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Všeobecné informácie
Informačný systém vo vašom aute
vám poskytuje informácie zábavnou
formou s použitím najnovšej
technológie.
Navštívte vášho predajcu a nechajte
vykonať aktualizáciu a vylepšenie
vášho systému alebo softvéru.
Rádio je možné jednoducho používať
priradením až 35 FM alebo AM staníc
tlačidlám predvolieb 1 ~ 5 na každých
sedem strán.
Informačný systém dokáže prehrávať
USB pamäťové zariadenie alebo
zariadenia iPod/iPhone.
Funkcia pripojenia telefónu cez
Bluetooth umožňuje bezdrôtové
hands-free telefonovanie, ako aj
počúvanie prehrávača hudby v
telefóne.
Pripojte prenosný prehrávač hudby
do prídavného zvukového vstupu a
vychutnajte si zvuk informačného
systému v najvyššej kvalite.

■ V časti „Prehľad“ je uvedený
jednoduchý prehľad funkcií
informačného systému a súhrn
všetkých regulačných zariadení.
■ V časti „Obsluha“ sú vysvetlené
základné ovládacie prvky pre
informačný systém.

Funkcia pre odraďovanie
zlodejov
Informačný systém má nainštalovaný
elektrický systém zabezpečenia proti
krádeži.
Informačný systém pracuje len vo
vozidle, v ktorom bol prvýkrát
nainštalovaný a nedá sa použiť v
inom vozidle.

Úvod

Prehľad ovládacích prvkov
Ovládací panel

Typ 1: FM/AM + USB/iPod + AUX +
Bluetooth + Picture (Snímka)
+ Movie (Video) + Smartp‐
hone link (Prepojenie inteli‐
gentného telefónu)
Typ 2: FM/AM + RDS + USB/iPod +
AUX + Bluetooth + Picture
(Snímka) + Movie (Video) +
Smartphone link (Prepojenie
inteligentného telefónu)

Poznámky
Funkcia prepojenia inteligentného
telefónu nemusí byť podporovaná v
každej oblasti.
1. Displej
Displej so stavom a informáciami
o prehrávaní/príjme/ponuke.
2. Tlačidlá ∧ VOL ∨ (hlasitosť)
Stlačte ∧, aby ste zvýšili hlasitosť.
Stlačte ∨, aby ste znížili hlasitosť.
3. Tlačidlo m (napájanie)
Stlačte a podržte toto tlačidlo, aby
ste zapli/vypli napájanie.
4. Tlačidlo ; (domov)
Stlačte toto tlačidlo pre vstup do
domovskej ponuky.
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Diaľkové ovládanie na volante

1. Tlačidlo 7w (volanie)
◆ Keď sa v informačnom systéme
nenachádza žiadne spárované
Bluetooth zariadenie:
Vykonajte pripojenie Bluetooth
zariadenia.
◆ Keď sa v informačnom systéme
nachádza spárované
zariadenie: Stlačte tlačidlo pre
zdvihnutie volania alebo
vstúpte do režimu výberu
opätovného vytáčania.
Ak pripojený telefón zákazníka
podporuje rozpoznávanie
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hlasu, stlačte a podržte
stlačené tlačidlo pre aktivovanie
SR (rozpoznávanie hlasu)
funkcie telefónu.
2. Tlačidlo xn (stíšiť/zavesiť)
Stlačte toto tlačidlo v
ktoromkoľvek režime prehrávania
zvuku pre zapnutie a vypnutie
funkcie stíšenia.
Stlačte toto tlačidlo pre
odmietnutie prichádzajúcich
hovorov alebo pre ukončenie
aktuálneho hovoru.
3. Tlačidlo SRC
Stlačte toto tlačidlo, aby ste prepli
zdroj.
Tlačidlo R/S (vyhľadávanie)
◆ Stlačenie v režime FM/AM:
Príjem predchádzajúcej alebo
nasledujúcej predvolenej
stanice.
◆ Stlačenie v režime MP3, USB:
Prehrá predchádzajúci alebo
nasledujúci súbor.

◆ Stlačenie v režime iPod/iPhone:
Prehrá predchádzajúcu alebo
nasledujúcu skladbu.
◆ Stlačenie v režime prehrávania
hudby cez Bluetooth: Prehrá
predchádzajúcu alebo
nasledujúcu hudobnú stopu.
◆ Stlačenie a podržanie v režime
FM/AM: Rýchlo sa presunie cez
stanice, keď je tlačidlo stlačené.
Po uvoľnení sa automaticky
vyhľadá vysielanie, ktoré sa dá
prijímať.
◆ Stlačenie a podržanie v režime
MP3, USB, iPod/iPhone:
Rýchlo skenuje smerom
dopredu alebo dozadu, keď je
tlačidlo stlačené. Po uvoľnení
sa vráti späť na normálne
prehrávanie.
4. Tlačidlá + (hlasitosť)
Stlačte tlačidlo ＋ pre zvýšenie
hlasitosti.
Stlačte tlačidlo － pre zníženie
hlasitosti.

Obsluha
Zapnutie/vypnutie systému

■ Stlačte a podržte stlačené m na
ovládacom paneli, aby ste zapli
napájanie. Spustí naposledy
prehrávaný zvuk alebo video.
■ Stlačte a podržte stlačené m na
ovládacom paneli, aby ste vypli
napájanie. Na obrazovke sa
zobrazí čas, dátum a teplota.

Úvod
Poznámky
Teplota sa zobrazuje vtedy, keď je
spínač zapaľovania (kľúč
zapaľovania vozidla) v polohe ON
(ZAP.).

Ovládanie hlasitosti

Stlačte ∧ VOL ∨ na ovládacom paneli,
aby ste nastavili hlasitosť. Zobrazí sa
aktuálna hlasitosť zvuku.

Automatické zapnutie/vypnutie

Keď je spínač zapaľovania (kľúč
zapaľovania vozidla) v polohe ACC
alebo ON, informačný systém sa
zapne automaticky.
Keď je spínač zapaľovania (kľúč
zapaľovania vozidla) v polohe OFF a
používateľ otvorí dvere vozidla,
informačný systém sa vypne
automaticky.
Poznámky
Ak používateľ stlačí a podrží tlačidlo
m na ovládacom paneli, keď je
spínač zapaľovania (kľúč
zapaľovania vozidla) v polohe OFF
(VYP.), informačný systém sa
vypne. Avšak informačný systém sa
vypne automaticky po približne 10
minútach.
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predchádzajúcu hodnotu (ak je
menšia ako maximálna spúšťacia
hlasitosť).
■ Ak je úroveň hlasitosti vyššia ako
maximálna úvodná úroveň
hlasitosti po zapnutí informačného
systému, informačný systém sa
nastaví automaticky na maximálnu
úvodnú úroveň hlasitosti.

STÍŠIŤ

Stlačte ∧ VOL ∨ na ovládacom paneli
a potom stlačte p, aby ste zapli a vypli
funkciu stíšenia.

■ Pomocou diaľkového ovládania na
volante stlačte +, aby ste
nastavili hlasitosť.
■ Zapnutím hlavného vypínača
informačného systému sa úroveň
hlasitosti nastaví na jej
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Automatické ovládanie
hlasitosti

Len čo začne fungovať nastavenie
hlasitosti zvuku s kompenzáciou
rýchlosti, hlasitosť bude automaticky
regulovaná podľa rýchlosti vozidla,
aby kompenzovala hluk od motora a
pneumatík.
1. Stlačte ; na ovládacom paneli.
2. Stlačte settings (nastavenia) >
radio settings (nastavenia rádia) >
auto volume (automatické
nastavenie hlasitosti).

(len pre model typu 2)
3. Nastavte úroveň na Off/Low/
Medium/High (Vyp./Nízka/
Stredná/Vysoká) stlačením <
alebo >.

Používanie domovskej ponuky
1. Stlačte ; na ovládacom paneli.

(len pre model typu 1)

2. Stlačte želanú ponuku.
◆ Stlačte audio, aby ste zvolili FM/
AM, USB/iPod/Bluetooth
prehrávanie hudby alebo
prídavný zdroj zvuku (AUX).
◆ Stlačte picture & movie (snímky
a video), aby ste zobrazili
snímky, video alebo video z
prídavného zdroja (AUX).
◆ Stlačte phone (telefón), aby ste
aktivovali funkcie telefónu (ak je
pripojený).
◆ Stlačte smartphone link
(prepojenie inteligentného
telefónu), aby ste aktivovali
aplikáciu prostredníctvom

Úvod
pripojeného inteligentného
telefónu. Táto funkcia nemusí
byť podporovaná v závislosti od
regiónu. Podporná aplikácia sa
môže líšiť v závislosti od
regiónu.
◆ Stlačte settings (nastavenia)
pre vstup do ponuky nastavenia
systému.

Výber funkcie
Audio
1. Stlačte ; na ovládacom paneli.
2. Stlačte audio (zvuk) v domovskej
ponuke.
Stlačte Source (Zdroj) S na
obrazovke.

(len pre model typu 1)
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◆ Stlačte AM, aby ste zvolili AM
rádio.
◆ Stlačte FM, aby ste zvolili FM
rádio.
◆ Stlačte DAB, aby ste zvolili DAB
rádio (len pre model typu 2).
◆ Stlačte USB, aby ste zvolili
USB.
◆ Stlačte iPod, aby ste zvolili
zariadenie iPod/iPhone.
◆ Stlačte AUX, aby ste zvolili
prídavný zdroj zvuku (AUX).
◆ Stlačte Bluetooth, aby ste
spustili prehrávanie hudby cez
Bluetooth.
Poznámky
Stlačte q, aby ste sa vrátili späť do
domovskej ponuky.
Ak zdroj prehrávania (USB/iPod/
Bluetooth) nie je pripojený k
informačnému systému, táto funkcia
nie je k dispozícii.

(len pre model typu 2)

Snímky a video
1. Stlačte ; na ovládacom paneli.
2. Stlačte Picture & movie (Snímky a
video) v domovskej ponuke.
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3. Stlačte Source (Zdroj) S na
obrazovke.

◆ Stlačte USB (snímka), aby ste
zobrazili snímky uložené na
USB pamäťovom zariadení.
◆ Stlačte USB (video), aby ste
zobrazili súbory videa uložené
na USB pamäťovom zariadení.
◆ Stlačte AUX (video), aby ste
zobrazili súbory videa pripojené
k prídavnému zdroju videa
(AUX).

Poznámky
Stlačte q, aby ste sa vrátili späť do
domovskej ponuky.
Ak zdroj prehrávania (USB
(snímka)/USB (video)/AUX (video))
nie je pripojený k informačnému
systému, táto funkcia nie je k
dispozícii.
Hands-free telefón s funkciou
Bluetooth
Aby ste mohli obsluhovať funkciu
Bluetooth hands-free, pripojte
Bluetooth telefón k informačnému
systému.
1. Stlačte ; na ovládacom paneli.
2. Stlačte phone (telefón) v
domovskej ponuke.

Poznámky
Stlačte q, aby ste sa vrátili späť do
domovskej ponuky.
Ak váš Bluetooth telefón nie je
pripojený k informačnému systému,
táto funkcia nie je dostupná.
Detailné informácie nájdete v časti
„Párovanie a pripojenie Bluetooth“
3 48.
Prepojenie s inteligentným telefónom
Poznámky
Táto funkcia nemusí byť
podporovaná v každej oblasti.

Úvod
Nainštalujte aplikáciu na ovládanie
tejto funkcie do vášho inteligentného
telefónu a potom pripojte váš
inteligentný telefón k informačnému
systému prostredníctvom USB portu
alebo Bluetooth bezdrôtovej
technológie.
■ iPhone: USB pripojenie
■ Telefón so systémom Android:
Bluetooth bezdrôtová technológia
1. Stlačte ; na ovládacom paneli.
2. Stlačte smartphone link
(prepojenie inteligentného
telefónu) v domovskej ponuke.

Poznámky
Stlačte q, aby ste sa vrátili späť do
domovskej ponuky.
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1. Stlačte ; na ovládacom paneli.
2. Stlačte settings (nastavenia).

Settings (Nastavenia)
1. Stlačte ; na ovládacom paneli.
2. Stlačte settings (nastavenia) v
domovskej ponuke.

3. Zvoľte želanú hodnotu nastavení.
Poznámky
Ponuky a funkcie nastavenia sa
môžu líšiť v závislosti od voliteľnej
výbavy vášho vozidla.

Prispôsobenie
Všeobecné ovládanie ponuky
nastavení
Informačný systém si môžete
prispôsobiť, aby bol pre vás
jednoduchší na ovládanie.

Nastavenia času a dátumu
1. Stlačte ; na ovládacom paneli.
2. Stlačte settings (nastavenia) >
time & date settings (nastavenia
času a dátumu).
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◆ set time format (Nastaviť formát
času): Vyberte zobrazenie
času: 12h alebo 24h.
◆ set date format (Nastaviť formát
dátumu): Nastavte formát
zobrazenia dátumu.
- [RRRR/MM/DD]: 2012/01/31
- [DD/MM/RRRR]: 31/01/2012
- [MM/DD/RRRR]: 01/31/2012

◆ set time & date (Nastaviť čas a
dátum): Manuálne nastavte
hodiny, minúty a rok/mesiac/
dátum stlačením ∧ a ∨ a potom
stlačte OK.
◆ automatic clock sync
(Automatická synchronizácia
hodín): Stlačte On (Zap.) pre
zobrazenie hodín pomocou
RDS Time & Date (RDS čas a
dátum) a GPS Time & Date
(GPS čas a dátum). Stlačte Off
(Vyp.) pre zobrazenie hodín
pomocou GPS Time & Date
(GPS čas a dátum).
Poznámky
Najprv nastavte čas, aby sa zobrazil
čas nastavený používateľom.

Nastavenia rádia
1. Stlačte ; na ovládacom paneli.
2. Stlačte settings (nastavenia) >
radio settings (nastavenia rádia).

◆ auto volume (Automatická
hlasitosť): Automaticky ovláda
hlasitosť podľa rýchlosti
vozidla. Nastavte možnosť Off
(Vyp). / Low (Nízka) / Medium
(Stredná) / High (Vysoká).
◆ radio tune bar (Lišta ladenia
rádia): Aby ste zobrazili lištu
ladenia rádia pre výber stanice,
zvoľte On (Zap.) alebo Off
(Vyp.).
◆ RDS option (Možnosť RDS):
Presunie sa do ponuky
možností RDS.
- RDS: Nastavte RDS na On
(Zap.) alebo Off (Vyp.).

Úvod
- regional (Regionalizácia):
Nastavte možnosť
regionalizácie (REG) na On
(Zap.) alebo Off (Vyp.).
- radio text (Rádio text): Pre
zobrazenie vysielaného rádio
textu zvoľte ON (Zap.) alebo Off
(Vyp.).
- PSN scroll freeze (Zastavenie
posúvania PSN): Vyberte
možnosť On (Zap). alebo Off
(Vyp).
- TP volume (Hlasitosť TP):
Zvoľte úroveň od -12 dB do
12 dB.
TA: Zvoľte On (Zap). alebo Off
(Vyp).
◆ DAB option (Možnosť DAB):
Presunie sa do ponuky DAB
option (Možnosť DAB) (len pre
model typu 2).
- DAB category settings
(Nastavenie kategórie DAB):
Vyberte želanú kategóriu.
Nastavte Všetko/pop/music/
classic.

- service linking DAB
(prepojenie služby DAB): Zvoľte
On (Zap.) alebo Off (Vyp.).
- dynamic range ctrl
(Dynamické ovládanie
rozsahu): Vyberte možnosť On
(Zap). alebo Off (Vyp).
- frequency band (Frekvenčné
pásmo): Zvoľte Band III only/
Both/L-Band only (Len pásmo
III/Oba/Len pásmo L).
- radio text (Rádio text): Pre
zobrazenie vysielaného rádio
textu zvoľte On (Zap.) alebo Off
(Vyp.).
- Slide Show (Prezentácia):
Vyberte možnosť On (Zap).
alebo Off (Vyp).
◆ radio factory settings (Výrobné
nastavenia rádia): Obnovte
počiatočné hodnoty nastavenia
na predvolené nastavenia z
výroby.

Nastavenia pripojenia
1. Stlačte ; na ovládacom paneli.
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2. Stlačte settings (nastavenia) >
connection settings (nastavenia
pripojenia).

◆ bluetooth settings (Nastavenia
Bluetooth): Presunie sa do
ponuky bluetooth settings
(Nastavenia Bluetooth).
- pair device (Párovať
zariadenie): Vyberte
požadované zariadenie a
následne ho pripojte/odpojte
alebo vymažte.
- change PIN code (Zmeniť PIN
kód): Manuálne zmeňte/
nastavte PIN kód.
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- discoverable (Objaviteľné):
Aby ste uskutočnili Bluetooth
pripojenie z vášho Bluetooth
telefónu, zvoľte On (Zap.) alebo
Off (Vyp.).
- device info (Informácie o
zariadení): Skontrolujte
informácie o zariadení.
◆ change ringtone (Zmeniť tón
zvonenia): Vyberte želaný tón
zvonenia.
◆ ringtone volume (Hlasitosť tónu
zvonenia): Zmeňte hlasitosť
tónu zvonenia.

Jazyk
1. Stlačte ; na ovládacom paneli.
2. Stlačte settings (nastavenia) >
language (jazyk).
3. Vyberte jazyk zobrazený na
informačnom systéme.

◆ Zap.: Ak je na obrazovke zvuku
zobrazený dlhý text, text sa
bude po obrazovke posúvať.
◆ Vyp.: Text sa po obrazovke
presunie raz a potom bude
zobrazený skrátene.

Posúvanie textu
1.
2.
3.
4.

Stlačte ; na ovládacom paneli.
Stlačte settings (nastavenia).
Stlačte S.
Vyberte možnosť On (Zap). alebo
Off (Vyp).

Hlasitosť pípnutia pri stlačení
1.
2.
3.
4.

Stlačte ; na ovládacom paneli.
Stlačte settings (nastavenia).
Stlačte S.
Vyberte možnosť On (Zap). alebo
Off (Vyp).

Úvod
nastavená úroveň hlasitosti vyššia
ako hodnota maximálnej hlasitosti po
spustení.
1. Stlačte ; na ovládacom paneli.
2. Stlačte settings (nastavenia).
3. Stlačte S.
4. Zvoľte 9 ~ 21.

◆ Zap.: Keď používateľ stlačí
nejakú položku na obrazovke,
zaznie pípnutie.
◆ Vyp.: Zruší funkciu pípnutia pri
stlačení.

5. Skontrolujte verziu systému.

DivX(R) VOD
1.
2.
3.
4.

Maximálna hlasitosť po
spustení

Úroveň hlasitosti je nastavená na
používateľom stanovenú hodnotu po
zapnutí informačného systému.
Pred vypnutím zapaľovania
informačný systém funguje len v
takom prípade, keď je používateľom
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Verzia systému
1.
2.
3.
4.

Stlačte ; na ovládacom paneli.
Stlačte settings (nastavenia).
Stlačte S.
Zvoľte system version (Verzia
systému).

Stlačte ; na ovládacom paneli.
Stlačte settings (nastavenia).
Stlačte S.
Zvoľte DivX(R) VOD.
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Demand (VOD) (video na
požiadanie). Aby ste získali váš
registračný kód, nájdite časť DivX
VOD v ponuke nastavenia vášho
zariadenia. Prejdite na stránku
vod.divx.com, kde nájdete viac
informácií o tom, ako treba vyplniť
vašu registráciu.

O DivX video: DivX® je digitálny
formát videa vytvorený spoločnosťou
DivX, LLC, ktorá je dcérskou
spoločnosťou spoločnosti Rovi
Corporation. Toto zariadenie je
oficiálne DivX Certified® zariadenie,
ktoré prehráva video vo formáte DivX.
Navštívte stránku divx.com, kde
nájdete viac informácií a softvérových
nástrojov, pomocou ktorých môžete
konvertovať vaše súbory na súbory
DivX videa.
O DivX video na požiadanie: DivX
Certified® zariadenie musí byť
zaregistrované, aby mohlo prehrávať
zakúpené videá DivX Video-on-

Rádio

Rádio
Použitie ........................................ 17
Anténa s pevným osadením ........ 24
Viacpásmová anténa ................... 25

Použitie
Typ 1 FM/AM + USB/iPod + AUX +
Bluetooth + Picture (Snímka)
+ Movie (Video) + Smartp‐
hone link (Prepojenie inteli‐
gentného telefónu)
Typ 2 FM/AM + DAB + USB/iPod +
AUX + Bluetooth + Picture
(Snímka) + Movie (Video) +
Smartphone link (Prepojenie
inteligentného telefónu)

(len pre model typu 1)

Poznámky
Funkcia prepojenia inteligentného
telefónu nemusí byť podporovaná v
každej oblasti.

Počúvanie FM/AM/DAB rádia
1. Stlačte ; na ovládacom paneli.
2. Stlačte audio (zvuk) v domovskej
ponuke.
3. Stlačte Source (Zdroj) S na
obrazovke.

(len pre model typu 2)
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Rádio

4. Stlačte FM, AM alebo DAB na
obrazovke. Zobrazí sa FM, AM
alebo DAB pásmo naposledy
počúvaných staníc.

Automatické vyhľadávanie
vysielaných staníc

■ Stlačením tlačidiel t SEEK
(VYHĽADÁVAŤ) v automaticky
vyhľadajte dostupné stanice s
kvalitným príjmom.
■ Podržte a posuňte smerom doľava
alebo doprava, aby sa automaticky
vyhľadala dostupná stanica s
kvalitným príjmom.

3. Stlačte < alebo >, aby ste zvolili
želanú stránku uložených
obľúbených staníc.

Manuálne vyhľadávanie
vysielaných staníc

Poznámky
Stlačte q, aby ste sa vrátili späť do
domovskej ponuky.

Opakovane stlačte k TUNE
(LADENIE) l, aby ste manuálne
vyhľadali želanú vysielanú stanicu.

Vyhľadávanie vysielaných
staníc pomocou tlačidiel
predvoľby
Ukladanie tlačidiel predvoľby
1. Zvoľte pásmo (FM, AM alebo
DAB), z ktorého chcete uložiť
stanicu.
2. Vyberte želanú stanicu.

4. Podržaním jedného z tlačidiel
predvoľby danému tlačidlu
priradíte aktuálnu rozhlasovú
stanicu z vybranej strany s
obľúbenými stanicami.

Rádio
◆ Uložiť možno až 7 strán s
obľúbenými stanicami, pričom
na každej strane môže byť
uložených až 5 rozhlasových
staníc.
◆ Aby ste zmenili predvoľbu,
jednoducho nalaďte novú
želanú rozhlasovú stanicu a
podržte stlačené tlačidlo.
Priame počúvanie predvolených
staníc
1. Opakovane stlačte < alebo >, aby
ste zvolili želanú stránku FAV
(obľúbených staníc).
2. Stlačením tlačidla predvoľby
priamo počúvajte rozhlasovú
stanicu uloženú pre dané tlačidlo.

