidlo NAV a vyberte
položku Štart navigácie.
Otvorí sa ponuka Zadanie adresy,
popis 3 31.
 Zoznam ciest: v zozname názvov

 Poloha
 Cieľ
 Čas príchodu
 Vzdialenost’
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ulíc na trase môžete označením
vylúčit’ ulice alebo oblasti
z navádzania trasy. Tieto oblasti sa
zobrazia prečiarknuté. Ponuku
opustite stlačením tlačidla BACK.
 Vzdialenost’: nastavením
vzdialenosti môžete vylúčit’
z navádzania úsek trasy v danej
vzdialenosti od aktuálnej pozície.

Aktuálne informácie o pozícii
Zobrazia sa nasledujúce informácie
o aktuálnej polohe:
 Miesto
 Názov ulice
 Zemepisná dĺžka
 Zemepisná šírka
 Zobrazenie mapy
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Informace o cieli

Zobrazia sa nasledujúce informácie
o cieli:
 Miesto
 Názov ulice
 Zemepisná dĺžka
 Zemepisná šírka
 Zobrazenie mapy

Informácie na displeji
Ukazovatele na displeji
V hornom riadku sa zobrazia
nasledujúce informácie:

Čas / vzdialenost’ do cieľa / čas
príchodu alebo čas jazdy / vonkajšia
teplota

V ponukách sa v hornom riadku objaví
názov ponuky.
Na obrazovke s mapou sa navádzanie
po trase zobrazí formou modrej trasy.

Začiatočný bod sa označí červeným
trojuholníkom, cieľ károvanou vlajkou.
Symboly po trase označujú dopravné
informácie a všeobecné informácie
alebo body záujmu.
Prehľad symbolov 3 49.

CD500_J300-MY10_SK.book Page 45 Wednesday, July 1, 2009 12:42 PM

Navigácia
Dynamické navádzanie
po trase

Mierka mapy
Mierku mapy na obrazovke navigácie
môžete menit’ otáčaním
gombíka MENU.
Mierka sa zobrazí v hornom riadku
obrazovky.
Zobrazená mapa sa automaticky zmení
na formát Sever hore, ak je nastavená
mierka väčšia alebo rovná 20 km.

Ak je aktívne dynamické navádzanie po
trase, vo výpočte trasy sa zohľadní celá
dopravná situácia, ktorú informačný
systém prijíma cez TMC. Trasa sa
navrhne tak aby sa zohľadnili všetky
dopravné problémy alebo obmedzenia
podľa vopred nastavených kritérií 3 40.
V prípade dopravných problémov
(napr. dopravná zápcha, uzavretá
cesta) na trase sa zobrazí správa
a hlasová správa upozorní na problém.
Vodič sa môže rozhodnút’, či sa vyhne
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dopravnému problému prijatím zmeny
trasy, alebo pokračuje v jazde cez
problémovú oblast’.
Dopravné problémy v blízkosti vozidla
sú hlásené aj keď navádzanie po trati
nie je aktívne.
Ak je aktívne navádzanie po trase,
systém na základe dopravných
informácií pravidelne kontroluje, či by
bolo lepšie prepočítat’ trasu alebo zvolit’
alternatívnu trasu zohľadňujúc aktuálnu
dopravnú situáciu.
Ak je aktívne navádzanie po trase,
môžete si vybrat’ medzi automatickým
prepočítaním a prepočítaním trasy
po potvrdení otázky 3 40.
Aktivácia a deaktivácia dynamického
navádzania po trase ako aj nastavenie
kritérií výpočtu trasy a iné nastavenia
navigácie sa vykonávajú cez ponuku
Opcie navigácie.
Pre tento účel stlačte tlačidlo NAV
a vyberte položky Opcie navigácie,
Kritériá trasy, Dyn. navedenie na cieľ
3 40.
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Dynamické navádzanie po trase pracuje
iba vtedy, ak sa dopravné informácie
prijímajú cez systém dopravných
informácií RDS-TMC.
Možné meškanie spôsobené
problémami v doprave vypočítané
informačným systémom je založené na
údajoch, ktoré systém prijíma z aktuálne
nastavenej stanice RDS-TMC. Presná
hodnota meškania sa môže líšit’ od
vypočítanej.

 Odporúčame, aby ste použili

Tlačidlo RPT NAV

Nastavenia týkajúce
sa navigácie

Posledná správa navádzania
po trase sa zopakuje stlačením
tlačidla RPT NAV.

Vloženie disku CD navigácie
Ak chcete načítat’ ďalšie materiály
s mapou pre krajinu, vložte disk CD
navigácie do otvoru pre CD
s označenou stranou hore. Disk
sa vtiahne automaticky.
Dôležité informácie o diskoch CD
navigácie
 Použite iba disky CD navigácie, ktoré
sú schválené výrobcom vozidla.
Informačný systém neprečíta disky
CD navigácie od iných výrobcov.

najnovšie disky CD navigácie
s informačným systémom.

