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Informační a zábavné systémy
CD rádio/měnič a CD rádio Vám
v automobilu poskytují informace
a zábavu na vysoké technické úrovni.
Pro vlnová pásma FM, DAB (pouze CD
rádio/měnič s DAB) a AM je rádio
vybaveno dvanácti automaticky
přiřaditelnými předvolbami kanálů.
Kromě toho je možné přiřadit 36 kanálů
manuálně (v závislosti na vlnovém
pásmu).
Zabudovaný CD přehrávač vás bude
bavit pomocí zvukových CD disků
a CD disků MP3/WMA. Zabudovaná
jednotka měniče (pouze CD rádio/
měnič) pojme až šest CD disků.
Kromě toho můžete jako doplňkový
zdroj audiosignálu připojit
k informačnímu systému například
přenosný přehrávač.
Digitální zvukový procesor vám za
účelem optimalizace zvuku poskytuje
několik předvolených režimů ekvalizéru.

V rámci volitelné výbavy můžete
informační systém ovládat pomocí
ovládacích prvků na volantu.
Důmyslný design ovládacích prvků,
zřetelné displeje a velký multifunkční
ovladač MENU (nabídka) Vám
umožňují obsluhovat systém snadno
a intuitivně.
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Používání pokynů
k informačnímu systému

 V části „Přehled“ můžete získat rychlý










přehled o funkcích informačního
systému spolu s přehledem všech
ovládacích prvků.
V části „Ovládání“ najdete popis
základních ovládacích kroků pro
informační systém.
Na začátku pokynů k ovládání
a v jednotlivých částech můžete
najít váš způsob používání seznamu
obsahu.
Jeden způsob používání může být
prostřednictvím abecedního rejstříku.
V jednotlivých částech najdete
podrobný popis funkcí vašeho
informačního systému.
Označení směru, jako jsou vlevo,
vpravo, vpředu nebo vzadu, se vždy
vztahují ke směru jízdy.

Důležité informace o obsahu
těchto pokynů
V závislosti na variantě modelu, variantě
země, zabudované zvláštní výbavě
a příslušenství, se rozsah výbavy
Vašeho vozidla může lišit od popisů
v těchto pokynech k ovládání.
Ovládání a zobrazení na displeji jsou
popsána pro jednotku CD rádia/měniče.
Pro jednotku CD rádia jsou popsané
pouze rozdíly v ovládání.

Zvláštní poznámky
Odkazy na stránky jsou označené
pomocí 3. 3 znamená „viz strana“.

Zobrazování na obrazovce
Mnoho zobrazení závisí na nastavení
jednotky a na výbavě vozidla. Proto se
mohou lišit.

9 Nebezpečí, 9 Výstraha,
Upozornění
9 Nebezpečí
Texty, které jsou označeny pomocí
9 Nebezpečí, signalizují možné
ohrožení života. Nedodržení pokynů
může způsobit ohrožení života.

9 Výstraha
Texty, které jsou označeny pomocí
9 Výstraha, signalizují možné
nebezpečí nehody a zranění.
Nedodržení pokynů může způsobit
zranění.
Upozornění
Texty, které jsou označeny pomocí
Upozornění, signalizují možné
poškození vozidla. Nedodržení
pokynů může způsobit poškození
vozidla.
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Důležité informace ohledně
ovládání a bezpečnosti
doparvního provozu
9 Výstraha
Informační systém se musí používat
tak, aby bylo vozidlo neustále řízeno
bezpečně. Pokud jste na pochybách,
zastavte vozidlo a ovládejte
informační systém při stojícím
vozidle.

Funkce pro odrazování
zlodějů
Za účelem odrazování zlodějů
je informační systém vybavený
elektronickým zabezpečovacím
systémem.
Informační systém tudíž funguje pouze
ve vašem vozidle a pro zloděje
je bezcenný.