Automatické uloženie

Stanice s najlepším príjmom signálu
sú uložené automaticky ako
rozhlasové stanice v príslušnom
poradí.
1. Zvoľte si želané pásmo (FM, AM
alebo DAB).

2. Stlačte AS.
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Ak používateľ stlačí AS na
obrazovke FM/AM/DAB rádia, keď
nie sú uložené žiadne rozhlasové
stanice, automatická pamäť FM/AM
sa aktualizuje.
V prípade režimu DAB je v zozname
kategórií zobrazená len zvolená
kategória.

Zobrazenie informácií stanice

Stlačte stanicu na obrazovke FM/AM/
DAB rádia.
3. Opakovane stlačte < alebo >, aby
ste zvolili želanú stránku AS
(automatické ukladanie).
4. Stlačením tlačidla predvoľby
priamo počúvajte rozhlasovú
stanicu uloženú pre dané tlačidlo.
Poznámky
Ak chcete aktualizovať automatickú
pamäť FM/AM/DAB, stlačte a
podržte AS.
Zobrazené informácie obsahujú
frekvenciu, kód PTY (typ programu) a
rádio text.
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Rádio

Poznámky
Funkcia PTY (typ programu)
zobrazuje rôzne druhy programu
(správy, šport, hudba atď.) ako
jednu zo služieb RDS (Radio Data
System (Systém údajov rádia)).

Používanie ponuky rádia
Všeobecné ovládanie ponuky rádia
1. Zvoľte si želané pásmo (FM, AM
alebo DAB).
2. Stlačte MENU (PONUKA) na
obrazovke FM/AM/DAB rádia.

3. Stlačte želanú ponuku, aby ste si
zvolili relevantnú položku, alebo,
aby ste zobrazili detailnú ponuku
tejto položky.
4. Stlačte q, aby ste sa vrátili späť
na predchádzajúcu ponuku.
Zoznam obľúbených (ponuka FM/
AM/DAB)
1. Z FM ponuky/AM ponuky/DAB
ponuky stlačte favorite list
(zoznam obľúbených), aby ste
zobrazili zoznam obľúbených
staníc.
Zobrazia sa informácie favorite
list (zoznam obľúbených).

2. Pomocou R alebo S listujte v
zozname. Želanú stanicu nalaďte
tak, že na ňu stlačíte.
Zoznam staníc FM/AM/DAB (ponuka
FM/AM/DAB)
1. Z FM ponuky/AM ponuky/DAB
ponuky stlačte FM station list
(Zoznam staníc FM)/AM station
list (Zoznam staníc AM)/DAB
station list (Zoznam staníc DAB),
aby ste zobrazili zoznam
príslušných staníc.
Zobrazia sa informácie stanice.

Rádio
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(len pre model typu 2)
2. Pomocou R alebo S listujte v
zozname. Želanú stanicu nalaďte
tak, že na ňu stlačíte.

2. Pomocou R alebo S listujte v
zozname. Želanú stanicu nalaďte
tak, že na ňu stlačíte.
Zoznam kategórií FM/DAB (ponuka
FM/DAB)
1. Z FM ponuky/DAB ponuky stlačte
FM category list (Zoznam
kategórií FM)/DAB category list
(Zoznam kategórií DAB).
Zobrazia sa informácie FM
category list (Zoznam kategórií
FM)/DAB category list (Zoznam
kategórií DAB).

(len pre model typu 1)

Poznámky
Zoznam FM kategórií je dostupný
len pre RDS (Radio Data System
(Systém údajov rádia)).
V prípade režimu DAB je v zozname
kategórií zobrazená len zvolená
kategória.
Aktualizácia zoznamu staníc FM/AM/
DAB (ponuka FM/AM/DAB)
1. Z FM ponuky/AM ponuky/DAB
ponuky stlačte update FM station
list (aktualizovať zoznam staníc
FM)/update AM station list
(aktualizovať zoznam staníc AM)/
update DAB station list
(aktualizovať zoznam staníc
DAB).
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Rádio
Nastavenia tónu (ponuka FM/
AM/DAB)

Prebehne aktualizácia FM station
list (Zoznam staníc FM)/AM
station list (Zoznam staníc AM)/
DAB station list (Zoznam staníc
DAB).
2. Počas aktualizácie FM station list
(Zoznam staníc FM)/AM station
list (Zoznam staníc AM)/DAB
station list (Zoznam staníc DAB)
stlačte Cancel (Zrušiť), aby ste
zastavili uloženie zmien.

V ponuke tone settings (nastavenia
tónu) možno rôznym spôsobom
nastaviť vlastnosti zvuku podľa zvuku
FM/AM/DAB a funkcií každého
prehrávača zvuku.
1. Z FM ponuky/AM ponuky/DAB
ponuky stlačte tone settings
(nastavenia tónu), aby ste vstúpili
do režimu nastavenia zvuku.
Zobrazí sa ponuka tone settings
(nastavenia tónu).

◆ Režim EQ (Ekvalizér): Zvoľte
alebo vypnite štýl zvuku
(manuálne, Pop, Rock,
Country, Classical, Talk)
použitím < alebo >.
◆ Stlačte + alebo -, aby ste zvolili
želaný štýl hudby manuálne.
◆ Bass (Basy): Nastavte úroveň
basov na -12 až +12.
◆ Mid (Stredný rozsah): Nastavte
úroveň stredného rozsahu na
-12 až +12.
◆ Treble (Výšky): Nastavte
úroveň výšok na -12 až +12.
◆ Fader (Predozadné vyváženie):
Nastavte vyváženie medzi
prednými/zadnými
reproduktormi.
◆ Balance (Vyváženie): Nastavte
vyváženie medzi ľavými/
pravými reproduktormi
◆ Reset: Obnovte počiatočné
hodnoty nastavení na
predvolené nastavenia.
2. Stlačte OK.

Rádio
Oznámenia DAB (DAB ponuka)
(len pre model typu 2)
1. Z DAB ponuky stlačte DAB
announcements (Oznámenia
DAB), aby ste zobrazili zoznam
DAB announcements
(Oznámenia DAB).
Zobrazia sa informácie zoznamu.

EPG aktuálneho programu
(DAB ponuka)

(len pre model typu 2)
1. Z DAB ponuky stlačte EPG
current program (EPG aktuálneho
programu), aby ste zobrazili EPG
aktuálneho programu. Zobrazia
sa informácie programu.

zobrazili EPG station list (EPG
zoznam staníc).
Zobrazia sa informácie zoznamu.

2. Stlačte Info, aby ste zobrazili
detailné informácie.

2. Pomocou R alebo S listujte v
zozname. Želanú stanicu nalaďte
tak, že na ňu stlačíte.
3. Stlačte OK.

2. Stlačte OK.

EPG zoznam staníc (DAB
ponuka)

(len pre model typu 2)
1. Z DAB ponuky stlačte EPG station
list (EPG zoznam staníc), aby ste
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Rádio
info (DAB ponuka)

(len pre model typu 2)
Z DAB ponuky stlačte info, aby ste
zobrazili informácie o aktuálnej
službe DAB.

intellitext (DAB ponuka)

2. Stlačte želanú položku.

(len pre model typu 2)
1. Z DAB ponuky stlačte intellitext,
aby ste zobrazili zoznam
intellitext.

Anténa s pevným
osadením

3. Stlačte jednu z položiek, aby ste
zobrazili detailnejšie informácie.

Ak chcete strešnú anténu
demontovať, otáčajte ňou proti smeru
hodinových ručičiek. Ak chcete
strešnú anténu nainštalovať, otáčajte
ňou v smere hodinových ručičiek.

Rádio
Výstraha
Ak vchádzate do miestnosti s
nízkym stropom, nezabudnite
odmontovať anténu, aby sa
nepoškodila.
Ak vojdete do autoumyvárne i s
anténou, môže dôjsť k poškodeniu
antény alebo panelu na streche.
Uistite sa, že ste pred vjazdom do
automatickej autoumyvárne
demontovali anténu.
Kvôli dobrému príjmu pevne
nainštalujte anténu a postavte ju do
vzpriamenej polohy.

Viacpásmová anténa
Širokopásmová anténa sa nachádza
na streche vozidla. Anténa slúži pre
AM/FM rádio, DAB rádio (len pre
model typu 2) a GPS (Globálny
polohový systém), ak je nimi vozidlo
vybavené. Dbajte, aby anténe nič
neprekážalo – dosiahnete čistý
príjem.
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Informačný systém dokáže prehrávať
hudobné súbory, ktoré sa nachádzajú
na USB pamäťovom zariadení alebo
na zariadení iPod/iPhone.
Upozornenie pre používanie
hudobných súborov MP3/WMA/
OGG/WAV
■ Toto zariadenie dokáže prehrávať
hudobné súbory s
príponami .mp3, .wma, .ogg, .wav
(malé písmená)
alebo .MP3, .WMA, .OGG, .WAV
(veľké písmená).
■ Súbory MP3, ktoré toto zariadenie
dokáže prehrať, sú nasledovné.
- Bitová rýchlosť: 8 kb/s ~ 320 kb/s
Vzorkovacia frekvencia: 48 kHz,
44,1 kHz, 32 kHz (pre MPEG-1
audio layer-3), 24 kHz, 22,05 kHz,
16 kHz (pre MPEG-2 audio layer-3)

■ Tento produkt dokáže prehrávať
súbory s bitovou rýchlosťou 8 kb/s
~ 320 kb/s. Súbory s bitovou
rýchlosťou vyššou ako 128 kb/s sa
vyznačujú vyššou kvalitou zvuku.
■ Tento produkt dokáže pri súboroch
MP3 zobraziť informácie značky
ID3 Tag (verzia 1.0, 1.1, 2.2, 2.3
alebo 2.4), ako napríklad názov
albumu a interpret.
■ Pre zobrazenie informácií o albume
(názov disku), stope (názov stopy)
a interpretovi (interpret stopy) by
mal byť súbor kompatibilný s
formátmi V1 a V2 s tagom typu ID3.
Upozornenia týkajúce sa používania
USB pamäťového zariadenia alebo
zariadenia iPod/iPhone
■ Nie je možné zaručiť správne
fungovanie, ak je veľkokapacitné
pamäťové zariadenie USB
vstavané do pevného disku, resp.
pamäťová karta CF alebo SD,
pripojené pomocou adaptéra USB.
Používajte pamäťové zariadenie
typu USB alebo Flash.

Externé zariadenia
■ Pri pripájaní alebo odpájaní USB
dávajte pozor, aby ste zabránili
výboju statickej elektriny. Ak
pripojenie a odpojenie opakujete
mnohokrát za krátku dobu, môže to
spôsobiť problém s používaním
zariadenia.
■ Fungovanie nie je zaručené, ak
pripojovacia svorka zariadenia
USB nie je z kovu.
■ Pripojenie pomocou pamäťových
zariadení USB typu i-Stick môže
byť chybné kvôli vibráciám vozidla,
takže ich fungovanie nie je možné
zaručiť.
■ Buďte opatrní, aby ste sa
nedotýkali pripojovacej svorky USB
žiadnym predmetom ani časťou
vášho tela.
■ USB pamäťové zariadenie sa dá
rozpoznať len vtedy, keď je
naformátované v systéme
FAT16/32, exFAT. NTFS a iné
systémy nie je možné rozpoznať.
■ Podľa typu a kapacity pamäťového
zariadenia USB a typu uloženého
súboru sa čas potrebný na
rozoznanie súborov môže líšiť. V

■

■

■

■

uvedenom prípade nejde o problém
s produktom, preto prosím počkajte
na spracovanie súborov.
Súbory v niektorých USB
pamäťových zariadeniach sa
nedajú rozpoznať z dôvodov
problémov s ich kompatibilitou.
Neodpájajte pamäťové zariadenie
USB, keď sa prehráva. Môže to
spôsobiť poškodenie produktu
alebo ovplyvniť výkon zariadenia
USB.
Odpojte pripojené pamäťové
zariadenie USB, keď je vypnuté
zapaľovanie vozidla. Keď je
zapaľovanie zapnuté počas
pripojenia pamäťového zariadenia
USB, toto zariadenie sa môže v
niektorých prípadoch poškodiť
alebo nemusí fungovať normálne.
Pamäťové zariadenia USB je
možné pripojiť k tomuto produktu
len za účelom prehrávania
hudobných súborov/súborov videa,
zobrazovania fotografií alebo za
účelom upgradeu.
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■ Koncovka USB produktu by sa
nemala používať na nabíjanie
príslušenstva USB, pretože
vytváranie tepla pomocou
koncovky USB môže spôsobiť
problémy s výkonom alebo
poškodenie produktu.
■ Keď sa logická jednotka odpojí od
pamäťového zariadenia USB, pre
hudobné súbory USB môžu byť
prehrávané len súbory z logickej
jednotky najvyššej úrovne. To je
dôvod, prečo by mali byť hudobné
súbory, ktoré chcete prehrať,
uložené v jednotke najvyššej
úrovne zariadenia. Hudobné
súbory v konkrétnych pamäťových
zariadeniach tiež nemusia byť
prehrávané normálne, ak je
aplikácia načítavaná sektorovaním
samostatnej jednotky vnútri
zariadenia USB.
■ Hudobné súbory, na ktoré sa
vzťahuje DRM (Digital Right
Management), nie je možné
prehrávať.
■ Tento produkt podporuje USB
pamäťové zariadenia, ktoré majú
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kapacitu obmedzenú na 2500
hudobných súborov, 2500 súborov
s fotografiami, 250 súborov videa,
2500 priečinkov a 10 úrovní
štruktúry priečinkov. Normálne
používanie nie je možné zaručiť pri
pamäťových zariadeniach, ktoré
tento limit prekračujú.
Zariadenie iPod/iPhone dokáže
prehrať všetky podporované
hudobné súbory. V prípade
hudobných súborov je
zobrazených až do 2500 súborov
na obrazovke v abecednom poradí.
■ Modely zariadenia iPod/iPhone,
ktoré sú pripojené/podporované
týmto informačným systémom, sú
nasledujúce.
- iPod 2G Nano/iPod 3G Nano/iPod
4G a 5G Nano
- iPod 120GB a 160GB Classic
- iPod 1G, 2G, a 3G Touch
- iPhone 3G a 3GS
- iPhone 4/4S

■ Zariadenie iPod/iPhone pripájajte
len pomocou pripojovacích káblov,
ktoré zariadenie iPod/iPhone
podporuje. Iné pripojovacie káble
sa nesmú používať.
■ Ak je pri pripojení produktu vypnuté
zapaľovanie, môže sa v niektorých
zriedkavých prípadoch zariadenie
iPod/iPhone poškodiť. Keď sa
zariadenie iPod/iPhone nepoužíva,
odpojte ho od tohto produktu,
pričom majte vypnuté zapaľovanie
vozidla.
■ Keď je zariadenie iPod/iPhone
pripojené k USB portu pomocou
kábla zariadenia iPod/iPhone,
hudba cez Bluetooth nie je
podporovaná.
■ Pripojte zariadenie iPod/iPhone k
USB portu pomocou kábla
zariadenia iPod/iPhone pre
prehrávanie hudobných súborov zo
zariadenia iPod/iPhone. Ak je
zariadenie iPod/iPhone pripojené k
vstupnému terminálu AUX,
hudobné súbory sa nebudú
prehrávať.

■ Pripojte zariadenie iPod/iPhone k
vstupnému konektoru AUX
pomocou kábla zariadenia iPod/
iPhone pre prehrávanie hudobných
súborov zariadenia iPod/iPhone.
Ak je zariadenie iPod/iPhone
pripojené k USB portu, video sa
nebude prehrávať.
■ Funkcie prehrávania a položky
informačného displeja zariadenia
iPod/iPhone používané s týmto
informačným systémom sa môžu
líšiť od zariadenia iPod/iPhone,
konkrétne z hľadiska poradia,
spôsobu prehrávania a
zobrazených informácií.
■ V nasledujúcej tabuľke sú uvedené
klasifikačné položky súvisiace s
funkciou vyhľadávania v zariadení
iPod/iPhone.
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■ Prípony súborov:
.jpg, .bmp, .png, .gif (nie je
podporovaný animovaný GIF)
■ Niektoré súbory nemusia fungovať
z dôvodu iného formátu
zaznamenania alebo z dôvodu
stavu súboru.

Systém videa

Systém snímok

Na informačnom systéme môžete
prehrávať súbory videa, ktoré sa
nachádzajú na USB pamäťovom
zariadení.

Upozornenia týkajúce sa súborov so
snímkami
■ Veľkosť súboru:
- JPG: od 64 do 5000 pixelov (šírka)
a od 64 do 5000 pixelov (výška)
- BMP, PNG, GIF: od 64 do 1024
pixelov (šírka) a od 64 do 1024
pixelov (výška)

Upozornenia týkajúce sa súborov
videa
■ Dostupné rozlíšenie: do 720 x 576
(Š x V) pixelov.
■ Snímková rýchlosť: menej ako 30
fps.
■ Prehrávateľné súbory videa:
.avi, .mpg, .mp4, .divx, .xvid, .wmv
Prehrávateľné súbory videa sa
nemusia správne prehrať v
závislosti od formátu kodekov.
■ Prehrávateľný formát titulkov: .smi

Na informačnom systéme si môžete
prezerať snímky, ktoré sa
nachádzajú na USB pamäťovom
zariadení.
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■ Prehrávateľný formát kodekov:
divx, xvid, mpeg-1, mpeg-4 (mpg4,
mp42, mp43), wmv9 (wmv3)
■ Prehrávateľný zvukový formát:
MP3, AC3, AAC, WMA
■ Max. bitová rýchlosť videa:
- mpeg-1: 8 Mbps
- mpeg-4 (mpg4, mp42, mp43):
4 Mbps
- wmv9: 3 mbps
- divx 3: 3 mbps
- divx 4/5/6: 4,8 mbps
- xvid: 4,5 mbps
■ Max. bitová rýchlosť zvuku:
- mp3: 320 kbps
- wma: 320 kbps
- ac-3: 640 kbps
- aac: 449 kbps
■ Súbory videa, na ktoré sa vzťahuje
DRM (Digital Right Management),
sa nemusia dať prehrávať.
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Systém prídavného zariadenia

Informačný systém dokáže prehrávať
prídavné hudobné súbory alebo
súbory videa z pripojeného
prídavného zariadenia.
■ Ak je prídavné zariadenie už
pripojené, stlačte ; > audio
(zvuk) > Source (Zdroj) S > AUX,
aby ste prehrávali hudobný zdroj z
prídavného zariadenia.
■ Typ kábla AUX
- 3-pólový kábel: Kábel AUX pre
prenos zvuku

4-pólový kábel je podporovaný,
keď sa prehráva súbor videa.

Systém Bluetooth

- 4-pólový kábel: Kábel AUX pre
prenos videa (kábel AUX pre
zariadenie iPod/ iPhone)

■ Podporovaný profil: HFP, A2DP,
AVRCP, PBAP
■ Hudba cez Bluetooth nemusí byť
podporovaná v závislosti od
mobilného telefónu alebo Bluetooth
zariadenia.
■ Z mobilného telefónu alebo
zariadenia Bluetooth nájdite typ
zariadenia Bluetooth pre
nastavenie/pripojenie položky ako
stereo náhlavnej súpravy.

■ Ikona hudobnej noty n sa objaví na
obrazovke, keď sa úspešne pripojí
stereo náhlavná súprava.
■ Zvuk prehrávaný zariadením
Bluetooth prichádza cez
informačný systém.
■ Hudba cez Bluetooth sa dá
prehrávať len vtedy, keď bolo
pripojené Bluetooth zariadenie. Pre
prehrávanie hudby cez Bluetooth
pripojte Bluetooth telefón k
informačnému systému.
Poznámky
Pre ďalšie informácie si pozrite časť
„Párovanie a pripojenie Bluetooth“
3 48.
■ Ak Bluetooth odpojíte počas
prehrávania hudby z telefónu,
hudba nebude ďalej pokračovať.
Funkcia vysielania zvukového
prúdu nemusí byť podporovaná na
niektorých Bluetooth telefónoch.
Súčasne môžete vždy použiť len
jednu z funkcií Bluetooth handsfree
sady alebo prehrávania hudby z
telefónu. Napríklad, ak prepnete
počas prehrávania hudby z
telefónu na funkciu Bluetooth
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handsfree sady, hudba sa prestane
prehrávať. Prehrávanie hudby cez
audiosústavu vozidla nie je možné,
keď sa v mobilnom telefóne
nenachádzajú žiadne hudobné
súbory.
■ Pre prehrávanie hudby cez
Bluetooth musí byť hudba prehratá
aspoň raz z režimu hudobného
prehrávača mobilného telefónu
alebo zariadenia Bluetooth po
pripojení ako stereo náhlavnej
súpravy. Po aspoň jednom prehratí
začne hudobný prehrávač
prehrávať automaticky, a síce po
vstúpení do režimu prehrávania.
Podobne, prehrávač automaticky
prestane, keď sa skončí režim
hudobného prehrávača. Ak
mobilný telefón alebo zariadenie
Bluetooth nie sú v režime
pohotovostnej obrazovky, niektoré
zariadenia nemusia automaticky
prehrávať v režime prehrávania
zvuku Bluetooth.
■ Pri prehrávaní hudby cez Bluetooth
nemeňte stopu príliš rýchlo.

■ Chvíľu trvá, kým sa prenesú dáta z
mobilného telefónu do
informačného systému. Informačný
systém realizuje výstup zvuku z
mobilného telefónu alebo
zariadenia Bluetooth tak, ako je
prenášaný.
■ Ak mobilný telefón alebo zariadenie
Bluetooth nie sú v režime
pohotovostnej obrazovky, nemusí
sa automaticky prehrávať zvuk; aj
napriek tomu, že bol príkaz zadaný
z režimu prehrávania hudby cez
Bluetooth.
■ Informačný systém vyšle príkaz na
prehrávanie z mobilného telefónu
do režimu prehrávania hudby cez
Bluetooth. Ak sa to udeje v inom
režime, tak zariadenie vyšle príkaz
na zastavenie. V závislosti od
možností mobilného telefónu môže
aktivácia príkazu na prehrávanie/
zastavenie chvíľu trvať.
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■ Ak prehrávanie hudby cez
Bluetooth nefunguje, skontrolujte,
či je mobilný telefón v režime
pohotovostnej obrazovky.
■ Niekedy sa môžu zvuky prerušiť
počas prehrávania hudby cez
Bluetooth.