Odstránenie disku CD
navigácie
Disk CD sa vysunie po stlačení
tlačidla .
Ak sa disk CD nevyberie z otvoru
do 10 sekúnd, z bezpečnostných
dôvodov sa vtiahne spät’.

Stlačte tlačidlo CONFIG a vyberte
položku Navigačné nastavenia.
Nasledujúce možnosti sú k dispozícii.
 Hlasitost’ navigácie
 Nastavenia TMC
 Vymazat’ zoznamy
 Vložit’/odstránit’ údaje mapy
 Vymazat’ pamät’ovú kartu

Hlasitost’ navigácie
Nastaví relatívnu hlasitost’ správ
navigačného systému a zvukových
zdrojov (pozadia) počas správ
navigačného systému.

Nastavenia TMC
Typy informácií
Vyberte, ktoré typy informácií chcete
zobrazit’ na mape aktívneho navádzania
po trase.
Ak zvolíte položku Definované
užívateľom, zobrazia sa iba vybrané
typy informácií.
Označte svoj výber pomocou
gombíka MENU a potvrďte ho.
Filtrovanie
Vyberte, či sa majú na mape zobrazit’
správy Dopravné informácie pozdĺž
trasy alebo Všetky dopravné
informácie formou symbolov
a v ponuke Hlásenia TMC formou
detailného textu.
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Vymazanie zoznamov

Označte svoj výber pomocou
gombíka MENU a potvrďte ho.
Triediace kritériá
Vyberte, či sa majú dopravné správy
zobrazit’ v poradí na základe
vzdialenosti alebo názvu ulíc.
Označte svoj výber pomocou
gombíka MENU a potvrďte ho.

Výberom a potvrdením položky Adresár
3 32
Posledné ciele 3 33
sa príslušné údaje vymažú.

Pridanie/odstránenie údajov
s mapami
Vložte disk CD navigácie.

Údaje mapy môžete načítat’ z disku CD
do vnútornej pamäte informačného
systému cez ponuku Vložit’/odstránit’
údaje mapy.
Pomocou gombíka MENU vyberte
a označte mapy, ktoré chcete uložit’.
Musíte zrušit’ označenie máp, ktoré
sa majú vymazat’ z pamäte. Vymažte
a načítajte mapy príkazom Potvrdit’.
Proces kopírovania môže podľa
množstva kopírovaných údajov chvíľu
trvat’.
Veľkost’ voľnej pamäte sa zobrazí
v hornom riadku.
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Navádzanie po trase nie je možné počas
pridávania alebo odstraňovania máp.
Trvanie procesu kopírovania je len
hrubý odhad, ktorý neberie ohľad na iné
aktívne funkcie ako prehrávanie
súborov MP3.
Ak sa proces kopírovania preruší
vypnutím systému, kopírovanie
sa po zapnutí systému musí spustit’
znova manuálne.
Ak sa proces kopírovania preruší
manuálne, už nakopírované materiály
s mapami budú vymazané z pamäte.
Tento proces môže chvíľu trvat’.

Bleskové vymazanie všetkých
údajov navigácie
Ak navigácia nie je možná pomocou
údajov z vnútornej pamäte alebo
ak počas kopírovania materiálov
s mapami dostanete chybovú správu,
týmto príkazom môžete rýchlo a úplne
vymazat’ vnútornú pamät’
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Prehľad symbolov
Predajca GMC

Letisko

Otvorenie zoznamu

Predajca Holden

Zábavný park

Zatvorenie zoznamu

Predajca Opel

Obec

Predajca Buick

Predajca Pontiac

Banka

Predajca Cadillac

Predajca Saab

Bankomat

Predajca Chevrolet

Predajca Saturn

Autobusová stanica

Predajca Daewoo

Predajca Vauxhall

Camping

Všeobecné symboly

49
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Cintorín

Dopravné správy

Východ z diaľnice

Lekáreň

Kompa

Parkovisko

Kino

Hranica

Park & ride

Momentálna pozícia

Tunel

Viacúrovňové parkovisko

Medzizastávka

Kiosk

Čerpacia stanica

Nasledujúca medzizastávka

Strava

Servisná zóna

Cieľ

Hotel / motel

Reštaurácie
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WC

Múzeum

Obchodné stredisko

Historická socha

Požičovňa áut

Platená cesta

Nemocnica

Cestovné informácie

Turistické informácie

Pohotovost’

Aktivity na voľný čas

Pozoruhodnost’

Polícia

Poskytovanie služieb

Šport & oddych

Prístav

Verejné miesto

Vychádzka

Priesmyk

Súvisiace s autom

Garáž
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Dopravné symboly
Práca na ceste
Upozornenie / výstraha
Klzká vozovka
Uzavretá cesta
Smog
Hustá premávka
Sneh
Dopravná zápcha
Búrka
Úzke jazdné pruhy

Hmla
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