5
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Přehled
CD rádio/měnič

7

Ovládací prvky
1

2

3

4
5

6

knoflík .....................................11
Stisknutí: zapnutí/vypnutí
informačního systému
Otočení: nastavení hlasitosti
Číselná tlačítka 1 ..6
Tlačítka rádiových stanic ............20
Dlouhé stisknutí: uložení stanice
Krátké stisknutí: zvolení stanice
Měnič CD: zvolení CD ................32
Rádio: vyhledávání směrem
vzad ............................................20
CD/MP3: přeskočení skladby
směrem vzad ..............................32
CD/MP3: spuštění/přerušení
přehrávání ..................................31
Rádio: vyhledávání směrem
vpřed...........................................20
CD/MP3: přeskočení skladby
směrem vpřed.............................32
TP (dopravní program)
Pokud je informační systém
vypnutý: zobrazení času a data
Pokud je informační systém

8
9

0

a
b

c

zapnutý: změna nastavení pro čas
a datum
INFO (informace)
Rádio: Informace o aktuální stanici
CD/MP3: Informace o aktuálním
titulu
TONE (zvuk)...............................15
Menu tónu
AS (automatického ukládání) .....20
Úrovně automatické paměti
(přednastavených rádiových stanic)
BACK (zpět) ...............................12
Menu: o jednu úroveň zpět
Vstup: vymazání posledního znaku
Vysunutí CD disku......................34
MENU (nabídka) ovladač ...........12
Otočení: označení voleb menu
nebo nastavení číselných hodnot
Stisknutí: zvolení/aktivování
označené volby;
potvrzení nastavené hodnoty;
zapnutí/vypnutí funkce
FAV (oblíbené) ...........................21
Seznamy oblíbených
(přednastavených rádiových stanic)

7

d MUTE (funkce ztlumení zvuku)

e
f
g

h

i

Aktivování/deaktivování funkce
ztlumení zvuku ...........................11
CONFIG (konfigurace) ...............16
Otevření menu nastavení
Štěrbina pro CD
CD/AUX (CD přehrávač/vnější
zdroj) ..........................................31
Spouští přehrávání CD/MP3 nebo
mění zdroj audiosignálu
(AUX = externí zdroj audiosignálu)
BAND (frekvenční pásmo)..........19
Aktivuje rádio nebo mění
vlnové pásmo
LOAD..........................................31
Měnič CD: zasunutí CD disku
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Ovládací prvky
1
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ovladač ...................................11
Stisknutí: zapínání/vypínání
Informační a zábavný systém
Otočení: nastavení hlasitosti
Číselná tlačítka 1 ..6
Tlačítka rádiových stanic ............20
Dlouhé stisknutí: uložení stanice
Krátké stisknutí: zvolení stanice
Měnič CD: zvolení CD ................32
Rádio: vyhledávání směrem
vzad ............................................20
CD/MP3: přeskočení skladby
směrem vzad ..............................32
MP3: o úroveň složek výše
CD/MP3: spuštění/přerušení
přehrávání ..................................31
MP3: o úroveň složek níže
Rádio: vyhledávání směrem
vpřed...........................................20
CD/MP3: přeskočení skladby
směrem vpřed.............................32
TP (dopravní program)
Pokud je informační systém
vypnutý: zobrazení času a data
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d

e

Pokud je informační systém
zapnutý: změna nastavení pro čas
a datum
INFO (informace)
Rádio: Informace o aktuální stanici
CD/MP3: Informace o aktuálním
titulu
TONE (zvuk)...............................15
Nabídka pro úpravu zvuku
AS (automatického ukládání) .....20
Seznamy automaticky uložených
(přednastavených rádiových stanic)
BACK (zpět) ...............................12
Nabídka: o jednu úroveň zpět
Vstup: vymazání posledního znaku
Vysunutí CD disku......................34
MENU (nabídka) ovladač ...........12
Otočení: označení voleb nabídky
nebo nastavení číselných hodnot
Stisknutí: zvolení/aktivování
označené volby;
potvrzení nastavené hodnoty;
zapnutí/vypnutí funkce
FAV (oblíbené) ...........................21
Seznam oblíbených
(přednastavených rádiových stanic)
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f MUTE (funkce ztlumení zvuku)

g
h
i

j

Aktivování/deaktivování funkce
ztlumení zvuku ...........................11
CONFIG (konfigurace) ...............16
Otevření nabídky nastavení
Štěrbina pro CD
CD/AUX
(CD přehrávač/vnější zdroj)........31
Spouští přehrávání CD/MP3 nebo
mění zdroj audiosignálu
(AUX = vnější zdroj audiosignálu)
BAND (frekvenční pásmo)..........19
Aktivuje rádio nebo mění vlnové
pásmo
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Ovládací prvky audiosystému
na volantu