Prepojenie s inteligentným
telefónom
Podpora inteligentného telefónu
aplikáciou
Zariadenie iPod/iPhone
Pripojte zariadenie iPod/iPhone cez
USB port, aby ste mohli použiť
aplikáciu zariadenia iPod/iPhone.
Telefón so systémom Android
Pripojte telefón so systémom Android
k informačnému systému
prostredníctvom bezdrôtovej
technológie Bluetooth, aby ste mohli
použiť aplikáciu telefónu so
systémom Android.
Webové stránky s podrobnejšími
informáciami
Rakúsko / Nemecky:
www.chevrolet.at/MyLink
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Arménsko / Arménsky:
www.am.chevrolet-am.com/MyLink
Arménsko / Rusky:
www.ru.chevrolet-am.com/MyLink
Azerbajdžan / Azerbajdžansky:
www.az.chevrolet.az/MyLink
Azerbajdžan / Rusky:
www.ru.chevrolet.az/MyLink
Bielorusko / Rusky:
www.chevrolet.by/MyLink
Belgicko / Flámsky:
www.nl.chevrolet.be/MyLink
Belgicko / Francúzsky:
www.fr.chevrolet.be/MyLink
Bosna a Hercegovina / Chorvátsky:
www.chevrolet.ba/MyLink
Bulharsko / Bulharsky:
www.chevrolet.bg/MyLink
Chorvátsko / Chorvátsky:
www.chevrolet-hr.com/MyLink
Cyprus / Grécky/Anglicky:
www.chevrolet.com.cy
Česká republika / Česky:

www.chevrolet.cz/MyLink
Dánsko / Dánsky:
www.chevrolet.dk/MyLink
Estónsko / Estónsky
www.chevrolet.ee/MyLink
Fínsko / Fínsky:
www.chevrolet.fi/MyLink
Francúzsko / Francúzsky:
www.chevrolet.fr/MyLink
Gruzínsko / Gruzínsky:
www.ge.chevrolet-ge.com/MyLink
Gruzínsko / Rusky:
www.ru.chevrolet-ge.com/MyLink
Nemecko / Nemecky:
www.chevrolet.de/MyLink
Grécko / Grécky:
www.chevrolet.gr/MyLink
Maďarsko / Maďarsky:
www.chevrolet.hu/MyLink
Island / Anglicky:
www.benny.is
Írsko / Anglicky:
www.chevrolet.ie/MyLink

Taliansko / Taliansky:
www.chevrolet.it/MyLink
Kazachstan / Kazašsky:
www.kk.chevrolet-kz.com/MyLink
Kazachstan / Rusky:
www.ru.chevrolet-kz.com/MyLink
Lotyšsko / Lotyšsky:
www.chevrolet.lv/MyLink
Litva / Litovsky:
www.chevrolet.lt/MyLink
Luxembursko / Francúzsky:
www.chevrolet.lu/MyLink
Macedónsko / Macedónsky:
www.chevrolet.mk/MyLink
Malta / Grécky/Anglicky:
www.chevrolet.com.mt
Moldavsko / Rumunsky:
www.ro.chevroletmd.com/MyLink
Moldavsko / Rumunsky:
www.ru.chevroletmd.com/MyLink
Holandsko / Holandsky:
www.nl.chevrolet.nl/MyLink
Nórsko / Nórsky:
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www.chevrolet.no/MyLink
Poľsko / Poľsky:
www.chevrolet.pl/MyLink
Portugalsko / Portugalsky:
www.chevrolet.pt/MyLink
Rumunsko / Rumunsky:
www.chevrolet.ro/MyLink
Rusko / Rusky:
www.chevrolet.ru/MyLink
Srbsko / Srbsky:
www.gm-chevrolet.rs/MyLink
Slovensko / Slovensky:
www.chevrolet.sk/MyLink
Slovinsko / Srbsky:
www.chevrolet.si/MyLink
Španielsko / Španielsky:
www.chevrolet.es/MyLink
Švédsko / Švédsky:
www.chevrolet.se/MyLink
Švajčiarsko / Nemecky:
www.de.chevrolet.ch/MyLink
Švajčiarsko / Francúzsky:
www.fr.chevrolet.ch/MyLink

Švajčiarsko / Taliansky:
www.it.chevrolet.ch/MyLink
Turecko / Turecky:
www.chevrolet.com.tr/MyLink
Anglicko / Anglicky:
www.chevrolet.co.uk/MyLink
Chybové hlásenia zariadenia iPod/
iPhone a riešenie
Ak informačný systém neaktivuje
aplikáciu na vašom zariadení iPod/
iPhone pripojenom prostredníctvom
USB portu, chybové hlásenie sa
zobrazí nasledovne.
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■ Your iPhone is locked. (Váš iPhone
je zablokovaný.) => Odblokujte váš
iPhone.
■ You have another active
application open. (Máte otvorenú
inú aktívnu aplikáciu.) => Zatvorte
inú aktívnu aplikáciu.
■ You haven't installed the
application on your iPhone. (Vo
vašom zariadení iPhone nemáte
nainštalovanú aplikáciu.) =>
Nainštalujte aplikáciu do vášho
zariadenia iPhone.
Ak je verzia iOS vo vašom zariadení
iPhone nižšia ako 4.0, chybové
hlásenie sa zobrazí nasledovne.
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Aktivujte aplikáciu na vašom
zariadení iPhone a potom stlačte
želanú ponuku aplikácie na
informačnom systéme.
Ak informačný systém neaktivuje
aplikáciu na vašom zariadení
inteligentnom telefóne pripojenom
prostredníctvom USB bezdrôtovej
technológie, chybové hlásenie sa
zobrazí nasledovne.

■ Vykonajte reset všetkých nastavení
týkajúcich sa telefónu a potom
stlačte želanú ponuku aplikácie na
informačnom systéme.

■ Opäť prepojte váš inteligentný
telefón a informačný systém
prostredníctvom Bluetooth
bezdrôtovej technológie a potom
stlačte ponuku želanej aplikácie na
informačnom systéme.
■ Keď zastavíte aplikáciu na vašom
inteligentnom telefóne, zvyčajne
mu trvá určitý čas, pokým sa vráti
do normálnej prevádzky. Pokúste
sa aktivovať aplikáciu po uplynutí
približne 10 ~ 20 sekúnd.
Ak je zariadenie iPhone pripojené k
informačnému systému cez USB port
a informačný systém je pripojený k
inému telefónu prostredníctvom
Bluetooth bezdrôtovej technológie, je
možné prepínať medzi dvoma
aplikáciami (iPhone a bluetooth
telefón) s použitím zoznamu
inteligentného telefónu, ktorý je
zobrazený na obrazovke.

Stlačte iPhone alebo bluetooth
telefón, aby ste aktivovali aplikáciu
prostredníctvom želaného
zariadenia.
Zobrazenie/skrytie ikon aplikácie v
ponuke prepojenia s inteligentným
telefónom
1. Stlačte ; > smartphone link
(prepojenie s inteligentným
telefónom). Zobrazí sa ponuka
prepojenia s inteligentným
telefónom.
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2. Stlačte settings (nastavenia).
Zobrazí sa ponuka nastavení
aplikácie.

3. Stlačte želanú ikonu aplikácie,
aby ste skryli ikonu aplikácie
zobrazenú v ponuke prepojenia s
inteligentným telefónom. Stlačte
želanú ikonu aplikácie, aby ste
zobrazili ikonu aplikácie skyrtú v
ponuke prepojenia s
inteligentným telefónom.
4. Stlačte OK.
Ak sa v ponuke prepojenia
inteligentného telefónu nachádza
aktivovaná aplikácia, značka g je
aktivovaná v hornej pozícii
domovskej ponuky alebo obrazovky
prehrávania.
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■ Keď informačný systém dokončí
načítavanie informácií z USB
pamäťového zariadenia, spustí
prehrávanie automaticky.
■ Ak sa pripojí USB pamäťové
zariadenie, ktoré sa nedá načítať,
objaví sa hlásenie o chybe a
informačný systém sa automaticky
prepne na predchádzajúcu funkciu
prehrávania zvuku.

Prehrávanie zvuku
Prehrávač USB
Prehrávanie hudobných súborov z
USB pamäťového zariadenia
Pripojte USB pamäťové zariadenie,
ktoré obsahuje hudobné súbory, k
USB portu.

Poznámky
Ak je USB pamäťové zariadenie už
pripojené, stlačte ; > audio (zvuk)
> Source (Zdroj) S > USB, aby ste
prehrali hudobné súbory na USB.
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Ukončenie prehrávania hudobných
súborov z USB
1. Stlačte Source (Zdroj) S.
2. Zvoľte inú funkciu stlačením AM,
FM, AUX alebo Bluetooth.
Poznámky
Ak chce používateľ odstrániť USB
pamäťové zariadenie, zvoľte inú
funkciu a potom odstráňte USB
pamäťové zariadenie.
Pozastavenie
Stlačte = počas prehrávania.
Stlačte l pre obnovenie
prehrávania.
Prehrávanie nasledujúceho súboru
Stlačte v, aby ste prehrali
nasledujúci súbor.
Prehrávanie predchádzajúceho
súboru
Stlačte t do 5 sekúnd od začatia
prehrávania, aby ste spustili
prehrávanie predchádzajúceho
súboru.

Návrat na začiatok aktuálneho
súboru
Stlačte t po 5 sekundách
prehrávania.
Skenovanie smerom dopredu alebo
dozadu
Podržte stlačené t alebo v počas
prehrávania, aby ste rýchlo pretáčali
dozadu alebo dopredu. Uvoľnite
tlačidlo, aby ste pokračovali v
prehrávaní normálnou rýchlosťou.
Prehrávanie súboru opakovane
Stlačte r počas prehrávania.
■ 1: Prehráva opakovane aktuálny
súbor.
■ ALL (VŠETKY): Prehráva
opakovane všetky súbory.
■ OFF (VYP.): Vráti sa späť na
normálne prehrávanie.
Prehrávanie súboru náhodne
Stlačte s počas prehrávania.
■ ON (ZAP.): Prehrá všetky súbory v
náhodnom poradí.
■ OFF (VYP.): Vráti sa späť na
normálne prehrávanie.

Zobrazenie informácií o prehrávanom
súbore
Stlačte titul počas prehrávania, aby
ste zobrazili informácie o
prehrávanom súbore.

■ Zobrazené informácie obsahujú
titul, názov súboru, názov priečinka
a interpreta/album, uložené so
skladbou.
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■ Nesprávne informácie nie je možné
modifikovať alebo opraviť na
informačnom systéme.
■ Informácie o skladbách vyjadrené
špeciálnymi symbolmi alebo v
nedostupných jazykoch, sa môžu
zobraziť ako d.

Nastavenia tónu
1. Stlačte MENU (PONUKA) počas
prehrávania.
2. Pomocou R a S listujte v
zozname.
Stlačte tone settings (nastavenia
tónu).

Používanie ponuky USB hudby
1. Stlačte MENU (PONUKA) počas
prehrávania. Počet relevantných
skladieb je zobrazený podľa
všetkých skladieb/priečinkov/
interpretov/albumov/žánrov.

3. Detailné informácie nájdete v
časti „Nastavenia tónu (ponuka
FM/AM/DAB)“ 3 17.

Prehrávač iPod/iPhone
2. Stlačte želaný režim prehrávania.

Obmedzené len na modely, ktoré
podporujú pripojenie zariadenia iPod/
iPhone.
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Prehrávanie hudobných súborov
zariadenia iPod/iPhone
Pripojte zariadenie iPod/iPhone,
ktoré obsahuje hudobné súbory, k
USB portu.
■ Keď informačný systém dokončí
načítavanie informácií zo
zariadenia iPod/iPhone,
automaticky spustí prehrávanie od
naposledy prehrávaného bodu.
■ Ak sa pripojí zariadenie iPod/
iPhone, ktoré sa nedá načítať,
potom sa objaví hlásenie o chybe a
informačný systém sa automaticky
prepne na predchádzajúcu funkciu
prehrávania zvuku.
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Poznámky
Ak je zariadenie iPod/iPhone už
pripojené, stlačte ; > audio (zvuk)
> Source (Zdroj) S > iPod, aby ste
spustili prehrávanie zo zariadenia
iPod/iPhone.
Ukončenie prehrávania zo zariadenia
iPod/iPhone
1. Stlačte Source (Zdroj) S.
2. Zvoľte inú funkciu stlačením AM,
FM, AUX alebo Bluetooth.
Poznámky
Ak chce používateľ odstrániť
zariadenie iPod/iPhone, zvoľte inú
funkciu a potom odstráňte
zariadenie iPod/iPhone.
Pozastavenie
Stlačte = počas prehrávania.
Stlačte l pre obnovenie
prehrávania.
Prehrávanie nasledujúcej skladby
Stlačte v, aby ste prehrali
nasledujúcu skladbu.

Prehrávanie predchádzajúcej
skladby
Stlačte t do 2 sekúnd od začatia
prehrávania, aby ste spustili
prehrávanie predchádzajúcej
skladby.
Návrat na začiatok aktuálnej skladby
Stlačte t po 2 sekundách
prehrávania.
Skenovanie smerom dopredu alebo
dozadu
Podržte stlačené t alebo v počas
prehrávania, aby ste rýchlo pretáčali
dozadu alebo dopredu. Uvoľnite
tlačidlo, aby ste pokračovali v
prehrávaní normálnou rýchlosťou.
Prehrávanie súboru opakovane
Stlačte r počas prehrávania.
■ 1: Prehráva opakovane aktuálny
súbor.
■ ALL (VŠETKY): Prehráva
opakovane všetky súbory.
■ OFF (VYP.): Vráti sa späť na
normálne prehrávanie.

Prehrávanie súboru náhodne
Stlačte s počas prehrávania.
■ ON (ZAP.): Prehrá všetky súbory v
náhodnom poradí.
■ OFF (VYP.): Vráti sa späť na
normálne prehrávanie.
Zobrazenie informácií o prehrávanej
skladbe
Stlačte titul počas prehrávania, aby
ste zobrazili informácie o prehrávanej
skladbe.
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skladieb/interpretov/albumov/
skladieb/žánrov/skladateľov/
zvukových kníh.

■ Zobrazené informácie obsahujú
titul a interpreta/album, uložené so
skladbou.
■ Nesprávne informácie nie je možné
modifikovať alebo opraviť na
informačnom systéme.
■ Informácie o skladbách vyjadrené
špeciálnymi symbolmi alebo v
nedostupných jazykoch, sa môžu
zobraziť ako d.
Používanie ponuky iPod
1. Stlačte MENU (PONUKA) počas
prehrávania. Počet relevantných
skladieb je zobrazený podľa
zoznamov prehrávaných

3. Detailné informácie nájdete v
časti „Nastavenia tónu (ponuka
FM/AM/DAB)“ 3 17.
2. Stlačte želaný režim prehrávania.
Nastavenia tónu
1. Stlačte MENU (PONUKA) počas
prehrávania.
2. Pomocou R a S listujte v
zozname.
Stlačte tone settings (nastavenia
tónu).

Prídavné zariadenie
Prehrávanie hudobného zdroja
prídavného zariadenia
Pripojte prídavné zariadenie, ktoré
obsahuje zdroj hudby k vstupnému
konektoru AUX. Keď informačný
systém dokončí načítavanie
informácií z prídavného zariadenia,
spustí prehrávanie automaticky.
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Nastavenia tónu
1. Stlačte tone settings (nastavenia
tónov) počas prehrávania hudby
prídavného zariadenia.

2. Detailné informácie nájdete v
časti „Nastavenia tónu (ponuka
FM/AM/DAB)“ 3 17.

Bluetooth
Prehrávanie hudby cez Bluetooth
1. Stlačte ; na ovládacom paneli.
2. Stlačte audio (zvuk) v domovskej
ponuke.
3. Stlačte Source (Zdroj) S na
obrazovke.
4. Stlačte Bluetooth, aby ste zvolili
režim prehrávania hudby cez
pripojené Bluetooth.

Poznámky
Ak zariadenie Bluetooth nie je
pripojené, tak sa táto funkcia nedá
vybrať.
Pozastavenie
Stlačte 6= počas prehrávania.
Stlačte 6= znova pre obnovenie
prehrávania.
Prehrávanie nasledujúcej skladby
Stlačte v, aby ste prehrali
nasledujúcu zvukovú stopu.
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Prehrávanie predchádzajúcej
skladby
Stlačte t do 2 sekúnd od začatia
prehrávania, aby ste spustili
prehrávanie predchádzajúcej
zvukovej stopy.
Návrat na začiatok aktuálnej skladby
Stlačte t po 2 sekundách
prehrávania.
Vyhľadanie
Podržte stlačené t alebo v pre
rýchle pretáčanie dopredu alebo
dozadu.
Prehrávanie hudby opakovane
Stlačte r počas prehrávania.
■ 1: Prehráva opakovane aktuálnu
zvukovú stopu.
■ ALL (VŠETKY): Prehráva
opakovane všetky zvukové stopy.
■ OFF (VYP.): Vráti sa späť na
normálne prehrávanie.
Poznámky
Táto funkcia nemusí byť
podporovaná v závislosti od
mobilného telefónu.

Prehrávanie hudby v náhodnom
poradí
Stlačte s počas prehrávania.
■ ON (ZAP.): Prehrá všetky zvukové
stopy v náhodnom poradí.
■ OFF (VYP.): Vráti sa späť na
normálne prehrávanie.
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Nastavenia tónu
1. Stlačte k počas prehrávania.

Poznámky
Táto funkcia nemusí byť
podporovaná v závislosti od
mobilného telefónu.

2. Detailné informácie nájdete v
časti „Nastavenia tónu (ponuka
FM/AM/DAB)“ 3 17.

Zobrazenie snímok
Prezeranie snímok
1. Pripojte USB pamäťové
zariadenie, ktoré obsahuje súbory
so snímkami, k USB portu.
Snímka sa zobrazí.
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Otočenie snímky

Z obrazovky snímky stlačte u alebo
v, aby ste otočili snímku v smere
chodu alebo v protismere chodu
hodinových ručičiek.

Zväčšenie snímky

Z obrazovky snímky stlačte w, aby
ste snímku zväčšili.

Používanie ponuky USB snímky
2. Stlačte obrazovku, aby sa snímka
zobrazila na celej obrazovke.
Stlačte obrazovku znova, aby ste
sa vrátili späť na predchádzajúcu
obrazovku.
Poznámky
Ak je USB pamäťové zariadenie už
pripojené, stlačte ; > picture &
movie (snímky a video) > Source
(Zdroj) S > USB (snímka), aby ste
zobrazili súbory so snímkami.
Pre vašu bezpečnosť sú niektoré
funkcie deaktivované počas jazdy
vozidla.

Prezeranie prezentácie

Na obrazovke snímky stlačte t.
■ Prehrá sa prezentácia.
■ Stlačte obrazovku, aby ste prerušili
prezentáciu počas jej prehrávania.

Prezeranie predchádzajúcej
alebo nasledujúcej snímky

Z obrazovky snímky stlačte d alebo
c, aby ste zobrazili predchádzajúcu
alebo nasledujúcu snímku.

1. Z obrazovky snímky stlačte
MENU. Zobrazí sa ponuka USB
snímky.

Externé zariadenia
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◆ clock/temp display (zobrazenie
hodín/teploty): Pre zobrazenie
hodín a teploty na celej
obrazovke, zvoľte On (Zap.)
alebo Off (Vyp.).
◆ display setting (nastavenie
displeja): Nastavte jas a
kontrast.
3. Po dokončení nastavenia stlačte
q.
2. Stlačte želanú ponuku.
◆ zoznam súborov snímok:
Zobrazí zoznam všetkých
súborov snímok.
◆ triediť podľa názvu: Zobrazí
snímky v poradí podľa názvu.
◆ triediť podľa dátumu: Zobrazí
snímky v poradí podľa dátumu.
◆ čas prezentácie: Zvoľte interval
prezentácie.

Prehrávanie videa
Prehrávanie súboru s videom
1. Pripojte USB pamäťové
zariadenie, ktoré obsahuje súbory
s videom, k USB portu.
Video sa prehrá.

2. Stlačte obrazovku, aby ste skryli/
zobrazili ovládaciu lištu. Stlačte
obrazovku znova, aby ste sa
vrátili späť na predchádzajúcu
obrazovku.
Poznámky
Ak je USB pamäťové zariadenie už
pripojené, stlačte ; > picture &
movie (snímky a video) > Source
(Zdroj) S > USB (video), aby ste
prehrali súbory s videom.
Funkcia prehrávania videa nie je
dostupná počas jazdy. (Na základe
predpisov o cestnej premávke je táto
funkcia dostupná len vtedy, keď je
vozidlo odstavené.)
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Prehrávanie predchádzajúceho
videa
Stlačte d do 5 sekúnd od začatia
prehrávania, aby ste spustili
prehrávanie predchádzajúceho
videa.

Používanie ponuky USB videa
1. Z obrazovky videa stlačte MENU.
Zobrazí sa ponuka USB videa.

Návrat na začiatok aktuálneho
videa
Stlačte d po 5 sekundách
prehrávania.

Pozastavenie

Stlačte / počas prehrávania.
Stlačte c znova pre obnovenie
prehrávania.

Prehrávanie nasledujúceho
videa
Stlačte c, aby ste prehrali
nasledujúce video.

Skenovanie smerom dopredu
alebo dozadu

Podržte stlačené d alebo c počas
prehrávania, aby ste rýchlo pretáčali
dozadu alebo dopredu. Uvoľnite
tlačidlo, aby ste pokračovali v
prehrávaní normálnou rýchlosťou.

Zobrazenie videa na celej
obrazovke

Z obrazovky videa stlačte x, aby ste
zobrazenie prepli na celú obrazovku.
Stlačte x znova, aby ste sa vrátili
späť na predchádzajúcu obrazovku.

2. Stlačte želanú ponuku.
◆ movie file lists (zoznam súborov
videa): Zobrazí zoznam
všetkých súborov videa.
◆ clock/temp display (zobrazenie
hodín/teploty): Pre zobrazenie
hodín a teploty na celej
obrazovke, zvoľte On (Zap.)
alebo Off (Vyp.).

Externé zariadenia
◆ display setting (nastavenie
displeja): Nastavte jas a
kontrast.
◆ tone settings (nastavenia
tónu): Nastavte parametre
zvuku. Detailné informácie
nájdete v časti „Nastavenia
tónu (ponuka FM/AM/DAB)“
3 17.
3. Po dokončení nastavenia stlačte
q.

Jazyk titulkov

Ak má súbor videa jazyk titulkov,
používateľ si môže zobraziť jazyk
titulkov.

1. Na obrazovke videa stlačte k.

2. Stlačte < alebo >.
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Poznámky
Používateľ si môže nastaviť jeden z
jazykov titulkov, ktorý súbor s DivX
videom podporuje.
Ak existuje nejaký jazyk titulkov,
používateľ si môže nastaviť tento
jazyk, alebo ho môže zapnúť a
vypnúť.
Poznámky
Prehrávateľný formát titulkov: .smi
Názov súboru titulkov (.smi) by mal
byť rovnaký ako názov súboru s
videom.

Jazyk zvuku

Ak má súbor videa jazyk zvuku,
používateľ si môže zvoliť jazyk zvuku.

3. Stlačte l.
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Externé zariadenia

1. Na obrazovke videa stlačte k.

Poznámky
Používateľ si môže nastaviť jeden z
jazykov titulkov, ktorý súbor s DivX
videom podporuje.
Ak existuje nejaký jazyk titulkov,
používateľ si môže nastaviť tento
jazyk, alebo ho môže zapnúť a
vypnúť.