1 SRC (zdroj)

Stisknutí: zvolení zdroje
audiosignálu
Otočení nahoru: následující
předvolená rádiová stanice nebo
následující stopa CD/MP3
Otočení dolů: předchozí předvolená
rádiová stanice nebo předchozí
stopa CD/MP3
2 Zvyšování hlasitosti
3 Snižování hlasitosti
4 Aktivování/deaktivování funkce
ztlumení zvuku............................. 11
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Ovládání
Ovládací prvky
Informační systém se ovládá
prostřednictvím funkčních tlačítek,
multifunkčních knoflíků a menu, která
jsou zobrazena na displeji.
Vstupy se provádějí volitelně
prostřednictvím:
 centrální ovládací jednotka
v přístrojové desce 3 7 nebo 9
 ovládací prvky na volantu 3 10

Zapnutí nebo vypnutí
informačního systému
Stlačte ovladač . Po zapnutí
informačního systému bude aktivní
naposledy zvolený zdroj.
Automatické vypnutí
Pokud byl informační systém zapnut
prostřednictvím ovladače v době, kdy
bylo vypnuté zapalování a následně byli
otevřeny dveře řidiče, znovu se
automaticky vypne po uplynutí 10 minut
od posledního zadání vstupu
uživatelem.

Nastavení hlasitosti
Otočte knoflík . Na displeji se zobrazí
aktuální nastavení.
Při zapnutí informačního systému se
nastaví naposledy zvolená hlasitost,
pokud je tato hlasitost menší než
maximální hlasitost při spuštění.
Následující položky je možné nastavit
samostatně:
 maximální hlasitost při spuštění 3 16
 hlasitost dopravních hlášení 3 17
Hlasitost kompenzovaná podle
rychlosti vozidla
Pokud je aktivovaná hlasitost závislá
na rychlosti vozidla 3 17, hlasitost se
automaticky přizpůsobí tak, aby
nahradila ztrátu v důsledku hluku
z vozovky a větru, který doprovází jízdu.
Funkce ztlumení zvuku (mute)
Stisknutím tlačítka MUTE (funkce
ztlumení zvuku) zcela ztlumíte zdroje
zvuku.
Opětovné zrušení funkce ztlumení
zvuku (mute): otočte ovladač nebo
znovu stiskněte tlačítko MUTE (funkce
ztlumení zvuku).

11

Omezení hlasitosti při vysokých
teplotách
Pokud je teplota uvnitř vozidla velmi
vysoká, omezí informační systém
maximální nastavitelnou hlasitost.
Pokud je to nezbytné, sníží se hlasitost
automaticky.

Oblasti funkcí
Rádio
Stisknutím tlačítka BAND (frekvenční
pásmo) otevřete hlavní nabídku rádia
nebo přepnete mezi různými vlnovými
pásmy.
Stisknutím MENU (nabídka) ovladače
otevřete podmenu s možnostmi pro
volbu stanice.
Podrobný popis funkcí rádia 3 19.

Audiopřehrávače
Stisknutím tlačítka CD/AUX (CD
přehrávač/vnější zdroj) otevřete hlavní
nabídku CD nebo AUX nebo přepnete
mezi těmito nabídkami.
Stisknutím MENU (nabídka) ovladače
otevřete podmenu s možnostmi pro
volbu stopy.
Podrobný popis funkcí přehrávače 3 30.
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Manipulování s menu
MENU (nabídka) ovladač
Ovladač MENU (nabídka) je centrální
ovládací prvek pro nabídku.

Příklady vztahující se k CD rádiu/
měniči

Aktivování a nastavení

Zvolení volby

Otáčení
 Označení voleb menu
 CD rádio: zobrazení volby menu
 Nastavení číselné hodnoty
Stiskněte
 Pro zvolení nebo aktivování označené
volby
 CD rádio: pro zvolení nebo aktivování
zobrazené volby
 Potvrzení nastavené hodnoty
 Zapnutí/vypnutí funkce systému

BACK (zpět) tlačítko
Stiskněte toto tlačítko pro:
 opuštění menu,
 návrat z podmenu do následující
vyšší úrovně menu,
 vymazání posledního znaku ve sledu
znaků.

Otočením ovladače MENU (nabídka)
posuňte kurzor (= zabarvení pozadí)
do požadované polohy.
Stisknutím ovladače MENU (nabídka)
zvolte označenou volbu.
Podmenu
Šipka na pravém okraji menu
signalizuje, že se po zvolení volby
podmenu otevřou další možné volby.

Otočením ovladače MENU (nabídka)
označte požadované nastavení.
Stisknutím ovladače MENU (nabídka)
toto nastavení aktivujte.
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Nastavení hodnoty

Zapnutí nebo vypnutí funkce

13

Příklady vztahující se k CD rádiu
Prvky a symboly menu

Otočením ovladače MENU (nabídka)
změňte aktuální hodnotu nastavení.
Stisknutím ovladače MENU (nabídka)
potvrďte nastavenou hodnotu.

Otočením ovladače MENU (nabídka)
označte funkci, kterou chcete zapnout
nebo vypnout.
Stisknutím ovladače MENU (nabídka)
přepnete mezi nastaveními On
(zapnuto) a Off (vypnuto).

Dolu a nahoru ukazující šipky 1
signalizují: je aktivní horní úroveň menu.
V aktivním menu jsou k dispozici další
volby.
Otočením ovladače MENU (nabídka)
zobrazte další volby v aktivní nabídce.
Zakřivená šipka 2 signalizuje: je
k dispozici podmenu s dalšími volbami.
Stisknutím ovladače MENU (nabídka)
zvolíte zobrazenou volbu a otevřete
příslušné podmenu.
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Doprava ukazující šipka 3 signalizuje:
je aktivní první úroveň podmenu
(dvě šipky = je aktivní druhá úroveň
podmenu).
Dolů ukazující šipka 4 signalizuje:
v aktivním podmenu jsou k dispozici
další volby.

Nastavení hodnoty

Zapnutí nebo vypnutí funkce

Stisknutím ovladače MENU (nabídka)
otevřete nabídku příslušných nastavení.
Otočením ovladače MENU (nabídka)
změníte aktuální hodnotu nastavení.
Stisknutím ovladače MENU (nabídka)
potvrdíte nastavenou hodnotu.

Stisknutím ovladače MENU (nabídka)
otevřete nabídku příslušných nastavení.
Otočením ovladače MENU (nabídka)
označíte nastavení On (zapnuto)
nebo Off (vypnuto).
Stisknutím ovladače MENU (nabídka)
potvrdíte označené nastavení.

Aktivování a nastavení

Stisknutím ovladače MENU (nabídka)
otevřete nabídku příslušných nastavení.
Otočením ovladače MENU (nabídka)
zobrazíte požadované nastavení.
Stisknutím ovladače MENU (nabídka)
toto nastavení aktivujte.
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Nastavení tónu
V menu nastavení tónu je možné
nastavit vlastnosti tónu rozdílně pro
každé vlnové pásmo rádia a každý zdroj
zvukového přehrávače.

Stisknutím ovladače TONE (zvuk)
otevřete nabídku pro úpravu zvuku.

Nastavení hloubek, středního
rozsahu a výšek

Nastavení rozdělení hlasitosti
vpředu/vzadu

Vyberte Bass (basy), Midrange (střed)
nebo Treble (výšky).
Nastavte požadovanou hodnotu
pro zvolenou volbu.

Vyberte Fader (dopředu/dozadu).
Nastavte požadovanou hodnotu.

15
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Nastavení rozdělení hlasitosti
vpravo/vlevo

Optimalizování tónu pro styl
hudby

Stisknutím tlačítka CONFIG
(konfigurace) otevřete nabídku
systémového nastavení.

Nastavení hlasitosti
Maximální hlasitost při spuštění

Vyberte Balance (vpravo/vlevo).
Nastavte požadovanou hodnotu.

Vynulování nastavení
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte
ovladač MENU (nabídka)
na několik sekund.

Zvolte EQ presets (nastavit EQ)
(ekvalizér).
Zobrazené volby nabízejí přednastavení
optimalizovaných hloubek, středů
a výšek pro příslušný styl hudby.
Zvolte požadovanou volbu.

Systémová nastavení
Různá nastavení a přizpůsobení pro
informační systém je možné provádět
kdykoli.

Zvolte Radio settings (nastavení
rádia) a poté Maximum startup
volume (maximální hlasitost při
spouštění).
CD rádio: zvolte Audio settings
(nastavení zvuku) a poté Start up
Volume (hlasitost při spouštění).
Nastavte požadovanou hodnotu.
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Hlasitost kompenzovaná podle
rychlosti vozidla

Zvolte Radio settings (nastavení
rádia) a poté Speed compensated
volume (kompenzace hlasitosti
v závislosti na rychlosti).
CD rádio: zvolte Audio settings
(nastavení zvuku) a poté Speed
compensated volume (kompenzace
hlasitosti v závislosti na rychlosti).
V zobrazeném menu je možné
deaktivovat hlasitost kompenzovanou
podle rychlosti vozidla nebo zvolit
stupeň přizpůsobení hlasitosti.
Zvolte požadovanou volbu.