Prehrávanie videa z prídavného
zariadenia
2. Stlačte < alebo >.

3. Stlačte l.

Pripojte prídavné zariadenie, ktoré
obsahuje zdroj videa k vstupnému
konektoru AUX. Keď informačný
systém dokončí načítavanie
informácií z prídavného zariadenia,
spustí prehrávanie automaticky.

Poznámky
Ak je prídavné zariadenie už
pripojené, stlačte ; > picture &
movie (snímky a video) > Source
(Zdroj) S > AUX (video), aby ste
prehrali videosekvenciu z
prídavného zariadenia.
V prípade zariadenia iPod/iPhone,
pripojte zariadenie iPod/iPhone k
vstupu AUX pomocou kábla AUX
pre zariadenie iPod/iPhone, aby ste
mohli prehrávať súbor s videom zo
zariadenia iPod/iPhone.

Externé zariadenia
Funkcia prehrávania videa nie je
dostupná počas jazdy. (Na základe
predpisov o cestnej premávke je táto
funkcia dostupná len vtedy, keď je
vozidlo odstavené.)

Používanie ponuky AUX videa
1. Z obrazovky AUX videa stlačte
MENU. Zobrazí sa ponuka AUX.
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◆ clock/temp display (zobrazenie
hodín/teploty): Pre zobrazenie
hodín a teploty na celej
obrazovke, zvoľte On (Zap.)
alebo Off (Vyp.).
◆ display settings (nastavenia
displeja): Nastavte jas a
kontrast.
3. Po dokončení nastavenia stlačte
q.
2. Stlačte želanú ponuku.
◆ tone settings (nastavenia
tónu): Nastavte parametre
zvuku. Detailné informácie
nájdete v časti „Nastavenia
tónu (ponuka FM/AM/DAB)“
3 17.
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Telefón
Bluetooth® ................................... 48
Telefónna súprava handsfree ...... 53

Bluetooth®
Pochopenie Bluetooth
bezdrôtovej technológie

Bluetooth bezdrôtová technológia
zakladá bezdrôtové prepojenie medzi
dvoma zariadeniami, ktoré podporujú
technológiu Bluetooth. Po úvodnom
párovaní sa dve zariadenia dokážu
spojiť automaticky pri každom ich
zapnutí. Bluetooth umožňuje
bezdrôtový prenos informácií medzi
Bluetooth telefónmi, PDA, alebo
inými zariadeniami na krátke
vzdialenosti s využitím frekvencie
2,45 GHz pre bezdrôtové
telekomunikačné technológie. V
rámci tohto vozidla môžu používatelia
využívať funkciu telefonovania bez
použitia rúk (hands-free), prenášať
údaje hands-free a prehrávať
hudobné súbory prepojením
mobilného telefónu so systémom.
Poznámky
V niektorých oblastiach môžu
existovať obmedzenia v používaní
bezdrôtovej technológie Bluetooth.

Z dôvodu rozličnosti Bluetooth
zariadení a ich verzií firmvéru môže
vaše zariadenie reagovať odlišne pri
činnosti cez pripojenie Bluetooth.
V prípade akýchkoľvek otázok
týkajúcich sa funkcie Bluetooth
vášho mobilného telefónu, si pozrite
príručku k danému zariadeniu.

Párovanie a pripojenie
Bluetooth

Aby ste mohli používať funkciu
Bluetooth, uistite sa, že je Bluetooth
na vašom zariadení zapnuté. Pozrite
si návod na obsluhu Bluetooth
zariadenia.
Ak sa v informačnom systéme
nenachádza žiadne spárované
zariadenie
1. Stlačte ; na ovládacom paneli.
2. V domovskej ponuke stlačte
phone (telefón) a potom stlačte
Yes (Áno).

Telefón
4. Na obrazovke zoznamu
nájdených zariadení stlačte
zariadenie, ktoré si želáte
spárovať.
◆ Ak je podporované SSP
(Secure Simple Pairing
(Zabezpečené samostatné
párovanie)), stlačte Yes (Áno)
na zobrazenej obrazovke vášho
Bluetooth zariadenia a
informačného systému.
3. Stlačte Search Bluetooth Device
(Hľadať zariadenie Bluetooth),
aby ste vyhľadali Bluetooth
telefóny.
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Bluetooth zariadení tak, ako je
zobrazené na informačnej
obrazovke.

5. Keď je vaše Bluetooth zariadenie
a informačný systém úspešne
spárované, obrazovka telefónu sa
zobrazuje na informačnom
systéme.

◆ Ak SSP (Secure Simple
Pairing) nie je podporované,
zadajte PIN kód na vašom
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Telefón
Poznámky
Ak existuje Bluetooth zariadenie,
ktoré bolo predtým pripojené k
informačnému systému, informačný
systém vykoná automatické
pripojenie. Ak je však nastavenie
Bluetooth vášho Bluetooth
zariadenia vypnuté, na informačnom
systéme sa zobrazí správa o chybe.

Keď pripojenie zlyhá, na
informačnom systéme sa zobrazí
správa o chybe.
Poznámky
Keď je vaše zariadenie Bluetooth
úspešne spárované s informačným
systémom, telefónny zoznam sa
prevezme automaticky. Avšak
telefónny zoznam nemusí byť
prevzatý automaticky v závislosti od
typu telefónu. V takom prípade
vykonajte prevzatie telefónneho
zoznamu prostredníctvom vášho
telefónu.

Ak sa v informačnom systéme
nachádza spárované zariadenie
1. Stlačte ; na ovládacom paneli.
2. Stlačte settings (nastavenia) v
domovskej ponuke.
3. Stlačte connection settings
(nastavenia pripojenia) >
bluetooth settings (nastavenia
bluetooth) > pair device (párovať
zariadenie).
4. Na obrazovke zariadení stlačte
zariadenie, ktoré chcete spárovať
a potom pokračujte krokom 6.
Keď sa na obrazovke zariadení
nenachádza žiadne vami želané
zariadenie, stlačte Search
Bluetooth Device (Hľadať
Bluetooth zariadenia), aby ste
vyhľadali želané zariadenie.

5. Na obrazovke zoznamu
nájdených zariadení stlačte
zariadenie, ktoré si želáte
spárovať.
◆ Ak je podporované SSP
(Secure Simple Pairing
(Zabezpečené samostatné
párovanie)), stlačte Yes (Áno)
na zobrazenej obrazovke vášho
Bluetooth zariadenia a
informačného systému.

Telefón

◆ Ak SSP (Secure Simple
Pairing) nie je podporované,
zadajte PIN kód na vašom
Bluetooth zariadení tak, ako je
zobrazené na informačnej
obrazovke.

6. Keď je vaše Bluetooth zariadenie
úspešne spárované s
informačným systémom, na
obrazovke párovaného
zariadenia je zobrazené nh.
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◆ Pripojený telefón je zvýraznený
značkou y.
◆ Značka nh označuje, že je
povolená funkcia hands-free a
funkcia prehrávania hudby cez
telefón.
◆ Značka h označuje, že je
povolená len funkcia handsfree.
◆ Značka n označuje, že je
povolená len funkcia
prehrávania hudby cez
Bluetooth.
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Telefón

Poznámky
Keď je vaše zariadenie Bluetooth
úspešne spárované s informačným
systémom, telefónny zoznam sa
prevezme automaticky. Avšak
telefónny zoznam nemusí byť
prevzatý automaticky v závislosti od
typu telefónu. V takom prípade
vykonajte prevzatie telefónneho
zoznamu prostredníctvom vášho
telefónu.

3. Stlačte connection settings
(nastavenia pripojenia) >
bluetooth settings (nastavenia
bluetooth) > pair device (párovať
zariadenie).
4. V prípade pripojenia bude
spárované zariadenie zobrazené
s h.

3. Stlačte connection settings
(nastavenia pripojenia) >
bluetooth settings (nastavenia
bluetooth) > pair device (párovať
zariadenie).
4. Stlačte názov zariadenia, ktoré
chcete odpojiť.

Poznámky
Informačný systém dokáže
zaregistrovať až päť zariadení
Bluetooth.
Poznámky
Keď pripojenie zlyhá, na displeji
informačného systému sa objaví
správa o chybe.

5. Stlačte OK.

Kontrola pripojeného Bluetooth
zariadenia

Odpojenie zariadenia Bluetooth

Pripojenie zariadenia Bluetooth

1. Stlačte ; na ovládacom paneli.
2. Stlačte settings (nastavenia) v
domovskej ponuke.

1. Stlačte ; na ovládacom paneli.
2. Stlačte settings (nastavenia) v
domovskej ponuke.

1. Stlačte ; na ovládacom paneli.
2. Stlačte settings (nastavenia) v
domovskej ponuke.

Telefón
3. Stlačte connection settings
(nastavenia pripojenia) >
bluetooth settings (nastavenia
bluetooth) > pair device (párovať
zariadenie).
4. Stlačte názov zariadenia, ktoré
chcete pripojiť.

2. Stlačte settings (nastavenia) v
domovskej ponuke.
3. Stlačte connection settings
(nastavenia pripojenia) >
bluetooth settings (nastavenia
bluetooth) > pair device (párovať
zariadenie).
4. Stlačte Del.

5. Stlačte OK.

Vymazanie zariadenia
Bluetooth

Ak už nepotrebujete používať
Bluetooth zariadenie, môžete ho
vymazať.
1. Stlačte ; na ovládacom paneli.

5. Stlačte Yes (Áno).
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Telefónna súprava
handsfree
Zavolanie zadaním telefónneho
čísla
1. Zadajte telefónne číslo pomocou
klávesnice na obrazovke telefónu.

2. Stlačte y na obrazovke alebo
yw na diaľkovom ovládaní na
volante.
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Telefón

Poznámky
Ak stlačíte nesprávne číslo, stlačte
⇦ pre vymazanie zadaného čísla po
jednej číslici alebo stlačte a podržte
⇦, aby ste vymazali všetky číslice
zadaného čísla naraz.

Prepnutie hovoru na mobilný
telefón (súkromný režim)
1. Ak chcete prepnúť hovor na
mobilný telefón namiesto handsfree súpravy vo vozidle, stlačte m.

Zapnutie/vypnutie mikrofónu
Mikrofón môžete zapnúť/vypnúť
stlačením n.

Volanie opätovným vytočením

Na diaľkovom ovládaní na volante
stlačte yw, aby ste zobrazili zoznam
hovorov alebo podržte stlačené y na
obrazovke telefónu.
Poznámky
Ak neexistuje žiadna história
hovorov, nie je možné vykonať
opätovné vytočenie posledného
volaného čísla.

Prijímanie hovorov
1. Ak hovor prichádza cez mobilný
telefón s pripojeným Bluetooth,
prehrávaná stopa sa preruší a
telefón zazvoní, pričom sa
zobrazia príslušné informácie.

2. Ak chcete hovor prepnúť späť na
hands-free súpravu vozidla,
znova stlačte m. Hovor sa prepne
na hands-free súpravu vozidla.

2. Ak chcete hovoriť cez telefón,
stlačte yw na diaľkovom ovládaní
na volante, alebo stlačte Accept
(Prijať) na obrazovke.
Ak chcete odmietnuť hovor,
stlačte @n na diaľkovom
ovládaní na volante, alebo
stlačte Reject (Odmietnuť) na
obrazovke.

Telefón

Používanie ponuky telefónneho
zoznamu
1. Stlačte phone book (telefónny
zoznam) na obrazovke telefónu.

2. Použite tlačidlá R a S na
listovanie v zozname.
3. Zvoľte záznam telefónneho
zoznamu, na ktorý chcete
zavolať.
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4. Stlačte číslo, ktoré chcete vytočiť.

Vyhľadávanie záznamov
telefónneho zoznamu
1. Stlačte phone book (telefónny
zoznam) na obrazovke telefónu.
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Telefón
3. Pomocou klávesnice zadajte
meno, ktoré chcete vyhľadať.
Detailné informácie nájdete v
časti „Vyhľadávanie mena“ 3 53.
4. Zvoľte záznam telefónneho
zoznamu, na ktorý chcete
zavolať.

2. Stlačte o na
obrazovke telefónneho zoznamu.

5. Stlačte číslo, ktoré chcete vytočiť.
Poznámky
Keď je vaše zariadenie Bluetooth
úspešne spárované s informačným
systémom, telefónny zoznam sa
prevezme automaticky. Avšak
telefónny zoznam nemusí byť
prevzatý automaticky v závislosti od
typu telefónu. V takom prípade

vykonajte prevzatie telefónneho
zoznamu prostredníctvom vášho
telefónu.
Vyhľadávanie mena
Napr., keď používateľ vyhľadáva
meno „Alex“:
1. Stlačte abc, aby ste zvolili prvé
písmeno.
Mená, ktoré obsahujú písmená
„a“, „b“ alebo „c“, sú zobrazené na
obrazovke telefónneho zoznamu.
2. Stlačte jkl, aby ste zvolili druhé
písmeno.
Mená, ktoré obsahujú písmená
„j“, „k“ alebo „l“, sú zobrazené na
obrazovke telefónneho zoznamu.
3. Stlačte def, aby ste zvolili tretie
písmeno.
Mená, ktoré obsahujú písmená
„d“, „e“ alebo „f“, sú zobrazené na
obrazovke telefónneho zoznamu.
4. Stlačte wxyz, aby ste zvolili štvrté
písmeno.
Mená, ktoré obsahujú písmená
„w“, „x“, „y“ alebo „z“, sú

Telefón
zobrazené na obrazovke
telefónneho zoznamu.
5. Čím viac písmen mena zadáte,
tým viac sa skráti zoznam
možných mien.

(Prijatý hovor)
3. Zvoľte záznam telefónneho
zoznamu, na ktorý chcete
zavolať.

Zavolanie pomocou tlačidiel
rýchlej voľby

Zavolanie pomocou histórie
volaní
1. Stlačte call history (história
volaní) na obrazovke telefónu.
2. Stlačte a, b alebo c.

(Uskutočnené volanie)
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(Zmeškaný hovor)

Stlačte a podržte stlačené tlačidlo
rýchlej voľby na klávesnici na
obrazovke telefónu.
Len tlačidlá rýchlej voľby, ktoré sú už
uložené v mobilnom telefóne, sa dajú
použiť pre volania pomocou rýchlej
voľby. Podporované sú max.
dvojciferné čísla rýchlej voľby.
Pre dvojciferné čísla rýchlej voľby
stlačte a podržte 2. číslo, aby ste
uskutočnili hovor na číslo uložené v
rámci rýchlej voľby.
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Všeobecné informácie
Informačný systém vo vašom aute
vám poskytuje informácie zábavnou
formou s použitím najnovšej
technológie.
Rádio môžete jednoducho použiť
zaregistrovaním až do 36 FM, AM a
DAB (Digital Audio Broadcasting)
rádiových staníc tlačidlami
PREDVOLIEB [1~6] na každých šesť
strán. DAB je k dispozícii len pre
model typu 1/2-A.
Integrovaný CD prehrávač dokáže
prehrávať zvukové disky CD a MP3
(WMA). USB prehrávač dokáže
prehrávať pripojené pamäťové
zariadenia USB alebo zariadenia
iPod.
Funkcia pripojenia telefónu cez
Bluetooth umožňuje bezdrôtové
hands-free telefonovanie, ako aj
počúvanie prehrávača hudby v
telefóne. Funkcia pripojenia
Bluetooth telefónu je dostupná len
pre model typu 1/2-A.

Zapojte prenosný prehrávač hudby
do externého zvukového vstupu a
vychutnajte si zvuk informačného
systému v najvyššej kvalite.
Digitálny procesor zvuku poskytuje
množstvo prednastavených režimov
ekvalizéra pre optimalizáciu zvuku.
Systém sa dá jednoducho nastaviť
pomocou starostlivo navrhnutého
nastavovacieho zariadenia,
inteligentného zobrazovača a
multifunkčného regulátora ponúk s
číselníkom.
■ V časti „Prehľad“ je uvedený
jednoduchý prehľad funkcií
informačného systému a súhrn
všetkých regulačných zariadení.
■ V časti „Obsluha“ sú vysvetlené
základné ovládacie prvky pre
informačný systém.

Úvod
Indikácia na obrazovke

Indikácia na obrazovke sa môže líšiť
od indikácie v príručke, pretože
väčšina indikácií obrazovky sa
odlišuje podľa nastavenia zariadenia
a špecifikácie vozidla.

Funkcia pre odraďovanie
zlodejov
Informačný systém má nainštalovaný
elektrický systém zabezpečenia proti
krádeži.
Informačný systém funguje iba vo
vozidle, do ktorého bol pôvodne
nainštalovaný. To znamená, že
systém bude v prípade krádeže
nepoužiteľný na iných vozidlách.
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Prehľad ovládacích prvkov
Typ 1

Úvod
Typ 1-A: Rádio/DAB + CD/MP3 +
AUX + USB/iPod + Bluetooth
Typ 1-B: Rádio + CD/MP3 + AUX
1. Displej
Displej so stavom a informáciami
o prehrávaní/príjme/ponuke.
2. Tlačidlo s ovládacím gombíkom
POWER/VOLUME
◆ Stlačte toto tlačidlo pre
zapnutie/vypnutie napájania.
◆ Otáčajte ovládací gombík pre
nastavenie celkovej hlasitosti.
3. Tlačidlá PRESET [1 ~ 6 ]
◆ Podržte ktorékoľvek z týchto
tlačidiel pre pridanie aktuálnej
rozhlasovej stanice do
aktuálnej strany obľúbených
staníc.
◆ Stlačte ktorékoľvek z týchto
tlačidiel pre výber kanálu
spojeného s daným tlačidlom.
4. Tlačidlo EJECT
Stlačte toto tlačidlo a vytiahnite
disk.

5. Otvor pre disk
Toto je otvor, do ktorého sa
zasúvajú kompaktné disky, resp.
z ktorého sa kompaktné disky
vyberajú von.
6. Tlačidlo FAVOURITE [FAV1-2-3]
Stlačte toto tlačidlo pre výber
strany s uloženými obľúbenými
kanálmi.
7. Tlačidlo INFORMATION [INFO]
◆ Stlačte toto tlačidlo pre
zobrazenie informácií o súbore
pri použití režimu prehrávania
CD/MP3/USB/iPod.
◆ Zobrazte informácie o
rozhlasovej stanici a aktuálne
prehrávanej skladbe pri použití
funkcie rádia.
8. Tlačidlá dSEEKc
◆ Stlačte tieto tlačidlá pri použití
rádia alebo DAB pre
automatické vyhľadávanie
staníc s kvalitným príjmom.

9.

10.

11.

12.

63

Podržaním týchto tlačidiel
môžete manuálne nastaviť
rozhlasovú frekvenciu.
◆ Pri použití režimov prehrávania
CD/MP3/USB/iPod stlačte tieto
tlačidlá pre okamžité prehratie
predchádzajúcej alebo
nasledujúcej stopy.
Tieto tlačidlá môžete podržať
pre rýchle posúvanie aktuálne
prehrávanej skladby dozadu/
dopredu.
Tlačidlo CD/AUX
Stlačte toto tlačidlo pre výber
funkcie zvuku CD/MP3/AUX
alebo USB/iPod/Bluetooth.
Tlačidlo RADIO BAND
Stlačte toto tlačidlo, aby ste zvolili
FM/AM rádio alebo DAB.
Tlačidlo TP
Počas používania funkcie FM
RDS zapnite alebo vypnite TP
(dopravné správy).
Tlačidlo CONFIG
Stlačením tohto tlačidla vstúpite
do ponuky Settings (Nastavenia).
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13. Tlačidlo TONE
Stlačte toto tlačidlo pre
nastavenie/výber režimu
nastavenia zvuku.
14. Tlačidlo s ovládacím gombíkom
MENU-TUNE
◆ Stlačte toto tlačidlo pre
zobrazenie aktuálne funkčnej
ponuky alebo výber/vykonanie
obsahu nastavenia a hodnôt
nastavenia.
◆ Otáčajte ovládací gombík pre
presun/zmenu obsahu
nastavenia alebo hodnôt
nastavenia.
15. Port AUX
K tomuto portu pripojte externé
zvukové zariadenie.
16. Tlačidlo PBACK
◆ Zrušenie vstupného obsahu
alebo návrat na
predchádzajúcu ponuku.
17. Tlačidlo PHONE/MUTE
◆ Stlačte toto tlačidlo pre
aktiváciu režimu telefónu
Bluetooth (len pre model typu 1-

A), resp. pre zapnutie alebo
vypnutie funkcie stlmenia (len
pre model typu 1-B).
◆ Podržte tlačidlo pre zapnutie
alebo vypnutie funkcie stlmenia
(len pre model typu 1-A).

Úvod
Typ 2
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Typ 2-A: Rádio + CD/MP3 + AUX +
USB/iPod + Bluetooth
Typ 2-B: Rádio + CD/MP3 + AUX
1. Displej
Displej so stavom a informáciami
o prehrávaní/príjme/ponuke.
2. Tlačidlo s ovládacím gombíkom
POWER/VOLUME
◆ Stlačte toto tlačidlo pre
zapnutie/vypnutie napájania.
◆ Otáčajte ovládací gombík pre
nastavenie celkovej hlasitosti.
3. Tlačidlá PRESET [1 ~ 6 ]
◆ Podržte ktorékoľvek z týchto
tlačidiel pre pridanie aktuálnej
rozhlasovej stanice do
aktuálnej strany obľúbených
staníc.
◆ Stlačte ktorékoľvek z týchto
tlačidiel pre výber kanálu
spojeného s daným tlačidlom.
4. Tlačidlo EJECT
Stlačte toto tlačidlo a vytiahnite
disk.

5. Otvor pre disk
Toto je otvor, do ktorého sa
zasúvajú kompaktné disky, resp.
z ktorého sa kompaktné disky
vyberajú von.
6. Tlačidlo FAVOURITE [FAV1-2-3]
Stlačte toto tlačidlo pre výber
strany s uloženými obľúbenými
kanálmi.
7. Tlačidlo INFORMATION [INFO]
◆ Stlačte toto tlačidlo pre
zobrazenie informácií o súbore
pri použití režimu prehrávania
CD/MP3/USB/iPod.
◆ Zobrazte informácie o
rozhlasovej stanici a aktuálne
prehrávanej skladbe pri použití
funkcie rádia.
8. Tlačidlá dSEEKc
◆ Stlačte tieto tlačidlá pri použití
rádia pre automatické
vyhľadávanie staníc s kvalitným
príjmom. Podržaním týchto
tlačidiel môžete manuálne
nastaviť rozhlasovú frekvenciu.
◆ Pri použití režimov prehrávania
CD/MP3/USB/iPod stlačte tieto

9.

10.

11.

12.