Hlasitost dopravních hlášení (TA)
Hlasitost dopravních hlášení je možné
zvýšit nebo snížit v porovnání
s normální hlasitostí zvuku.

Zvolte Radio settings (nastavení
rádia), RDS options (volby RDS)
a TA volume (hlasitost TA) jedno
po druhém.
CD rádio: zvolte Audio settings
(nastavení zvuku), RDS options
(volby RDS) a TA volume (hlasitost
TA) jedno po druhém.
Nastavte požadovanou hodnotu pro
zvýšení nebo snížení hlasitosti.

17

Nastavení času a data

Pokud je třeba změnit zobrazení času
nebo data:
Vyberte Time Date (čas datum).
CD rádio: zvolte System Settings
(systémová nastavení).
Volitelné možnosti nastavení:
 Set time (nastavení času):
mění čas zobrazený na displeji.
 Set date (nastavení datumu):
mění datum zobrazený na displeji.
 Set time format (nastavení formátu
času): mění formát zobrazení času.
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 Set date format (nastavení formátu

datumu): mění formát zobrazení
datumu.
 RDS clock synchronization (RDS
synchronizace hodin): po zapnutí
této funkce je zobrazený čas neustále
automaticky aktualizován
prostřednictvím časového signálu
kanálu RDS 3 26.
Proveďte požadovaná nastavení.

Změna jazyka

V případě, že je nutné změnit jazyk
zobrazení menu a hlasového výstupu
portálu mobilního telefonu:

Zvolte Vehicle settings (nastavení
vozidla) a poté Languages (jazyky).
Zvolte požadovaný jazyk.
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Rádio

Ovládání

19

Aktivování rádia

Ovládací tlačítka
Ovládání .....................................
Rádiový datový systém...............
Digitální rozhlasové vysílání .......

19
26
27

Nejdůležitější tlačítka pro ovládání rádia
jsou následující:
 BAND (frekvenční pásmo):
aktivování rádia

, : vyhledávání stanic
 AS (automatického ukládání):
seznamy automaticky uložených
stanic
 FAV (oblíbené): seznamy oblíbených
stanic
 1 ..6: tlačítka předvoleb
 TP (dopravní program): dopravní
informace

Stisknutím tlačítka BAND (frekvenční
pásmo) otevřete hlavní nabídku rádia.
Bude přijímána naposledy přehrávaná
stanice.

Volba vlnového pásma
Stisknutím tlačítka BAND (frekvenční
pásmo) přepnete mezi vlnovými
pásmy AM, FM a DAB
(pouze CD rádio/měnič s DAB).
Bude přijímána naposledy přehrávaná
stanice v tomto vlnovém pásmu.
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Rádio

Volba stanice

Manuální vyhledávání stanic

Automatické vyhledávání stanic

Vlnové pásmo AM / FM
Otáčejte ovladačem MENU (nabídka)
a nastavte frekvenci optimálního příjmu
na vyskakovacím displeji frekvence.

Pro přehrávání následující stanice
v paměti stanic stiskněte krátce
tlačítko
nebo .
Pro vyhledávání následující přijímatelné
stanice v aktuálních vlnovém pásmu
stiskněte na několik sekund
tlačítko
nebo .
Jestliže rádio stanici nenalezne,
automaticky se přepne na citlivější
úroveň vyhledávání. Jestliže i nadále
nenalezne stanici, znovu se nastaví
frekvence, která byla naposledy aktivní.
Vlnové pásmo FM: Pokud je aktivovaná
funkce RDS (rádiový datový systém)
jsou vyhledávány pouze stanice RDS
(rádiový datový systém) 3 26, a pokud
je aktivovaná rádiová dopravní služba
TP (dopravní program), jsou
vyhledávány pouze stanice dopravní
služby 3 25.

Vlnové pásmo DAB
Popis 324.

Seznamy funkce automatického
ukládání (autostore) (AS)
Stanice, které mohou být ve vlnovém
pásmu přijímány nejlépe, mohou být
automaticky vyhledávány a ukládány
do paměti prostřednictvím funkce
automatického ukládání (autostore).