13.

tlačidlá pre okamžité prehratie
predchádzajúcej alebo
nasledujúcej stopy.
Tieto tlačidlá môžete podržať
pre rýchle posúvanie aktuálne
prehrávanej skladby dozadu/
dopredu.
Tlačidlo CD/AUX
Stlačte toto tlačidlo pre výber
funkcie zvuku CD/MP3/AUX
alebo USB/iPod/Bluetooth.
Tlačidlo RADIO BAND
Stlačením tohto tlačidla vyberte
pásmo rádia FM alebo AM.
Tlačidlo TP
Počas používania funkcie FM
RDS zapnite alebo vypnite TP
(dopravné správy).
Tlačidlo CONFIG
Stlačením tohto tlačidla vstúpite
do ponuky Settings (Nastavenia).
Tlačidlo TONE
Stlačte toto tlačidlo pre
nastavenie/výber režimu
nastavenia zvuku.

Úvod
14. Tlačidlo s ovládacím gombíkom
MENU-TUNE
◆ Stlačte toto tlačidlo pre
zobrazenie aktuálne funkčnej
ponuky alebo výber/vykonanie
obsahu nastavenia a hodnôt
nastavenia.
◆ Otáčajte ovládací gombík pre
presun/zmenu obsahu
nastavenia alebo hodnôt
nastavenia.
15. Port AUX
K tomuto portu pripojte externé
zvukové zariadenie.
16. Tlačidlo PBACK
◆ Zrušte vstupný obsah alebo sa
vráťte na predchádzajúcu
ponuku.
17. Tlačidlo PHONE/MUTE
◆ Stlačte toto tlačidlo pre
aktiváciu režimu telefónu
Bluetooth (len model typu 2-A),

resp. pre zapnutie alebo
vypnutie funkcie stlmenia (len
model typu 2-B).
◆ Podržte tlačidlo pre zapnutie
alebo vypnutie funkcie stlmenia
(len model typu 2-A).

Ovládacie prvky zvuku na
volante
Ovládanie zvuku na volante typu 1:
voliteľná výbava

1. Tlačidlo Mute/Hang up
Stlačte toto tlačidlo v
ktoromkoľvek režime prehrávania
zvuku pre zapnutie a vypnutie
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funkcie stlmenia. V obsadenom
režime sa dá toto tlačidlo použiť
na odmietnutie hovorov alebo na
ukončenie hovorov.
2. Tlačidlo Call
◆ Stlačte toto tlačidlo pre prijatie
hovoru alebo vstup do
výberového režimu opätovného
vytočenia.
◆ Podržte tlačidlo pre vstup do
záznamu vytočených hovorov
alebo pre prepínanie medzi
režimom hands-free a režimom
súkromného hovoru počas
telefonovania.
3. Tlačidlo/ovládací gombík Source
[dSRCc]
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◆ Stlačte tlačidlo pre výber režimu
prehrávania zvuku.
◆ Otáčajte ovládací gombík pre
zmenu priradených
rozhlasových staníc alebo
zmenu práve prehrávanej
hudby.
4. Tlačidlá Volume [+ -]
◆ Stlačte tlačidlo + pre zvýšenie
hlasitosti.
◆ Stlačte tlačidlo - pre zníženie
hlasitosti.
Ovládanie zvuku na volante typu 2:
voliteľná výbava

1. Tlačidlo Mute/Hang up
Stlačte tlačidlo pre zapnutie a
vypnutie funkcie stlmenia.
2. Nie je k dispozícii
3. Tlačidlo/ovládací gombík Source
[dSRCc]
◆ Stlačte tlačidlo pre výber režimu
prehrávania zvuku.
◆ Otáčajte ovládací gombík pre
zmenu priradených
rozhlasových staníc alebo
zmenu práve prehrávanej
hudby.
4. Tlačidlá Volume [+ -]
◆ Stlačte tlačidlo + pre zvýšenie
hlasitosti.
◆ Stlačte tlačidlo - pre zníženie
hlasitosti.

Obsluha
Tlačidlá a ovládacie zariadenie

Informačný systém sa ovláda
pomocou funkčných tlačidiel,
multifunkčného ovládacieho gombíka
s číselníkom a ponúk uvedených na
displeji.
Tlačidlá a ovládacie regulátory
použité v systéme, sú nasledujúce.
■ Tlačidlá a ovládací gombík
informačného systému
■ Tlačidlá diaľkového ovládača na
volante

Úvod
Zapnutie/vypnutie systému

Automatické vypnutie

Keď je spínač zapaľovania (kľúč
zapaľovania auta) vo vypnutej
polohe, zapnutie informačného
systému pomocou tlačidla POWER/
VOLUME automaticky vypne
informačný systém po desiatich
minútach od poslednej operácie
používateľa.

Ovládanie hlasitosti

■ Pomocou ovládacieho gombíka
diaľkového ovládača na volante
stlačte tlačidlá VOLUME [+/-] pre
nastavenie hlasitosti.
■ Zobrazí sa aktuálna hlasitosť
zvuku.
■ Zapnutím hlavného vypínača
informačného systému sa úroveň
hlasitosti nastaví na jej
predchádzajúcu hodnotu (ak je
menšia ako maximálna spúšťacia
hlasitosť).

Automatické ovládanie
hlasitosti

Pre zapnutie systému stlačte tlačidlo
POWER/VOLUME.
Po zapnutí hlavného vypínača začne
hrať predtým zvolená rozhlasová
stanica alebo skladba. (Avšak v
závislosti od zariadenia bude iná pri
zvuku Bluetooth).
Pre vypnutie systému stlačte tlačidlo
POWER/VOLUME.
Otáčaním ovládacieho gombíka
POWER/VOLUME nastavte
hlasitosť.
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Len čo začne fungovať nastavenie
hlasitosti zvuku s kompenzáciou
rýchlosti, hlasitosť bude automaticky
regulovaná podľa rýchlosti vozidla,
aby kompenzovala hluk od motora a
pneumatík (Pozri Settings
(Nastavenia) → Radio Settings
(Nastavenia rádia) → Auto Volume
(Automatická regulácia hlasitosti)).
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Obmedzenie hlasitosti pri
vysokej teplote

Ak je vnútorná teplota rádia príliš
vysoká, informačný systém obmedzí
regulovateľnú maximálnu hlasitosť.
V prípade potreby sa hlasitosť zníži
automaticky.

Otáčaním ovládacieho gombíka
MENU-TUNE vyberte požadovaný
režim regulácie tónu, potom stlačte
tlačidlo MENU-TUNE.

Nastavenia tónu

V ponuke nastavenia tónu možno
rôznym spôsobom nastaviť vlastnosti
zvuku podľa zvuku AM/FM/DAB rádia
a funkcií každého prehrávača zvuku.

Pri použití príslušného funkčného
režimu stlačte tlačidlo TONE.

Otáčaním ovládacieho gombíka
MENU-TUNE vyberte požadovanú
hodnotu regulácie tónu, potom stlačte
tlačidlo MENU-TUNE.
Aktuálne zvolenú položku je možné
aktivovať dlhým stlačením tlačidla
MENU-TUNE v konfiguračnom
režime ladenia, prípadne sa dajú
aktivovať všetky položky
konfiguračného režimu ladenia dlhým
stlačením tlačidla TONE.

Nastavenia tónu
■ Bass (Basy): Nastavte úroveň
basov na -12 až +12.
■ Midrange (Stredný rozsah):
Nastavte úroveň stredného
rozsahu na -12 až +12.
■ Treble (Výšky): Nastavte úroveň
výšok na -12 až +12.
■ Fader (Predozadné vyváženie): V
modeli vozidla so systémom
šiestich reproduktorov nastavte
vyváženie predného/zadného
reproduktora spredu 15 dozadu 15.
■ Balance (Vyváženie): Nastavte
vyváženie ľavého/pravého
reproduktora zľava 15 doprava 15.
■ EQ (Ekvalizér): Zvoľte alebo
vypnite štýl zvuku (OFF (VYP) Pop - Rock - Classical (Klasická) Talk (Hovorené slovo) - Country).

Úvod
Výber funkcie
FM/AM alebo DAB rádio

Stlačte tlačidlo RADIO BAND, aby ste
zvolili FM/AM alebo DAB rádio.
Stlačením tlačidla MENU-TUNE
otvorte ponuku FM menu (Ponuka
FM), AM menu (Ponuka AM) alebo
DAB menu (Ponuka DAB), ktorá
obsahuje možnosti pre výber
rozhlasových staníc.
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Prehrávanie zvuku CD/MP3/USB/
iPod/Bluetooth alebo externý
zvukový vstup (AUX)

Opakovaným stláčaním tlačidla CD/
AUX prepínajte medzi funkciami
prehrávača zvuku, funkciou AUX pre
disky CD/MP3 alebo pripojený USB
alebo iPod, resp. prehrávač zvuku
Bluetooth. (MP3/CD → USB → iPod →
BT Audio → AUX → CD/MP3...)
Ovládacím gombíkom na volante
Source [dSRCc] vyberte požadovaný
režim.

Stlačením tlačidla MENU-TUNE
otvorte ponuku s možnosťami pre
príslušnú funkciu alebo ponuku
príslušného zariadenia (okrem zvuku
Bluetooth).
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Hands-free telefón s funkciou
Bluetooth

Stlačením tlačidla PHONE/MUTE
vyberte funkciu Bluetooth hands-free
telefónu (len pre modely typu 1/2-A).

Stlačením tlačidla PHONE/MUTE
otvorte Bluetooth s možnosťami pre
príslušnú funkciu.

Prispôsobenie
Hlavné tlačidlá/ovládací gombík
Tlačidlá a ovládacie regulátory
použité v Settings (Nastavenia), sú
nasledujúce.
(12) Tlačidlo CONFIG
Stlačením tohto tlačidla vstúpite do
ponuky Settings (Nastavenia).

(14) Tlačidlo s ovládacím gombíkom
MENU-TUNE
■ Otáčaním ovládacieho regulátora
sa presuňte na požadovanú
ponuku alebo položku nastavenia.
■ Stlačením tlačidla vyberte/vstúpte
na podrobnú ovládaciu obrazovku
aktuálnej ponuky alebo položky
nastavenia.
(16) Tlačidlo P BACK
Zrušenie vstupnej položky alebo
návrat na predchádzajúcu
obrazovku/ponuku.

Ako používať ponuku nastavení
na prispôsobenie
■ Ponuky nastavenia a funkcie sa
môžu líšiť podľa modelu auta.
■ Referencia: Tabuľka informácií pre
ponuku Settings (Nastavenia)
nižšie.

Úvod
[Príklad] Settings (Nastavenia) →
Time Date (Čas a dátum) → Set date
(Nastaviť dátum): 23 Jan 2012

Stlačením tlačidla CONFIG sa otvorí
ponuka Settings (Nastavenia).
Po prečítaní informačnej tabuľky pre
ponuku nižšie Settings (Nastavenia),
otáčajte ovládací gombík MENUTUNE pre presun k požadovanej
ponuke nastavení, potom stlačte
tlačidlo MENU-TUNE.

■ Uvádza podrobný zoznam pre
príslušnú ponuku nastavení alebo
funkčný stav.
■ Ak existuje iný podrobný zoznam z
príslušného podrobného zoznamu,
tento úkon môžete zopakovať.

Otáčaním ovládacieho gombíka
MENU-TUNE prejdite na
požadovanú hodnotu nastavenia
alebo funkčný stav. Potom stlačte
tlačidlo MENU-TUNE.
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Úvod
Tabuľka informácií týkajúcich sa
nastavení
[Jazyky]

■ Ak príslušný podrobný zoznam
obsahuje niekoľko položiek,
zopakujte tento úkon.
■ Nastavte/zadajte príslušnú
hodnotu nastavenia, inak sa zmení
funkčný stav.

Vyberte želaný jazyk.

[Time Date] (Čas Dátum)

Set time (Nastaviť čas): Manuálne
nastavte hodiny a minúty podľa
aktuálneho času.
■ Set date (Nastaviť dátum):
Manuálne nastavte aktuálny rok/
mesiac/dátum.
■ Set time format (Nastaviť formát
času): Vyberte zobrazenie času:
12h alebo 24h.
■ Set date format (Nastaviť formát
dátumu): Nastavte formát
zobrazenia dátumu.
YYYY.MM.DD: 2012 Jan. 23
DD/MM/YYYY: 23 Jan. 2012

Úvod
MM/DD/YYYY: Jan. 23, 2012
■ RDS clock synchronization
(Synchronizácia hodín RDS):
Vyberte možnosť On (Zap). alebo
Off (Vyp).
[Radio settings] (Nastavenia rádia)

■ Auto volume control (Automatické
ovládanie hlasitosti): Nastavte
možnosť Off (Vyp). / Low (Nízka) /
Medium (Stredná) / High (Vysoká).
■ Maximum Startup Volume
(Maximálna hlasitosť po spustení):
Manuálne nastavte maximálny limit
hlasitosti pri spustení.

■ Radio favourites (Obľúbené
rozhlasové stanice):
Manuálne nastavte čísla strán s
vašimi obľúbenými stanicami.
■ AS Stations (AS stanice): Nastavte
funkciu Auto Store stations
(Automatické ukladanie staníc) pre
každé rádio.
■ RDS options (Možnosti RDS):
Nastavte možnosti RDS.
- RDS: On/Off (Zap./Vyp.)
(aktivujete alebo deaktivujete
funkciu RDS).
- Regional (Regionalizácia): - On/
Off (Zap./Vyp.) (aktivujete alebo
deaktivujete funkciu Regional
(Regionálne správy)).
- Text scroll freeze (Pozastavenie
posúvania textu): On/Off (Zap./
Vyp.) (aktivujete alebo deaktivujete
funkciu Text scroll freeze (Zastaviť
posúvanie textu)).
- TA volume (Hlasitosť dopravných
správ): Nastavte hlasitosť
dopravných správ.
■ DAB nastavenia: Nastavte DAB
nastavenia.
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- Automatické prepájanie skupín:
On/Off (Zap./Vyp.) (aktivujete
alebo deaktivujete funkciu Auto
ensemble linking (Automatické
prepájanie skupín)).
- Auto linking DAB-FM
(Automatické prepájanie DAB-FM):
On/Off (Zap./Vyp.) (aktivujete
alebo deaktivujete funkciu Auto
linking DAB-FM (Automatické
prepájanie DAB-FM)).
- Dynamic audio adaptation
(Dynamické prispôsobenie zvuku):
On/Off (Zap./Vyp.) (aktivujete
alebo deaktivujete funkciu Dynamic
audio adaption (Dynamické
prispôsobenie zvuku)).
- Výber pásma: Nastavte Both
(Obe), L-band (Pásmo L) alebo
Band III (Pásmo III).
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[Bluetooth Settings] (Nastavenia
Bluetooth)

Bluetooth: Zadajte Bluetooth
settings (Nastavenia Bluetooth).
■ Activation (Aktivácia): Vyberte
možnosť On (Zap). alebo Off (Vyp).
■ Zoznam zariadení: Vyberte
požadované zariadenie. Následne
ho môžete vybrať/pripojiť/odpojiť/
vymazať.
■ Párovanie zariadenia: Pokúste sa
spárovať nové zariadenie
Bluetooth.

■ Zmena kódu Bluetooth: Manuálne
zmeňte/nastavte kód Bluetooth.
■ Restore factory settings (Obnoviť
nastavenia z výrobného závodu):
Obnovte počiatočné hodnoty
nastavenia na predvolené
nastavenia.

Rádio

Rádio
Použitie ........................................ 77
Rádiový dátový systém (RDS) ..... 84
Anténa s pevným osadením ........ 88

Použitie
Pred použitím FM, AM alebo
DAB rádia
Hlavné tlačidlá/ovládací gombík
(10) Tlačidlo RADIO BAND
Stlačte toto tlačidlo, aby ste zvolili FM,
AM alebo DAB rádio.
(14) Tlačidlo s ovládacím gombíkom
MENU-TUNE
■ Otáčaním tohto tlačidla/
ovládacieho gombíka manuálne
nájdite rozhlasovú frekvenciu.
■ Stlačením tohto tlačidla/
ovládacieho gombíka získajte
prístup k obrazovke ponúk z
aktuálneho režimu.
(16) Tlačidlo P BACK
Zrušenie vstupnej položky alebo
návrat na predchádzajúcu
obrazovku/ponuku.
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(8) Tlačidlá dSEEKc
■ Stlačením tohto tlačidla
automaticky vyhľadajte dostupné
rozhlasové alebo DAB stanice.
■ Podržaním tohto tlačidla môžete
ladiť na požadovanú rozhlasovú
alebo DAB stanicu. Po výbere
stanice nechajte tlačidlo, aby sa
zastavilo na aktuálnej frekvencii.
(6) Tlačidlo FAVOURITE [FAV1-2-3]
Stlačením tohto tlačidla sa posúvajte
po stranách s uloženými obľúbenými
rozhlasovými alebo DAB stanicami.
(3) PRESET (Predvoľba) [1 ~ 6]
tlačidlá
■ Podržaním ktoréhokoľvek z týchto
tlačidiel PRESET priradíte aktuálnu
rozhlasovú stanicu danému
tlačidlu.
■ Stlačením tohto tlačidla vyberte
stanicu priradenú tlačidlu PRESET.
(11) Tlačidlo TP
Počas používania funkcie FM RDS,
funkciu TP (Dopravné správy)
zapnite alebo vypnite.
(7) Tlačidlo INFORMATION [INFO]
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Rádio

Zobrazenie informácií o vysielanej
rozhlasovej alebo DAB stanici.

Automatické vyhľadávanie
rozhlasovej stanice

Automatické vyhľadávanie DAB
servisného prvku

Stlačením tlačidiel dSEEKc
automaticky vyhľadajte dostupné
rozhlasové stanice s kvalitným
príjmom.

Stlačte tlačidlá dSEEKc, aby ste
automaticky vyhľadali dostupné DAB
servisné prvky v aktuálnej skupine.
Pre prechod na predchádzajúcu/
nasledujúcu skupinu stlačte tlačidlá
dSEEKc.

Počúvanie rozhlasovej alebo
DAB stanice
Výber režimu rádia alebo DAB

Opakovane stlačte tlačidlo RADIO
BAND, aby ste zvolili FM, AM alebo
DAB pásmo.
Naladí sa predtým zvolená
rozhlasová stanica.

Rádio
Vyhľadávanie rozhlasovej stanice

Vyhľadávanie DAB skupiny

Prepojenie DAB služby

Podržaním tlačidiel dSEEKc rýchlo
zmeňte frekvenciu a potom pustite
tlačidlo na požadovanej frekvencii.

Stlačte a podržte tlačidlá dSEEKc,
aby ste vykonali automatické
vyhľadávanie dostupného
komponentu služby DAB s dobrým
príjmom.

(DAB-DAB zap./DAB-FM vyp.)

(DAB-DAB vyp./DAB-FM zap.)
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Manuálne naladenie rozhlasovej
stanice

(DAB-DAB zap./DAB-FM zap.)
Keď nastavíte funkciu Auto linking
DAB-FM (Automatické prepojenie
DAB-FM) ako aktivovanú, ak je signál
služby DAB slabý, informačný systém
prijíma prepojený servisný prvok
automaticky (pozrite si Settings
(Nastavenia) → Radio settings
(Nastavenia rádia) → DAB settings
(Nastavenia DAB) → Auto linking
DAB-FM (Automatické prepojenie
DAB-FM)).

Otáčaním ovládacieho gombíka
MENU-TUNE manuálne nájdite
požadovanú rozhlasovú frekvenciu.

Manuálne naladenie DAB stanice

V režime DAB stlačte tlačidlo MENUTUNE, aby ste vstúpili do ponuky
DAB.
Otočte ovládací gombík MENUTUNE pre výber DAB manuálneho
ladenia a potom stlačte tlačidlo
MENU-TUNE.
Otočte ovládací gombík MENUTUNE, aby ste manuálne naladili
želanú vysielaciu frekvenciu a potom
stlačte tlačidlo MENU-TUNE.

Rádio
Používanie zoznamu staníc DAB

Zobrazenie DAB informácií
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Používanie tlačidiel PRESET
Priradenie tlačidla PRESET

Otočte ovládací gombík MENUTUNE, aby ste zobrazili DAB zoznam
staníc.
■ Zobrazia sa informácie o zozname
DAB staníc.
■ Ak je zoznam DAB staníc prázdny,
aktualizácia DAB zoznamu staníc
sa spustí automaticky.
Otáčaním ovládacieho gombíka
MENU-TUNE zvoľte požadovaný
zoznam staníc, potom stlačte tlačidlo
MENU-TUNE pre naladenie
príslušného rozhlasového kanálu.

Opakovane stlačte tlačidlo
INFORMATION (INFORMÁCIE)
[INFO], aby ste zvolili želaný režim
zobrazenia informácií DAB stanice.
Zobrazí sa informácia o vysielaní
číslo 1 zo zvolenej strany predvoľby
FAV (Obľúbené).

Stlačením tlačidla FAVOURITE
[FAV1-2-3] vyberte požadovanú
stranu s uloženými obľúbenými
stanicami.
Podržaním ktoréhokoľvek z tlačidiel
PRESET [1 ~ 6] danému tlačidlu
priradíte aktuálnu rozhlasovú stanicu
alebo DAB stanicu vybranej strany s
obľúbenými stanicami.
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■ Uložiť možno až 3 strany s
obľúbenými stanicami, pričom na
každej strane môže byť uložených
až 6 rozhlasových alebo DAB
staníc.
■ Počet strán s používanými
obľúbenými stanicami je možné
nastaviť v Settings (Nastavenia) →
Radio Settings (Nastavenia rádia)
→ Radio favourites (Obľúbené
rozhlasové stanice) (max. počet
strán s obľúbenými stanicami).
■ Ak novú rozhlasovú stanicu
priradíte už predtým priradenému
tlačidlu PRESET [1 ~ 6], jeho
predchádzajúci obsah sa vymaže a
nahradí novou rozhlasovou alebo
DAB stanicou, ktorá sa uloží.

Priame počúvanie tlačidlom PRESET

Opakovane stlačte tlačidlo
FAVOURITE [FAV1-2-3], aby ste
zvolili želanú stránku s predvoľbami
FAV (obľúbené).
Zobrazí sa informácia o vysielaní
číslo 1 zo zvolenej strany predvolieb
FAV (Obľúbené).
Stlačte tlačidlo PRESET [1 ~ 6], aby
ste priamo počúvali rozhlasovú/DAB
stanicu uloženú pod týmto tlačidlom.

Používanie ponuky rádia alebo
DAB

Stlačte tlačidlo MENU-TUNE, aby ste
zobrazili ponuku rádia alebo DAB
ponuku.
Otáčaním ovládacieho gombíka
MENU-TUNE sa presuňte k
požadovanej položke ponuky, potom
stlačte tlačidlo MENU-TUNE pre
výber príslušnej položky alebo
zobrazenie podrobnej ponuky
položky.

Rádio
Ponuka FM/AM/DAB → Zoznam
obľúbených staníc

V položke FM ponuka/AM ponuka/
DAB ponuka otáčaním ovládacieho
gombíka MENU-TUNE zvolíte
zoznam obľúbených staníc, potom
stlačte tlačidlo MENU-TUNE.
Zobrazia sa informácie o zozname
obľúbených staníc.
Otáčaním ovládacieho gombíka
MENU-TUNE zvoľte požadovaný
zoznam obľúbených staníc, potom
stlačte tlačidlo MENU-TUNE pre
naladenie príslušného rozhlasového
kanálu.
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AM/FM menu (Ponuka AM/FM) →
FM/AM stations list (Zoznam staníc
FM/AM)

FM/DAB menu (Ponuka FM/DAB) →
FM/DAB category list (Zoznam
kategórií FM/DAB)

V FM ponuke/AM ponuke, otočte
ovládací gombík MENU-TUNE, aby
ste zvolili zoznam staníc FM/AM,
potom stlačte tlačidlo MENU-TUNE.
Zobrazia sa informácie zoznamu
staníc FM/AM.
Otáčaním ovládacieho gombíka
MENU-TUNE zvoľte požadovaný
zoznam staníc, potom stlačte tlačidlo
MENU-TUNE pre naladenie
príslušného rozhlasového kanálu.

V FM ponuke/DAB ponuke, otočte
ovládací gombík MENU-TUNE, aby
ste sa presunuli na zoznam kategórií
FM/DAB, potom stlačte tlačidlo
MENU-TUNE.
Zobrazí sa zoznam kategórií FM/
DAB.
Otáčaním ovládacieho gombíka
MENU-TUNE zvoľte požadovaný
zoznam staníc, potom stlačte tlačidlo
MENU-TUNE pre naladenie
príslušnej rozhlasovej frekvencie.
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DAB menu (Ponuka DAB) → DAB
announcements (Oznámenia DAB)

FM/AM/DAB menu (Ponuka FM/AM/
DAB) → Update FM/AM/DAB stations
list (Aktualizovať zoznam staníc FM/
AM/DAB)

■ Prebehne aktualizácia FM
zoznamu staníc/AM zoznamu
staníc/DAB zoznamu staníc.
■ Počas aktualizácie FM zoznamu
staníc/AM zoznamu staníc/DAB
zoznamu staníc stlačte tlačidlo
MENU-TUNE alebo tlačidlo P
BACK pre zastavenie uloženia
zmien.

Rádiový dátový systém
(RDS)
V ponuke DAB otočte ovládací
gombík MENU-TUNE a presuňte sa k
položke DAB announcements
(Oznámenia DAB), potom stlačte
tlačidlo MENU-TUNE.
Zobrazia sa oznámenia DAB.
Otáčaním ovládacieho gombíka
MENU-TUNE zvoľte požadované
zoznamy staníc, potom stlačte
tlačidlo MENU-TUNE pre naladenie
príslušnej rozhlasovej frekvencie.

Z ponuky FM/AM/DAB, otočte
ovládací gombík MENU-TUNE a
presuňte sa na položku Update FM
stations list (Aktualizovať zoznam
staníc FM)/Update AM stations list
(Aktualizovať zoznam staníc AM)/
Update DAB stations list
(Aktualizovať zoznam staníc DAB),
potom stlačte tlačidlo MENU-TUNE.

■ Rádiový dátový systém (RDS) je
služba FM staníc, ktorá výrazne
uľahčuje nájdenie rozhlasových
staníc s bezporuchovým príjmom.

Rádio
Konfigurácia RDS

■ RDS stanice sú indikované názvom
programu s rozhlasovou
frekvenciou.

Zobrazenie informácií o
vysielaní RDS

Počas príjmu vysielania RDS stlačte
tlačidlo INFORMATION [INFO] pre
kontrolu prijímaných informácií o
vysielaní RDS.

Stlačením tlačidla CONFIG zobrazíte
ponuku Settings (Nastavenia).
Otáčaním ovládacieho gombíka
MENU-TUNE sa presuňte k
nastaveniam rádia, potom stlačte
tlačidlo MENU-TUNE.
Otočte ovládací gombík MENUTUNE pre výber RDS možností a
potom stlačte tlačidlo MENU-TUNE.

Zapnutie alebo vypnutie RDS
Nastavte možnosť RDS na On
(Zap.) alebo Off (Vyp.).
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Aktiváciou RDS získate nasledujúce
výhody:
■ Na displeji sa namiesto frekvencie
zobrazí názov naladenej stanice.
■ Informačný systém vždy naladí
najlepšiu frekvenciu nastavenej
stanice v rámci AF (alternatívna
frekvencia).

V ponuke nastavení RDS options
(nastavenia RDS) otočte ovládací
gombík MENU-TUNE pre presun na
položku RDS: Off (Vyp)., potom
stlačte tlačidlo MENU-TUNE pre
zapnutie funkcie.
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Zapnutie alebo vypnutie
regionalizácie

Pre regionalizáciu musí byť
aktivované RDS.
V istých prípadoch niektoré stanice
RDS vysielajú odlišné regionálne
programy na rôznych frekvenciách.
Nastavte možnosť Regional (REG)
na On (Zap.) alebo Off (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.

V ponuke nastavení RDS options
(nastavenia RDS) otočte ovládací
gombík MENU-TUNE pre presun na
položku Regional: Off (Regionálne
správy: Vyp)., potom stlačte tlačidlo
MENU-TUNE pre zapnutie funkcie
regionálnych správ.

Zapnutie a vypnutie
pozastavenia posúvania textu

Zapnutie alebo vypnutie funkcie
pozastavenia posúvania textu (na
zobrazenie informácií o programovej
službe):

V ponuke nastavení RDS options
(nastavenia RDS) otočte ovládací
gombík MENU-TUNE pre presun na
položku Text scroll freeze: Off
(Pozastavenie posúvania textu:
Vyp)., potom stlačte tlačidlo MENUTUNE pre zapnutie funkcie Text scroll
freeze (Pozastavenie posúvania
textu).

Hlasitosť dopravných správ
(TA)

Je možné prednastaviť minimálnu
hlasitosť dopravných správ (TA).

Rádio
Minimálnu hlasitosť dopravných
správ môžete zvýšiť alebo znížiť v
porovnaní s normálnou hlasitosťou
zvuku.

V ponuke nastavení RDS options
(Nastavenia RDS) otočte ovládací
gombík MENU-TUNE pre presun na
položku TA volume (Hlasitosť
dopravných správ), potom stlačte
tlačidlo MENU-TUNE.
Otáčaním ovládacieho gombíka
MENU-TUNE nastavte úroveň
hlasitosti dopravných správ, potom
stlačte tlačidlo MENU-TUNE.

Rozhlasová služba dopravných
správ
TP = Dopravný program
Rozhlasové stanice so službou
dopravných správ sú stanice RDS,
ktoré vysielajú dopravné správy.
Zapnutie alebo vypnutie funkcie
pohotovostného zariadenia
dopravných správ informačného
systému:
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■ Ak sa zapne služba rozhlasových
dopravných správ, v hlavnej
ponuke rádia sa zobrazí [ ].

■ Ak aktuálna stanica nie je stanica
so službou rozhlasových
dopravných správ, tak sa
automaticky spustí vyhľadávanie
najbližšej stanice so službou
dopravných správ.

Mimo režimu telefónu stlačte tlačidlo
TP pre aktiváciu alebo deaktiváciu
funkcie dopravného servisu.
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■ Hneď ako sa nájde stanica so
službou rozhlasových dopravných
správ, v hlavnej ponuke rádia sa
zobrazí [TP].
■ Ak je zapnutá služba rozhlasových
dopravných správ, tak sa preruší
prehrávanie hudby CD/MP3/USB/
iPod/Bluetooth alebo AUX na dobu
vysielania dopravných správ.

Zrušenie dopravných správ

Zrušenie dopravných správ, napr.
počas prehrávania CD/MP3 alebo
príjmu rádia:

Zapnite službu rozhlasových
dopravných správ a úplne stíšte
hlasitosť informačného systému.
Dopravné správy sa prerušia, ale
služba rozhlasových dopravných
správ zostane naďalej zapnutá.

Anténa s pevným
osadením

Zrušenie aktuálnych
dopravných správ

Zrušenie aktuálnych dopravných
správ, napr. počas príjmu rádia TA:

Ak chcete strešnú anténu
demontovať, otáčajte ňou proti smeru
hodinových ručičiek. Ak chcete
strešnú anténu nainštalovať, otáčajte
ňou v smere hodinových ručičiek.

Mimo režimu telefónu stlačte tlačidlo
TP.
Mimo režimu telefónu stlačte tlačidlo
TP.

Rádio
Výstraha
Ak vchádzate do miestnosti s
nízkym stropom, nezabudnite
odmontovať anténu, aby sa
nepoškodila.
Ak vojdete do autoumyvárne i s
anténou, môže dôjsť k poškodeniu
antény alebo panelu na streche.
Uistite sa, že ste pred vjazdom do
automatickej autoumyvárne
demontovali anténu.
Kvôli dobrému príjmu pevne
nainštalujte anténu a postavte ju do
vzpriamenej polohy.
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Audioprehrávače

Prehrávač CD

Prehrávač CD .............................. 90
Prídavné zariadenia ..................... 99

Pred použitím prehrávača CD

Prehrávač CD/MP3 tohto systému
dokáže prehrávať zvukové disky CD
a MP3 (WMA).

Dôležité informácie o zvukových
diskoch CD a MP3 (WMA)

Výstraha
V žiadnom prípade nevkladajte do
tohto CD/MP3 (WMA) prehrávača
žiadne DVD disky, mini disky s
priemerom 8 cm, alebo disky s
abnormálne poškodených
povrchom.
Na povrch disku neumiestňujte
žiadne nálepky. Takéto disky sa
môžu v CD prehrávači zaseknúť a
poškodiť jeho mechaniku. Ak sa
mechanika poškodí, bude
potrebná nákladná výmena
celého zariadenia.

■ Zvukový disk CD s protipirátskou
ochranou, ktorý je nekompatibilný s
normou pre zvukové CD, nemusí
fungovať správne, resp. nemusí
fungovať vôbec.
■ S diskmi CD-R a CD-RW, ktoré boli
nahrávané manuálne sa zvykne
často manipuluje nedbanlivejšie
než s originálnymi CD diskami. S
manuálne nahrávanými diskami
CD-R a CD-RW by sa však malo
manipulovať obzvlášť opatrne.
Pozri nasledujúce body.
■ Manuálne nahrávané disky CD-R a
CD-RW sa nemusia prehrávať
správne, resp. vôbec. V týchto
prípadoch však nejde o problém so
zariadením.
■ Pri výmene diskov buďte opatrní,
aby ste stranu disku so záznamom
nezašpinili odtlačkami prstov.
■ Po vytiahnutí disku z prehrávača
CD/MP3: ihneď vložte disk do
obalu, aby ste zabránili jeho
poškodeniu, prípadne zašpineniu
prachom.

Audioprehrávače
■ Ak je disk zašpinený prachom
alebo kvapalinou, môže to spôsobiť
problémy v dôsledku znečistenia
šošovky prehrávača CD/MP3 vnútri
zariadenia.
■ Disky chráňte pred horúčavou a
nevystavujte ich priamemu svetlu.
Použiteľný typ disku
■ Tento produkt dokáže prehrávať
zvukové disky CD/MP3 (WMA).
◆ CD-DA: CD-R/CD-RW
◆ MP3(WMA): CD-R/CD-RW/CDROM
■ Nižšie uvedené súbory MP3
(WMA) nie je možné prehrávať.
◆ Súbor zakódovaný v MP3i (MP3
interactive) alebo v štandardoch
MP3 PRO
◆ Súbor MP3 (WMA) zakódovaný v
neštandardoch
◆ Súbory MP3, ktoré nie sú vo
formáte MPEG1 Layer3

Upozornenia pre používanie disku
■ Nepoužívajte nižšie uvedené typy
diskov. Nadmerné používanie
týchto diskov v prehrávači môže
spôsobiť problémy
◆ Disky s nálepkami, štítkami alebo
nalepenou ochrannou fóliou
◆ Disky s nálepkou vytlačenou
pomocou atramentovej tlačiarne
◆ Disky, ktoré sú vytvorené
prepaľovaním. Obsahujú totiž
dáta presahujúce štandardnú
kapacitu
◆ Disky, ktoré sú prasknuté,
poškriabané alebo ohnuté, sa
nebudú správne prehrávať
◆ 8 cm disk alebo nekruhový disk
(štvoruholník, päťuholník, ovál)
■ Do otvoru pre disk nevkladajte nič
iné okrem disku. V opačnom
prípade môžu vzniknúť problémy
alebo dôjsť k poškodeniu.
■ V dôsledku tvorby vlhkosti vnútri
zariadenia nemusí prehrávač
diskov fungovať správne, ak v
chladnom počasí zapnete kúrenie.

■
■
■

■
■

■
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Ak dôjde k takejto situácii, pred
použitím nechajte zariadenie asi
hodinu vypnuté.
V dôsledku otrasov vozidla pri
jazde na nerovných cestách sa
môže prehrávanie zastaviť.
Disk nezasúvajte ani nevyťahujte
silou, ani ho rukou neblokujte pri
vysúvaní.
Disk nezasúvajte s potlačenou
stranou smerom nahor. Ak je disk
zasunutý naopak, nedá sa
prehrávať.
Pri manipulácii s diskom sa rukou
nedotýkajte nahrávanej strany
(strana bez potlače alebo výzdoby).
Disky, ktoré momentálne
nepoužívate, vložte do obalov a
uschovajte ich na miesto, ktoré nie
je vystavené priamemu svetlu
alebo vysokým teplotám.
Nenanášajte na disk žiadne
chemické látky. Disky čistite
vlhkou, mäkkou handričkou.
Utierajte ich smerom zo stredu k
okraju.
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Upozornenia pre používanie diskov
CD-R/RW
■ Pri používaní diskov CD-R/CD-RW
sa smú používať iba disky, ktoré
boli „dokončené“ finalizáciou
zápisu.
■ Disky vytvorené na osobnom
počítači sa nemusia prehrávať v
závislosti od nastavenia a
konkrétneho prostredia
aplikačného programu.
■ Disky CD-R/CD-RW,
predovšetkým veľkokapacitné
disky, nemusia fungovať, ak sú
priamo vystavené pôsobeniu
priameho svetla či vysokých teplôt,
resp. ak sú vo vašom aute
uchovávané dlhú dobu.
■ Názov a iné textové informácie
zaznamenané na diskoch CD-R/
CD-RW sa na tomto zariadení
nemusia zobraziť.
■ Disky CD-RW sa môžu načítavať
dlhšie než disky CD alebo CD-R.
■ Poškodené hudobné súbory sa
nemusia prehrať alebo sa budú
prehrávať prerušovane.

■ Niektoré disky s protipirátskou
ochranou sa nemusia prehrať.
■ Disk MP3 (WMA) môže obsahovať
maximálne 512 súborov pre každú
z 10 úrovní priečinkov a zároveň je
možné prehrať maximálne 999
súborov.
■ Systém dokáže rozpoznať iba
disky MP3 (WMA) vytvorené podľa
normy ISO-9660, úroveň 1/2 alebo
v systéme súborov Joliet.
(Nepodporuje systém súborov
UDF).
■ Súbory MP3/WMA nie sú
kompatibilné s prenosom dát
paketovým zápisom.
■ Nemusia sa prehrať ani disky, na
ktorých sú zapísané súbory MP3/
WMA a zvukové údaje (CDDA),
konkrétne v prípadoch, ak sa jedná
o typy CD-Extra alebo Mixed-Mode
CD.
■ Medzi názvy súborov/priečinkov,
ktoré je možné použiť na každý
disk, patria nasledovné, vrátane
štvorznakovej prípony názvu
súboru (.mp3).

◆ ISO 9660 úroveň 1: Maximálne
12 znakov
◆ ISO 9660 úroveň 2: Maximálne
31 znakov
◆ Joliet: Maximálne 64 znakov
(1 bajt)
◆ Dlhý názov súboru Windows:
Maximálne 28 znakov (1 bajt)
Upozornenie pre používanie
hudobných súborov MP3/WMA
■ Tento produkt dokáže prehrávať
súbory MP3 (WMA) s príponou
názvu súboru mp3, .wma (malé
písmená), alebo .MP3 a .WMA
(veľké písmená).
■ Medzi súbory MP3, ktoré tento
produkt dokáže prehrávať, patria
tieto:
◆ Bitová rýchlosť: 8 kbps ~ 320
kbps
◆ Vzorkovacia frekvencia: 48 kHz,
44,1 kHz, 32 kHz (pre MPEG-1),
24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (pre
MPEG-2)

Audioprehrávače
■ Tento produkt dokáže prehrávať
súbory s bitovou rýchlosťou 8kb/s ~
320kb/s. Súbory s bitovou
rýchlosťou nad 128kb/s sa
vyznačujú vyššou kvalitou zvuku.
■ Tento produkt dokáže pri súboroch
MP3 zobraziť informácie značky
ID3 (verzia 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4),
ako napríklad názov albumu a
interpret.
■ Pre zobrazenie informácií o albume
(názov disku), stope (názov stopy)
a interpretovi (interpret stopy) by
mal byť súbor kompatibilný s
formátmi V1 a V2 s tagom typu ID3.
■ Tento produkt dokáže prehrávať
súbory MP3 pomocou VBR. Pri
prehrávaní súboru MP3 typu VBR
sa zobrazený zostávajúci čas môže
líšiť od skutočného času.

Poradie prehrávania hudobných
súborov
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Prehrávanie CD/MP3
Hlavné tlačidlá/Ovládací prvok
(9) Tlačidlo CD/AUX
Vyberte prehrávač CD/MP3.
(14) Tlačidlo s ovládacím gombíkom
MENU-TUNE
■ Otáčajte tlačidlo/ovládací gombík
pre presun k zoznamu stôp,
ponuke alebo položke informácií o
stope MP3 (WMA).
■ Stlačte tlačidlo/ovládací gombík
pre zobrazenie obrazovky ponuky
pre aktuálnu položku alebo
aktuálny režim.
(8) Tlačidlá dSEEKc
■ Stlačte tieto tlačidlá pre
prehrávanie predchádzajúcej alebo
nasledujúcej stopy.
■ Podržte tieto tlačidlá pre prevíjanie
stopy dozadu alebo rýchle
prevíjanie dopredu. Potom tlačidlo
pustite, ak chcete pokračovať v
prehrávaní pri normálnej rýchlosti.
(4) Tlačidlo EJECT
Vysuňte disk.
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(7) Tlačidlo INFORMATION [INFO]
zobrazuje informácie o aktuálne
prehrávanej stope.
Vloženie a prehrávanie disku

Do otvoru pre disky zasuňte disk,
ktorý chcete prehrať, s potlačou
smerom nahor.

■ Po načítaní informácií z disku sa
automaticky začne prehrávať od
stopy 1.
■ Po zasunutí nečitateľného disku sa
takýto disk automaticky vysunie a
zobrazí sa chybové hlásenie disku.
Systém následne prepne na
naposledy používanú funkciu alebo
rádio FM.

Ak je disk, ktorý chcete prehrať, už
zasunutý, opakovaný stláčaním
tlačidla CD/AUX vyberte prehrávanie
CD/MP3.
■ Ak nie je nájdený žiadny disk na
prehrávanie, na obrazovke sa
objaví hlásenie No CD inserted
(Nie je zasunuté žiadne CD) a
funkcia nebude zvolená.
■ Automaticky sa prehrá stopa, ktorá
bola prehrávaná ako posledná.

Audioprehrávače
Vysuňte disk

Ak chcete vysunúť disk, stlačte
tlačidlo EJECT a vytiahnite disk.
■ Keď sa disk vysunie, automaticky
dôjde k prepnutiu na naposledy
používanú funkciu alebo rádio FM.
■ Disk sa automaticky znovu zasunie
späť, ak ho v priebehu určitej doby
nevytiahnete.
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Zmena prehrávanej stopy

Stlačte tlačidlá dSEEKc v režime
prehrávania pre prehratie
predchádzajúcej alebo nasledujúcej
stopy.
Pomocou ovládacieho gombíka
diaľkového ovládača na volante je
možné stopy meniť jednoduchým
otáčaním ovládacieho gombíka
Source [dSRCc].

Alebo sa otáčaním ovládacieho
gombíka MENU-TUNE presuňte k
zoznamu prehrávaných stôp. Pre
jeho okamžitú zmenu potom stlačte
tlačidlo MENU-TUNE.
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Zmena pozície prehrávania

Počas režimu prehrávania podržte
tlačidlá dSEEKc pre prevíjanie
skladby dozadu alebo rýchlo
dopredu. Pre pokračovanie v
prehrávaní skladby pri normálnej
rýchlosti tlačidlo pustite.
Počas prevíjania dozadu a rýchlo
dopredu sa hlasitosť trochu zníži,
pričom sa zobrazí doba prehrávania.

Zobrazenie informácií o prehrávanej
stope

V režime prehrávania stlačte tlačidlo
INFORMATION [INFO] pre
zobrazenie informácií o aktuálne
prehrávanej stope.
Ak o prehrávanej stope zvukového
disku CD neexistujú žiadne
informácie, systém zobrazí hlásenie
No information (Žiadne informácie).

Pri stopách MP3 (WMA) je možné
zobraziť podrobnejšie informácie
otáčaním ovládacieho gombíka
MENU-TUNE z informačného
zobrazenia stopy.
■ Zobrazené informácie obsahujú
názov súboru, názov priečinka a
informácie o značke ID3 uložené so
skladbou.
Ak boli k súborom MP3 (WMA)
pridané nesprávne informácie o
značke ID3 (napr. interpret, názov
skladby) ešte pred ich napálením
na disk, tieto informácie zobrazí
informačný systém tak, ako sú.

Audioprehrávače

97

CD menu (Ponuka CD) → Track list
(Zoznam stôp)

Nesprávne informácie o značke
ID3 nie je možné v informačnom
systéme zmeniť ani opraviť
(značky ID3 je možné opraviť len
na počítači).
■ Informácie o skladbách
používajúce špeciálne znaky alebo
v nedostupné jazyky sa môžu
zobraziť ako ----, prípadne sa
nezobrazia vôbec.

Používanie ponuky CD
Zmena režimu prehrávania

V režime prehrávania MENU-TUNE
zobrazte ponuku CD.

Otáčaním ovládacieho prvku MENUTUNE vyberte funkciu náhodného
výberu alebo opakovaného
prehrávania. Následne stlačte tlačidlo
MENU-TUNE pre zapnutie alebo
vypnutie príslušných funkcií.

Pri zvukových diskoch CD otáčajte
ovládací gombík MENU-TUNE v
ponuke CD pre zvolenie zoznamu
stôp, následne stlačte tlačidlo MENUTUNE.
Otáčaním ovládacieho gombíka
MENU-TUNE nájdite požadovaný
zoznam stôp, potom stlačte tlačidlo
MENU-TUNE pre prehratie zvolenej
stopy.
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CD menu (Ponuka CD) → Folders
(Priečinky)

Pri diskoch MP3 (WMA) otáčajte
ovládací gombík MENU-TUNE v
ponuke CD pre zvolenie priečinkov,
potom stlačte tlačidlo MENU-TUNE.
Otáčaním ovládacieho gombíka
MENU-TUNE vyberte požadovaný
priečinok, potom stlačte tlačidlo
MENU-TUNE.

CD menu (Ponuka CD) → Search...
(Hľadať...)

Otáčaním ovládacieho gombíka
MENU-TUNE nájdite požadovanú
stopu, potom stlačte tlačidlo MENUTUNE pre prehratie zvolenej stopy z
vybraného priečinku.

Pri diskoch MP3 (WMA) otáčajte
ovládací gombík MENU-TUNE v
ponuke CD sa presuňte na Search...
(Vyhľadávať...), potom stlačte tlačidlo
MENU-TUNE.

Audioprehrávače
■ Po načítaní informácií z disku
systém zobrazí prvú skladbu zo
zoznamu skladieb [iP].
■ Ak v zozname skladieb nie sú
hudobné súbory [iP], zobrazí sa
prvá skladba pre každého
interpreta [iA].
■ V závislosti od počtu hudobných
súborov však načítanie disku môže
trvať dlhú dobu.
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Počet relevantných skladieb bude
zobrazený podľa zoznamu
prehrávaných stôp [iP]/Artist
(Interpret) [iA]/Album (Album) [iL]/
Title (Titul) [iS]/Genre (Žáner) [iG].

Otáčaním ovládacieho gombíka
MENU-TUNE nájdite požadovaný
názov stopy, potom stlačte tlačidlo
MENU-TUNE pre prehratie zvolenej
stopy.
Otáčaním ovládacieho gombíka
MENU-TUNE vyberte detailnú
klasifikačnú položku, potom stlačte
tlačidlo MENU-TUNE.
Znovu stlačte tlačidlo MENU-TUNE a
na zobrazenej položke vyhľadávania
otáčajte ovládací prvok MENUTUNE pre výber požadovaného
režimu prehrávania.

Prídavné zariadenia
Prehrávač USB
Upozornenia pre používanie
zariadení USB
■ Nie je možné zaručiť správne
fungovanie, ak je veľkokapacitné
pamäťové zariadenie USB
vstavané do pevného disku, resp.
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pamäťová karta CF alebo SD,
pripojené pomocou adaptéra USB.
Používajte pamäťové zariadenie
USB typu Flash.
Pri pripájaní alebo odpájaní USB
dávajte pozor, aby ste zabránili
výboju statickej elektriny. Ak
pripojenie a odpojenie opakujete
mnohokrát za krátku dobu, môže to
spôsobiť problém s používaním
zariadenia.
Na odpojenie zariadenia USB
použite USB Menu (Ponuka USB)
→ Remove USB (Odstrániť USB)
pomocou tlačidla MENU-TUNE pre
odstránenie USB zariadenia.
Fungovanie nie je zaručené, ak
pripojovacia svorka zariadenia
USB nie je z kovu.
Pripojenie pomocou pamäťových
zariadení USB typu i-Stick môže
byť chybné kvôli vibráciám vozidla,
takže ich fungovanie nie je možné
zaručiť.
Buďte opatrní, aby ste sa
nedotýkali pripojovacej svorky USB
žiadnym predmetom ani časťou
vášho tela.

■ Pamäťové zariadenie USB môže
byť rozpoznané, len ak je
naformátované vo formáte súboru
FAT16/32. Používať sa môžu iba
zariadenia s veľkosťou vyhradenej
jednotky 512 bajtov/sektor alebo
2,048 bajtov/sektor. NTFS ani iné
systémy súborov nie je možné
rozpoznať.
■ Podľa typu a kapacity pamäťového
zariadenia USB a typu uloženého
súboru sa čas potrebný na
rozoznanie súborov môže líšiť. V
uvedenom prípade nejde o problém
s produktom, preto prosím počkajte
na spracovanie súborov.
■ Súbory v niektorých pamäťových
zariadeniach USB nemusia byť
rozpoznané kvôli problémom s
kompatibilitou. Okrem toho,
pripojenia pomocou pamäťovej
čítačky alebo rozbočovača USB nie
sú podporované. Pred použitím
prosím skontrolujte fungovanie
zariadenia vo vozidle.

■ Keď sú cez mobilný disk pripojené
zariadenia ako napríklad prehrávač
MP3, mobilný telefón alebo
digitálny fotoaparát, zariadenie
nemusí fungovať normálne.
■ Neodpájajte pamäťové zariadenie
USB, keď sa prehráva. Môže to
spôsobiť poškodenie produktu
alebo ovplyvniť výkon zariadenia
USB.
■ Odpojte pripojené pamäťové
zariadenie USB, keď je vypnuté
zapaľovanie vozidla. Keď je
zapaľovanie zapnuté počas
pripojenia pamäťového zariadenia
USB, toto zariadenie sa môže v
niektorých prípadoch poškodiť
alebo nemusí fungovať normálne.
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Výstraha
Pamäťové zariadenia USB je
možné pripojiť k tomuto produktu
len za účelom prehrávania
hudobných súborov.
Koncovka USB produktu by sa
nemala používať na nabíjanie
príslušenstva USB, pretože
vytváranie tepla pomocou
koncovky USB môže spôsobiť
problémy s výkonom alebo
poškodenie produktu.
■ Keď sa logická jednotka odpojí od
pamäťového zariadenia USB, pre
hudobné súbory USB môžu byť
prehrávané len súbory z logickej
jednotky najvyššej úrovne. To je
dôvod, prečo by mali byť hudobné
súbory, ktoré chcete prehrať,
uložené v jednotke najvyššej
úrovne zariadenia. Hudobné
súbory v konkrétnych pamäťových
zariadeniach tiež nemusia byť
prehrávané normálne, ak je

aplikácia načítavaná sektorovaním
samostatnej jednotky vnútri
zariadenia USB.
■ Hudobné súbory, na ktoré sa
vzťahuje DRM (Digital Right
Management), nie je možné
prehrávať.
■ Tento produkt dokáže podporovať
pamäťové zariadenia USB s
kapacitou až 16 gigabajtov a s
maximálne 999 súbormi, 512
priečinkami a 10 stupňami štruktúry
priečinkov. Normálne používanie
nie je možné zaručiť pri
pamäťových zariadeniach, ktoré
tento limit prekračujú.
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Upozornenie pre používanie
hudobných súborov USB
■ Poškodené hudobné súbory môžu
byť prehrávané prerušovane alebo
sa nemusia prehrať vôbec.
■ Priečinky a hudobné súbory sú
zobrazené v poradí Symbol →
Number (Číslo) → Language
(Jazyk)
■ Rozpoznať je možné maximálne 64
znakov pre názvy priečinkov alebo
súborov napísaných v systéme
súborov Joliet.
O hudobných súboroch MP3 (WMA)
■ Medzi súbory MP3, ktoré je možné
prehrať, patria tieto:
◆ Bitová rýchlosť: 8 kbps ~ 320
kbps
◆ Vzorkovacia frekvencia:
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (pre
MPEG-1)
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24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (pre
MPEG-2)
Tento produkt zobrazuje súbory
MP3 (WMA) s príponou názvu
súboru .mp3, .wma (malé
písmená), alebo .MP3 alebo .WMA
(veľké písmená).
Tento produkt dokáže pri súboroch
MP3 zobraziť informácie značky
ID3 (verzia 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4) o
albume, interpretovi atď.
Medzi názvy súborov/priečinkov,
ktoré je možné použiť podľa typu
uloženia, patria nasledovné,
vrátane štvorznakovej prípony
názvu súboru (.mp3).
◆ ISO 9660 úroveň 1: Maximálne
12 znakov
◆ ISO 9660 úroveň 2: Maximálne
31 znakov
◆ Joliet: Maximálne 64 znakov
(1 bajt)
◆ Dlhý názov súboru Windows:
maximálne 28 znakov (1 bajt)
Tento produkt dokáže prehrávať
súbory MP3, ktoré používajú VBR.
Keď je prehrávaný súbor MP3 typu

VBR, zobrazený zostávajúci čas sa
môže líšiť od skutočného
zostávajúceho času.
Hlavné tlačidlá/ovládací gombík
Na prehrávanie hudobných súborov
USB sa používajú nasledujúce
hlavné tlačidlá a ovládacie prvky:
(9) Tlačidlo CD/AUX
Opakovane stláčajte tlačidlo, keď je
pripojené zariadenie USB pre výber
režimu prehrávania USB.
(14) Tlačidlo s ovládacím gombíkom
MENU-TUNE
■ Presun k zoznamu stôp, do ponuky
alebo prístup k informáciám o stope
MP3 (WMA) získate otáčaním
ovládacieho gombíka.
■ Stlačte tlačidlo pre zobrazenie
obrazovky ponuky aktuálnej
položky alebo aktuálneho režimu.

(8) Tlačidlá dSEEKc
■ Stlačte tieto tlačidlá pre
prehrávanie predchádzajúcej alebo
nasledujúcej stopy.
■ Pre prevíjanie dozadu alebo rýchle
prevíjanie dopredu tieto tlačidlá
podržte; pre prehrávanie pri
normálnej rýchlosti ich pustite.
(7) Tlačidlo INFORMATION [INFO]
Zobrazuje informácie o aktuálne
prehrávanej stope.
(16) Tlačidlo P BACK
Zrušenie vstupnej položky alebo
návrat na predchádzajúcu ponuku.
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Pripojenie pamäťového zariadenia
USB

Pripojenie pamäťového zariadenia
USB s hudobnými súbormi, ktoré
chcete prehrať, k pripojovacej svorke
USB vykonáte potiahnutím a
otvorením krytu, ktorý sa nachádza
nad prístrojovou doskou.

■ Len čo produkt načíta informácie
na pamäťovom zariadení USB,
automaticky sa spustí prehrávanie.
■ Ak je pripojené nečitateľné
pamäťové zariadenie USB, objaví
sa chybové hlásenie a produkt
automaticky prepne na
predchádzajúcu používanú funkciu
alebo funkciu rádia FM.
Ak bolo pamäťové zariadenie USB so
súbormi na prehrávanie už pripojené,
opakovaným stláčaním tlačidla CD/
AUX vyberte prehrávač USB.
Následne sa automaticky začne
prehrávanie, a síce od
predchádzajúceho bodu prehrávania.
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Funkcie prehrávača USB potom
fungujú podobne ako prehrávanie
CD/MP3.
Ukončenie prehrávania hudobných
súborov
Stlačením tlačidla RADIO BAND
alebo CD/AUX vyberte ďalšie
funkcie.
Na ukončenie prehrávania a
odpojenie pamäťového zariadenia
USB použite USB menu (Ponuka
USB) → Remove USB (Odstrániť
USB), aby ste bezpečne odstránili
USB pamäťové zariadenie.
Používanie ponuky USB
Pokyny pre Shuffle songs/ Repeat/
Folders/Search... (Náhodný výber
skladieb/Opakovať/Priečinky/
Hľadať...) v ponuke USB sú podobné
ako v ponuke CD prehrávača CD/
MP3; t. j. bola pridaná len položka
„Remove USB“ (Odstrániť USB).
Pozri funkcie prehrávača CD/MP3 v
ponuke CD.
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Menu USB (Ponuka USB) → Remove
USB (Odstrániť USB)

Vráťte sa k naposledy použitej
funkcii.

Prehrávač iPod

Obmedzené len na modely, ktoré
podporujú pripojenie iPod.

Stlačte tlačidlo MENU-TUNE z
režimu prehrávania, aby ste zobrazili
Menu USB (Ponuka USB). Otočte
ovládací regulátor MENU-TUNE, aby
ste sa presunuli na položku Remove
USB (Odstrániť USB) a stlačte
tlačidlo MENU-TUNE, aby ste
zobrazili správu, ktorá vám
oznamuje, že môžete bezpečne
vybrať USB zariadenie.
Odpojte zariadenie USB z
pripojovacej svorky pre USB.

Hlavné tlačidlá/ovládací gombík
Na prehrávanie hudobných súborov
iPod sa používajú nasledujúce hlavné
tlačidlá a ovládacie prvky:
(9) Tlačidlo CD/AUX
Opakovane stláčajte tlačidlo, keď je
pripojené zariadenie iPod pre výber
režimu prehrávania iPod.
(14) Tlačidlo s ovládacím gombíkom
MENU-TUNE
■ Otáčaním ovládacieho gombíka sa
presuňte a zobrazte zoznam
aktuálne prehrávaných stôp.
■ Stlačte tlačidlo pre zobrazenie
obrazovky ponuky aktuálnej
položky alebo aktuálneho režimu.

(8) Tlačidlá dSEEKc
■ Stlačte tieto tlačidlá pre
prehrávanie predchádzajúcej alebo
nasledujúcej stopy.
■ Pre prevíjanie dozadu alebo rýchle
prevíjanie dopredu tieto tlačidlá
podržte; pre prehrávanie pri
normálnej rýchlosti ich pustite.
(7) Tlačidlo INFORMATION [INFO]
Zobrazuje informácie o aktuálne
prehrávanej stope.
(16) Tlačidlo P BACK
Zrušenie predchádzajúcej položky
alebo návrat na predchádzajúcu
ponuku.

Audioprehrávače
Pripojenie prehrávača iPod

Pre pripojenie prehrávača iPod s
hudobnými súbormi, ktoré chcete
prehrať, k pripojovacej svorke USB
potiahnite a otvorte kryt, ktorý sa
nachádza nad prístrojovou doskou
sedadla spolucestujúceho.
■ Medzi modely prehrávača iPod,
ktoré je možné pripojiť k tomuto
produktu, resp. ktoré produkt
podporuje, patria:
◆ iPod 2G Nano/iPod 3G Nano/
iPod 4G a 5G Nano
◆ iPod 120GB a 160GB Classic

◆ iPod 1G, 2G, a 3G Touch
◆ iPhone 3G a 3GS
■ iPod pripájajte k tomuto produktu
len pripájacími káblami, ktoré
podporujú príslušné zariadenie
iPod. Iné pripojovacie káble sa
nesmú používať.

■ Ak je pri pripájaní k produktu
vypnuté zapaľovanie, môže sa v
niektorých prípadoch zariadenie
iPod poškodiť.
Keď sa zariadenie iPod nepoužíva,
odpojte ho od tohto produktu,
pričom majte vypnuté zapaľovanie
vozidla.
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■ Len čo produkt načíta informácie
na zariadení iPod, automaticky sa
spustí prehrávanie.
■ Ak je pripojené nečitateľné
zariadenie iPod, objaví sa
zodpovedajúce chybové hlásenie a
produkt automaticky prepne na
naposledy používanú funkciu alebo
funkciu rádia FM.

Ak je zariadenie iPod, ktoré chcete
prehrať, už pripojené, opakovaným
stláčaním tlačidla CD/AUX vyberte
prehrávač iPod.
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■ Automaticky sa začne prehrávať od
predchádzajúceho bodu
prehrávania.
■ Funkcie prehrávania a položky
informačného displeja prehrávača
iPod používané s týmto produktom
sa môžu líšiť od zariadenia iPod,
konkrétne z hľadiska poradia,
spôsobu prehrávania a
zobrazených informácií.
■ V nasledujúcej tabuľke sú uvedené
klasifikačné položky súvisiace s
funkciou vyhľadávania v zariadení
iPod.

Funkcie prehrávania zariadenia iPod
potom fungujú podobne ako pri
prehrávaní CD/MP3.

iPod menu (ponuka iPod) → Eject
iPod (Vysunúť iPod)

Zrušenie prehrávania zariadenia iPod
Ak chcete ukončiť prehrávanie,
stlačte tlačidlo RADIO BAND alebo
stlačte CD/AUX pre výber ďalších
funkcií.
Používanie ponuky iPod
Pokyny pre Shuffle songs/ Repeat/
Search... (Náhodný výber skladieb/
Opakovať/Hľadať...), (vrátane
zvukových kníh a skladateľov) v
ponuke iPod sú podobné ako v
ponuke CD prehrávača CD/MP3;
bola pridaná len položka Eject iPod
(Vysunúť iPod). Použitie: pozri každú
položku CD/MP3.

Stlačte tlačidlo MENU-TUNE v
režime prehrávania pre zobrazenie
ponuky iPod.
Otáčaním ovládacieho gombíka
MENU-TUNE sa presuňte na funkciu
Eject iPod (Vysunúť iPod), potom
stlačte tlačidlo MENU-TUNE pre
zobrazenie hlásenia s oznámením,
že odstránenie zariadenia iPod je už
bezpečné.
Odpojte zariadenie iPod z
pripojovacej svorky pre USB.

Audioprehrávače
Vráťte sa k naposledy použitej
funkcii.

Vstup externého zvuku (AUX)
Obmedzené len na modely
podporujúce pripojenie externého
zvuku.

Hlavné tlačidlá/ovládací gombík
Nasledujúce hlavné tlačidlá a
ovládacie prvky sa používajú v
prípade, že si chcete vychutnať zvuk
informačného systému v najvyššej
kvalite zo zvukového výstupu
pripojeného zariadenia externého
zvuku.
(9) Tlačidlo CD/AUX
Keď je pripojené zariadenie
externého zvuku, opakovaným
stláčaním tlačidla vyberte režim
vstupu externého zvuku (AUX).
(2) Ovládací gombík POWER/
VOLUME
Otáčaním ovládacieho gombíka
nastavte hlasitosť.
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Pripojenie externého zvuku
Pripojte zvukový výstup zariadenia
externého zvuku k AUX vstupnej
svorke 1 alebo 2.
■ AUX 1: Umiestnená v informačnom
zariadení
AUX 2: Umiestnená vnútri
odkladacej schránky v palubnej
doske sedadla spolucestujúceho

Stlačením tlačidla CD/AUX prepnite
na režim vstupu externého zvuku, ak
už je pripojený systém externého
zvuku.
Otáčaním ovládacieho gombíka
POWER/VOLUME nastavte
hlasitosť.

■ Keď pripojíte zariadenie externého
zvuku, informačný systém
automaticky prepne na režim
vstupu externého zvuku (AUX).
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Bluetooth®
Hlavné tlačidlá/ovládací gombík

Bluetooth® ................................. 108
Telefónna súprava handsfree .... 114

Nasledujúce hlavné tlačidlá a
ovládacie prvky sa používajú na
prehrávanie hudobných súborov
alebo využívanie funkcií hovoru
prostredníctvom zariadenia
Bluetooth.
(9) Tlačidlo CD/AUX
Keď je pripojené zariadenie Bluetooth
s funkciou hudobného prehrávača,
opakovane stláčajte toto tlačidlo pre
výber režimu prehrávania zvuku
Bluetooth.
(14) Tlačidlo s ovládacím gombíkom
MENU-TUNE
■ Pre zobrazenie obrazovky ponuky
stlačte toto tlačidlo v režime
telefónu Bluetooth.
■ Otáčaním ovládacieho gombíka sa
presuňte na ponuku alebo hodnotu
nastavenia.

(8) Tlačidlá dSEEKc
■ Stlačte tieto tlačidlá v režime
prehrávania zvuku Bluetooth pre
prehrávanie predchádzajúcej alebo
nasledujúcej stopy.
■ Podržte tieto tlačidlá pre prevíjanie
dozadu alebo rýchle prevíjanie
dopredu a pre prehrávanie ich
pustite pri normálnej rýchlosti.

Pripojenie Bluetooth
Registrácia zariadenia Bluetooth
Zaregistrujte zariadenie Bluetooth,
ktoré sa má pripojiť k informačnému
systému.
V prvom rade nastavte zariadenie
Bluetooth, ktoré sa má pripojiť z
ponuky Bluetooth settings
(Nastavenia Bluetooth), aby ho mohli
ostatné zariadenia vyhľadať.

Telefón

Stlačte tlačidlo CONFIG a použite
tlačidlo s ovládacím gombíkom
MENU-TUNE na presun do položky
Settings (Nastavenia) → Bluetooth
settings (Nastavenia Bluetooth) →
Bluetooth → Pair device (Párovať
zariadenie), potom stlačte tlačidlo
MENU-TUNE.
■ Zariadenie Bluetooth možno
zaregistrovať nielen pomocou
tlačidla CONFIG, ale aj pomocou
položky Phone Menu (Ponuka
Telefón) → Bluetooth settings
(Nastavenia Bluetooth) → Bluetooth
→ Add Device (Pridať zariadenie).

■ Ak už je k informačnému systému
pripojené zariadenie Bluetooth,
objaví sa hlásenie Bluetooth is
busy (Bluetooth je
zaneprázdnené).
■ Zobrazí sa pohotovostný režim
pripojenia, spolu s hlásením a
bezpečnostným kódom.
(Počiatočná hodnota je 0000,
avšak dá sa zmeniť v položke
Settings (Nastavenia) → Bluetooth
settings (Nastavenia Bluetooth) →
Bluetooth → Change Bluetooth
Code (Zmeniť kód Bluetooth)).
Informačný systém je možné nájsť
vyhľadaním zariadenia Bluetooth,
ktoré sa má pripojiť.
Zadajte bezpečnostný kód pre
informačný systém prostredníctvom
zariadenia Bluetooth.
Ak bola registrácia zariadenia, ktoré
sa má pripojiť k informačnému
systému, úspešná, tak sa na
obrazovke zobrazia informácie o
zariadení Bluetooth.
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■ Informačný systém dokáže
zaregistrovať až päť zariadení
Bluetooth.
■ Pri niektorých zariadeniach
Bluetooth sa dá zariadenie
používať len vtedy, ak je nastavená
položka Always connect (Vždy
pripojiť).
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Pripojenie/vymazanie/odpojenie
zariadení Bluetooth

Stlačte tlačidlo CONFIG a použite
tlačidlo s ovládacím gombíkom
MENU-TUNE na presun do položky
Settings (Nastavenia) → Bluetooth
settings (Nastavenia Bluetooth) →
Bluetooth → Device list (Zoznam
zariadení), potom stlačte tlačidlo
MENU-TUNE.

Registráciu môžete uskutočniť
tlačidlom s ovládacím gombíkom
MENU-TUNE, presunom pre výber
položky, presunom pre vymazanie
položky, a následným stlačením
tlačidla MENU-TUNE.

Výstraha
Ak už je pripojené zariadenie
Bluetooth, najskôr ho treba
odpojiť.
V prvom rade nastavte zariadenie
Bluetooth, ktoré sa má pripojiť z
ponuky Bluetooth settings
(Nastavenia Bluetooth), aby ho mohli
ostatné zariadenia vyhľadať.

Pomocou tlačidla s ovládacím
gombíkom MENU-TUNE sa presuňte
zo zaregistrovaného zariadenia
Bluetooth na zariadenie, ktoré sa má
pripojiť, potom stlačte tlačidlo MENUTUNE.

Telefón

Pre odpojenie aktuálne pripojeného
zariadenia Bluetooth z obrazovky
zoznamu zariadení vyberte pripojené
zariadenie, ktoré zobrazí položku
Disconnect (Odpojiť) napokon stlačte
tlačidlo MENU-TUNE.
Upozornenia pri registrácii/pripojení
Bluetooth
■ Keď zariadenie Bluetooth nie je
možné pripojiť, vymažte celý
zoznam zariadení z Bluetooth
zariadenia, ktoré sa má pripojiť a
skúste to znovu. Ak vymazanie
celého zoznamu zariadení
nefunguje, znovu nainštalujte
batériu a opätovne pripojte.

■ Ak dôjde k problému po pripojení
zariadenia Bluetooth, použite
tlačidlo s ovládacím gombíkom
MENU-TUNE na vykonanie
Settings (Nastavenia) → Bluetooth
settings (Nastavenia Bluetooth) →
Restore factory settings (Obnoviť
nastavenia z výrobného závodu).
Aktivujte zariadenie, ktoré má
problém spôsobený chybou
vzniknutou v súvislosti s pripojením
zariadenia Bluetooth a
informačného systému.
■ Bluetooth sa niekedy dá pripojiť len
prostredníctvom funkcií
prehrávania zvuku hands-free
alebo Bluetooth, a to aj napriek
tomu, že je pripojená stereo
súprava s mikrofónom. V takom
prípade vyskúšajte a znovu pripojte
informačný systém pomocou
zariadenia Bluetooth.
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■ Pri zariadeniach Bluetooth, ktoré
nepodporujú stereo náhlavné
súpravy, funkciu prehrávania zvuku
Bluetooth nie je možné používať.
■ Nie je možné používať hudbu cez
zvuk Bluetooth, ak je iPhone
pripojený konektorom USB. Je to
kvôli jedinečným špecifikáciám
mobilného telefónu.

Zvuk Bluetooth
Ako prehrávať zvuk Bluetooth
■ Mobilný telefón alebo zariadenie
Bluetooth, ktoré podporujú verzie
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) vyššie ako 1.2
treba zaregistrovať a pripojiť k
produktu.
■ Z mobilného telefónu alebo
zariadenia Bluetooth nájdite typ
zariadenia Bluetooth pre
nastavenie/pripojenie položky ako
stereo náhlavnej súpravy.
Ikona noty [n] sa objaví v pravom
dolnom rohu obrazovky v prípade,
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že bola stereo súprava úspešne
pripojená.
■ Nepripájajte mobilný telefón k
pripojovacej svorke Bluetooth.
Môže dôjsť ku chybe, ak ho
pripojíte počas režimu prehrávania
zvuku CD/MP3 a Bluetooth.
Prehrávanie zvuku Bluetooth

Opakovaným stláčaním tlačidla CD/
AUX vyberte pripojený režim
prehrávania zvuku Bluetooth.
Ak zariadenie Bluetooth nie je
pripojené, tak sa táto funkcia nedá
vybrať.

Po aktivácii mobilného telefónu alebo
zariadenia Bluetooth sa začnú
prehrávať hudobné súbory.
■ Zvuk prehrávaný zariadením
Bluetooth prichádza cez
informačný systém.
■ Pre prehrávanie zvuku Bluetooth
musí byť hudba prehratá aspoň raz
z režimu hudobného prehrávača
mobilného telefónu alebo
zariadenia Bluetooth po pripojení
ako stereo náhlavnej súpravy. Po
aspoň jednom prehratí začne
hudobný prehrávač prehrávať
automaticky, a síce po vstúpení do
režimu prehrávania. Podobne,
prehrávač automaticky prestane,
keď sa skončí režim hudobného
prehrávača. Ak mobilný telefón
alebo zariadenie Bluetooth nie sú v
režime pohotovostnej obrazovky,
niektoré zariadenia nemusia
automaticky prehrávať v režime
prehrávania zvuku Bluetooth.

Stlačením tlačidiel dSEEKc prepnite
na predchádzajúcu alebo
nasledujúcu stopu, resp. podržaním
týchto tlačidiel sa rýchlo posúvajte
dopredu alebo dozadu.
■ Táto funkcia funguje iba so
zariadeniami Bluetooth, ktoré
podporujú verziu AVRCP (Audio
Video Remote Control Profile) 1.0
alebo vyššiu. (V závislosti od
možností zariadenia Bluetooth
môžu niektoré zariadenia zobraziť
pripojené AVRCP pre prvotné
pripojenie).
■ Informácie o prehrávanej stope a
pozícii stopy sa nezobrazia na
obrazovke informačného systému.
Upozornenia pre prehrávaný zvuk
Bluetooth
■ Pri prehrávaní zvuku Bluetooth
nemeňte stopu príliš rýchlo.
Chvíľu trvá, kým sa prenesú dáta z
mobilného telefónu do
informačného systému.
■ Informačný systém vyšle príkaz na
prehrávanie z mobilného telefónu
do režimu prehrávania zvuku

Telefón
Bluetooth. Ak sa to udeje v inom
režime, tak zariadenie vyšle príkaz
na zastavenie.
V závislosti od možností mobilného
telefónu môže aktivácia príkazu na
prehrávanie/zastavenie chvíľu
trvať.
■ Ak mobilný telefón alebo zariadenie
Bluetooth nie sú v režime
pohotovostnej obrazovky, nemusí
sa automaticky prehrávať zvuk; aj
napriek tomu, že bol príkaz zadaný
z režimu prehrávania zvuku
Bluetooth.
Ak prehrávanie zvuku Bluetooth
nefunguje, skontrolujte, či je
mobilný telefón v režime
pohotovostnej obrazovky.
■ Niekedy sa môžu zvuky prerušiť
počas prehrávania zvuku
Bluetooth. Informačný systém
realizuje výstup zvuku z mobilného
telefónu alebo zariadenia Bluetooth
tak, ako je prenášaný.

Chybové hlásenia Bluetooth a
opatrenia
■ Bluetooth deactivated (Bluetooth
deaktivovaný)
Skontrolujte, či je aktivácia
Bluetooth nastavená na zap.
Funkciu Bluetooth je možné
používať po zapnutí aktivácie
Bluetooth.
■ Bluetooth is busy (Bluetooth je
zaneprázdnený)
Skontrolujte, či sú pripojené nejaké
zariadenia Bluetooth. Ak chcete
pripojiť iné zariadenie, najskôr
odpojte všetky pripojené
zariadenia, potom znovu pripojte.
■ Zoznam zariadení je plný
Skontrolujte, či je zaregistrovaných
menej ako 5 zariadení.
Zaregistrovaných nesmie byť viac
ako 5 zariadení.
■ No phone book available (Nie je
dostupný žiadny telefónny zoznam)
Toto hlásenie sa zobrazí, ak
mobilný telefón nepodporuje
prenos kontaktov. Ak sa toto
hlásenie objaví po niekoľkých
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pokusoch, znamená to, že
zariadenie nepodporuje prenos
kontaktov.

Výstraha
Hlásenie sa zobrazí, keď je
podporovaný prenos kontaktov a
zároveň sa prenášajú aj
informácie o chybe zariadenia. Ak
k tomu dôjde, znovu aktualizujte
zariadenie.
■ Phone book is empty (Telefónny
zoznam je prázdny)
Toto hlásenie sa zobrazí, ak v
mobilnom telefóne nie sú uložené
žiadne telefónne čísla. Tiež sa
zobrazí, ak je podporovaný prenos
záznamu telefónu, avšak
spôsobom, ktorý informačný
systém nepodporuje.
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Telefónna súprava
handsfree
Prijímanie hovorov

Výstraha
V závislosti od mobilných
telefónov je možné preniesť váš
vyzváňací tón. Nastavte hlasitosť
vyzváňacieho tónu mobilného
telefónu, ak je hlasitosť príliš
nízka.

■ Ak chcete odmietnuť hovor, stlačte
tlačidlo Mute/Hang up na
diaľkovom ovládači na volante
alebo použite tlačidlo MENUTUNE s ovládacím gombíkom a
vyberte položku Decline
(Odmietnuť).

Ak chcete hovoriť do telefónu, stlačte
tlačidlo volania na diaľkovom ovládači
na volante alebo otočte ovládací
gombík MENU-TUNE na presun k
funkcii odpovedania a potom stlačte
tlačidlo MENU-TUNE.
Ak hovor prichádza cez mobilný
telefón s pripojeným Bluetooth,
prehrávaná stopa sa preruší a telefón
zazvoní, pričom sa zobrazia príslušné
informácie.

■ Počas telefonickej konverzácie je
možné zablokovať vysielaný zvuk
výberom položky Mute Mic (Stlmiť
mikrofón) pomocou tlačidla s
ovládacím gombíkom MENUTUNE.

Telefón

■ Počas telefonickej konverzácie
podržte tlačidlo volania na
diaľkovom ovládači na volante pre
prepnutie do režimu súkromného
hovoru (niektoré telefóny nemusia
podporovať režim súkromného
hovoru v závislosti od možností
telefónu).
■ Keď prijmete hovor s pripojeným
informačným systémom a
Bluetooth, existujú telefóny, ktoré
automaticky neprepínajú do režimu
súkromného hovoru. Závisí to od
pôvodných špecifikácií každého
mobilného telefónu.

■ Keď je možné využívať služby
súvisiace s konverzáciou s treťou
osobou, ktoré podporuje váš
poskytovateľ komunikačných
služieb prostredníctvom príslušnej
aplikácie, je možné telefonovať
počas hovoru prostredníctvom
informačného systému.
■ Počas konverzácií s tromi alebo
viacerými osobami sa zobrazovaný
obsah môže líšiť od praktických
informácií.
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Pre ukončenie hovoru stlačte tlačidlo
Mute/Hang up (Stíšiť/Zavesiť) na
diaľkovom ovládaní na volante alebo
otočte tlačidlo MENU-TUNE, aby ste
sa presunuli na položku Hang up
(Zavesiť) a potom stlačte tlačidlo
MENU-TUNE.

Volanie opätovným vytočením

Ukončenie volania

Na diaľkovom ovládači na volante
stlačte tlačidlo volania pre zobrazenie
obrazovky navádzania na opätovné
vytočenie, alebo podržte tlačidlo pre
zobrazenie obrazovky záznamu
hovorov.
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Otáčaním ovládacieho gombíka
MENU-TUNE vyberte možnosť Yes
(Áno) a potom stlačte tlačidlo MENUTUNE alebo tlačidlo volania pre
uskutočnenie hovoru.

■ Pri opätovnom vytáčaní čísla sa
pripojené telefónne číslo
nezobrazí.
■ V závislosti od mobilného telefónu
existujú prípady, keď je hovor
namiesto režimu opätovného
vytáčania uskutočnený
prostredníctvom histórie prijatých
alebo neprijatých hovorov. Závisí to
od možností mobilného telefónu.

■ Ak mobilný telefón nie je v
pohotovostnom režime, váš telefón
nemusí podporovať funkciu
opätovného vytáčania. Závisí to od
možností mobilného telefónu.
Stlačte tlačidlo MENU-TUNE, keď je
telefón pripojený na zobrazovanie
funkcií pripojenia, ako je to
znázornené vyššie.

Pomocou tlačidla s ovládacím
gombíkom MENU-TUNE použite
funkcie v ponuke, ktorá sa objaví.
Počas telefonickej konverzácie
podržte tlačidlo volania na diaľkovom
ovládači na volante pre prepnutie do
súkromného režimu.

Volanie zadaním čísel

Ak chcete uskutočniť hovor zadaním
telefónneho čísla, stlačte tlačidlo
MENU-TUNE a otáčaním
ovládacieho gombíka vyberte
položku Enter number (Zadať číslo),
potom stlačte tlačidlo MENU-TUNE.

Telefón
1. Move (Presunúť): Presunúť
vstupnú pozíciu
2. Delete (Vymazať): Vymazať
vstupný znak
3. Phone book (Telefónny zoznam):
Vyhľadať kontakty (vhodné na
použitie po aktualizácii
telefónnych čísel)
4. Dial (Vytočiť): Začať vytáčanie

Otočte ovládací gombík MENUTUNE pre výber požadovaných
znakov a potom stlačte tlačidlo
MENU-TUNE pre zadanie čísla.
■ Zopakujte tento bod pre zadanie
všetkých telefónnych čísel.
■ Stlačte tlačidlo P BACK pre
vymazanie znakov jedného po
druhom, prípadne podržte tlačidlo
pre vymazanie celého obsahu,
ktorý bol zadaný.
■ Pre úpravu vloženého obsahu si
pozrite nasledujúci odsek:

Po zadaní celého telefónneho čísla
otočte ovládací gombík MENUTUNE pre začatie vytáčania [y].
Následne stlačte tlačidlo/ovládací
gombík pre uskutočnenie hovoru.
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Pre ukončenie hovoru otočte ovládací
gombík MENU-TUNE pre výber
funkcie ukončenia hovoru. Následne
stlačte tlačidlo MENU-TUNE.

Používanie ponuky Telefón
Phone Menu (Ponuka Telefón) →
Phone book (Telefónny zoznam) →
Search (Hľadať)

Stlačte tlačidlo MENU-TUNE, otočte
ovládací gombík MENU-TUNE pre
výber telefónneho zoznamu, potom
stlačte tlačidlo MENU-TUNE.
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Na obrazovke sa objaví oznámenie,
že na použitie nie sú žiadne kontakty
a vrátite sa do predchádzajúcej
ponuky.
Otočte ovládací gombík MENUTUNE pre výber vyhľadávania, potom
stlačte tlačidlo MENU-TUNE.
Otočte ovládací gombík MENUTUNE pre výber krstného mena alebo
priezviska, potom stlačte tlačidlo
MENU-TUNE.
Otočte ovládací gombík MENUTUNE na obrazovke výsledkov
vyhľadávania pre výber požadovanej
položky, potom stlačte tlačidlo
MENU-TUNE pre zobrazenie
podrobností danej položky.

Otočte ovládací gombík MENUTUNE pre výber výrazov/rozsahu
vyhľadávania, potom stlačte tlačidlo
MENU-TUNE.

Pre zavolanie na príslušné číslo
stlačte tlačidlo MENU-TUNE.
Pre viac informácií pozri položku
Uskutočnenie hovoru.

Telefón
Phone Menu (Ponuka Telefón) →
Phone book (Telefónny zoznam) →
Update (Aktualizovať)
■
■

Aktualizujte kontakty pripojeného
mobilného telefónu na kontakty
systému.
Pomocou tlačidla s ovládacím
gombíkom MENU-TUNE vyberte
Phone Menu (Ponuka Telefón) →
Phone book (Telefónny zoznam) →
Update (Aktualizovať). Potom stlačte
tlačidlo MENU-TUNE.

Otočte ovládací gombík MENUTUNE pre výber možnosti Yes (Áno)
alebo No (Nie). Následne stlačte
tlačidlo MENU-TUNE pre aktiváciu
alebo zrušenie aktualizácie.
Upozornenie na aktualizáciu
kontaktov
■ Túto funkciu možno používať s
mobilnými telefónmi, ktoré
podporujú aktualizáciu kontaktov a
funkciu prenosu histórie hovorov.
(Ak je produkt pripojený k
mobilnému telefónu, ktorý
nepodporuje tieto funkcie, históriu

■

■
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hovorov možno zobraziť
prostredníctvom informačného
systému).
Aktualizácia nie je podporovaná
pre viac ako 1000 čísel kontaktov.
Uvedomte si, že prehrávanie zvuku
hands-free a Bluetooth sa preruší,
keď budete pokračovať s
aktualizáciami kontaktov (je však
naďalej možné používať ostatné
funkcie s výnimkou prehrávania
zvuku hands-free a Bluetooth).
Ak chcete aktualizovať svoje
kontakty, môžete si pre ne vyžiadať
osvedčenie prenosu. Ak sa
pohotovostná obrazovka dlhší čas
nezmení, môžete skontrolovať, či
mobilný telefón vyžaduje
osvedčenie. Pri vyžadovaní
osvedčenia mobilného telefónu sa
prerušia všetky spojenia cez
Bluetooth, t.j. v prípade, že ho
neprijmete. Následne sa zariadenie
znovu pripojí.
Pri prijímaní histórie hovorov je
možné z mobilného telefónu
vyžiadať osvedčenie prenosu pre
históriu hovorov. Ak sa
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pohotovostná obrazovka dlhší čas
nezmení, skontrolujte, či mobilný
telefón vyžaduje osvedčenie.
Pri vyžadovaní osvedčenia
mobilného telefónu sa prerušia
všetky spojenia cez Bluetooth, t. j.
ak ho neprijmete, potom sa
zariadenie znovu pripojí.
Ak dôjde k problému v uložených
informáciách mobilného telefónu,
kontakty sa nemusia aktualizovať.
Informačný systém používa iba
informácie kódované vo formáte
UTF-8.
Ak aktivujete počas aktualizácie
kontaktov alebo v priebehu
prenosu histórie hovorov iné
operácie (hra, vyhľadávanie mapy,
navigácia atď)., proces
aktualizácie/prenosu nemusí
fungovať.
Je to kvôli tomu, že iné operácie,
ktoré bežia na mobilnom telefóne,
ovplyvňujú prenos dát.
Po dokončení aktualizácie
kontaktov alebo prenosu histórie
hovorov sa automaticky odpoja a

následne znovu pripoja všetky
režimy prehrávania zvuku handsfree a Bluetooth.
■ Ak sa informačný systém vypne
počas telefonickej konverzácie,
hovor bude prenesený do
mobilného telefónu. Pri niektorých
telefónoch bude možno najskôr
potrebné nastaviť funkciu prenosu
hovoru. Závisí to od typu telefónu.
■ Ak používateľ preruší spojenie
priamo (pomocou informačného
systému alebo mobilného
telefónu), funkcia automatického
odpojenia sa neuskutoční.
Auto-connection (Automatické
pripojenie): Táto funkcia
automaticky nájde a pripojí
zariadenie, ktoré bolo pripojené
naposledy.
■ Po vybraní sa nemusia v telefóne
vždy zobraziť všetky zoznamy
kontaktov. Informačný systém
zobrazí len to, čo bolo prenesené z
mobilného telefónu.

■ Aktualizácia kontaktov môže prijať
iba štyri čísla do jedného adresára
kontaktov (Mobilný telefón,
Kancelária, Domov a Iné).
■ Zmena nastavenia jazyka počas
aktualizácie kontaktov vymaže
všetky predchádzajúce
aktualizácie.
■ Ak nie je mobilný telefón nastavený
s pohotovostnou obrazovkou,
hovory do tohto informačného
systému nie je možné uskutočniť.
■ Ak operačný systém mobilného
telefónu aktualizujete, môže sa
zmeniť spôsob fungovania funkcie
Bluetooth.
■ Zvláštne znaky a nepodporované
jazyky sa zobrazia ako ____.
■ Hovory zaregistrované v
kontaktoch bez názvu budú
označené ako No number in
contact (Žiadne číslo v kontakte).
■ Informačný systém zobrazí
kontakty, históriu hovorov a
informácie o opätovnom vytáčaní
tak, ako boli prenesené z
mobilného telefónu.
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Phone Menu (Ponuka Telefón) →
Phone book (Telefónny zoznam) →
Delete all (Vymazať všetky)

Otočte ovládací gombík MENUTUNE pre výber možnosti Yes (Áno)
alebo No (Nie), následne stlačte
tlačidlo MENU-TUNE pre vymazanie
všetkých kontaktov alebo zrušenie.
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Pomocou tlačidla s ovládacím
gombíkom MENU-TUNE vyberte
podrobnú históriu hovorov, potom
stlačte tlačidlo MENU-TUNE.

Phone Menu (Ponuka Telefón) → Call
lists (Zoznamy hovorov)

Každé telefónne číslo, ktoré bolo
uložené do kontaktov systému, bude
vymazané.
Pomocou tlačidla s ovládacím
gombíkom MENU-TUNE vyberte
Phone Menu (Ponuka Telefón) →
Phone book (Telefónny zoznam) →
Delete all (Vymazať všetky), potom
stlačte tlačidlo MENU-TUNE.

Kontrola, použitie alebo vymazanie
kontaktov.
Pomocou tlačidla s ovládacím
gombíkom MENU-TUNE vyberte
Phone Menu (Ponuka Telefón) → Call
lists (Zoznamy hovorov). Napokon
stlačte tlačidlo MENU-TUNE.

Otáčaním ovládacieho gombíka
MENU-TUNE skontrolujte históriu
hovorov a uskutočnite hovor.
Stlačením tlačidla MENU-TUNE
zavolajte na číslo zvolené z histórie
hovorov.
■ Ak sa po zvolení záznamu hovorov
príliš dlho zobrazuje obrazovka
Please wait (Čakajte prosím),
skontrolujte, či mobilný telefón
vyžaduje overenie prenosu
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volaných čísel. Po dokončení
overovacích postupov mobilného
telefónu budú kontakty a záznam
hovorov prenesené do
informačného systému.
■ Záznam hovorov z mobilného
telefónu a záznam zobrazený v
informačnom systéme môžu byť
odlišné. Informačný systém
zobrazuje informácie prenesené z
mobilného telefónu tak, ako sú.
Phone Menu (Ponuka Telefón) →
Bluetooth settings (Nastavenia
Bluetooth)

Nastavenie funkcie Bluetooth.

Pomocou tlačidla s ovládacím
gombíkom MENU-TUNE vyberte
Phone Menu (Ponuka Telefón) →
Bluetooth settings (Nastavenia
Bluetooth), potom stlačte tlačidlo
MENU-TUNE.
Pre aktiváciu funkcie Bluetooth,
registráciu/pripojenie/vymazanie
zariadenia Bluetooth alebo zmenu
kódu Bluetooth vyberte položku
Bluetooth pomocou tlačidla s
ovládacím gombíkom MENU-TUNE a
potom použite tlačidlo s ovládacím
gombíkom MENU-TUNE pre
nastavenie požadovanej položky.

Pre nastavenie vyzváňacieho tónu a
jeho hlasitosti používaného funkciou
Bluetooth použite tlačidlo s ovládacím
gombíkom MENU-TUNE a vyberte
položku Sound & Signals (Zvuk a
signály). Následne nastavte
požadované položky pomocou
tlačidla MENU-TUNE.
■ V závislosti od mobilného telefónu
je možné preniesť vyzváňacie tóny,
ktoré už máte, do informačného
systému. Pri takýchto telefónoch
nie je možné použiť zvolený
vyzváňací tón.
■ Pri mobilných telefónoch, ktoré
prenášajú vaše vyzváňacie tóny,
bude hlasitosť vyzváňacieho tónu
závisieť od hlasitosti prenesenej z
mobilného telefónu. Ak je hlasitosť
vyzváňacieho tónu príliš nízka,
nastavte ju.

Telefón

Pre opätovné spustenie nastavení
Bluetooth na ich predvolené hodnoty
použite tlačidlo s ovládacím
gombíkom MENU-TUNE a vyberte
položku obnovy na pôvodné
nastavenie a napokon zvoľte
možnosť Yes (Áno) pomocou tlačidla
MENU-TUNE.
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