Každé vlnové pásmo má dva seznamy
automaticky uložených stanic
(AS (automatického ukládání) 1,
AS (automatického ukládání) 2)
a do každého z nich lze uložit 6 stanic.
Automatické ukládání stanic
Stiskněte ovladač AS (automatického
ukládání) dokud se nabídka Updating
stations (aktualizace stanic) neotevře.
Do dvou seznamů funkce
automatického ukládání (autostore) se
uloží 12 nejsilnějších stanic v aktuálním
vlnovém pásmu.
Chcete-li proceduru funkce
automatického ukládání stanic
předčasně ukončit, stiskněte ovladač
MENU (nabídka).
Manuální ukládání stanic
Do seznamů funkce automatického
ukládání (autostore) lze také ukládat
stanice manuálně.
Nastavte stanice, které hodláte uložit.
Krátkým stisknutím tlačítka AS
(automatického ukládání) otevřete
seznam automaticky uložených stanic
nebo přepnete na další seznam
automaticky uložených stanicí.
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Uložení stanice do specifické pozice
v seznamu: tiskněte příslušné číselné
tlačítko 1 ..6, dokud nebude stanice
znovu slyšet, což znamená, že se
uložila.
V procesu automatického ukládání
stanic se manuálně uložené stanice
přepíšou.

Seznamy oblíbených stanic
(FAV (oblíbené))
Do seznamů oblíbených stanic lze
manuálně ukládat stanice všech
vlnových pásem.

Vyvolání stanic
Krátkým stisknutím tlačítka AS
(automatického ukládání) otevřete
seznam automaticky uložených stanic
nebo přepnete na další seznam
automaticky uložených stanicí.
Pro vyvolání stanice v příslušné pozici
seznamu stiskněte krátce jedno
z číselných tlačítek 1 ..6.
Do každého seznamu oblíbených stanic
lze uložit 6 stanic. Počet dostupných
seznamů oblíbených stanic je možné
nastavit 3 „Definování počtu seznamů
oblíbených stanic“.
CD rádio: Počet dostupných seznamů
oblíbených stanic není konfigurovatelný.

21

Uložení stanice
Nastavte stanice, které hodláte uložit.
Stisknutím tlačítka FAV (oblíbené)
otevřete seznam oblíbených stanic nebo
přepnete na další seznam oblíbených
stanic.
Uložení stanice do pozice v seznamu:
Tiskněte příslušné číselné tlačítko 1 ..6,
dokud nebude stanice znovu slyšet.
Nyní je uložená.
Vyvolání stanic
Stisknutím tlačítka FAV (oblíbené)
otevřete seznam oblíbených stanic nebo
přepnete na další seznam oblíbených
stanic.
Pro vyvolání stanice v příslušné pozici
seznamu stiskněte krátce jedno
z číselných tlačítek 1 ..6.
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Rádio

Definování počtu seznamů
oblíbených stanic

Počet dostupných seznamů oblíbených
stanic je možné nastavit.
Stiskněte tlačítko CONFIG
(konfigurace).
Zvolte Radio settings (nastavení
rádia) a poté Radio favorites
(oblíbená rádia).
Zvolte požadovaný počet dostupných
seznamů oblíbených stanic.

Menu vlnových pásem

Seznam oblíbených stanic

Další možnosti pro volbu stanice jsou
k dispozici prostřednictvím nabídky AM,
FM a DAB menu (nabídka DAB).
Při aktivní hlavní nabídce rádia
stisknutím ovladače MENU (nabídka)
otevřete nabídku příslušného vlnového
pásma.

Vyberte Favourites list (seznam
oblíbených stanic).
Zobrazí se všechny stanice AM, FM
a DAB uložené v seznamech
oblíbených stanic.
Zvolte požadovanou stanici.
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Seznamy stanic

 AM / FM: Vyberte AM nebo FM

stations list (seznam stanic FM).
 DAB: Otočte ovladač MENU
(nabídka).
Zobrazí se všechny přijímatelné stanice
v aktuální oblasti příjmu.
Pokud nebyl předem vytvořen žádný
seznam stanic, provede informační
systém automatické vyhledávání stanic.
Zvolte požadovanou stanici.

Aktualizování seznamů stanic
Jestliže nelze nadále přijímat stanice
uložené v seznamu stanic AM, FM
nebo DAB:
Vyberte Update AM stations list
(aktualizace seznamu stanic AM)
nebo Update DAB stations list
(aktualizace seznamu stanic DAB).
CD rádio/měnič: Dvojitý tuner
informačního a zábavného systému
neustále na pozadí aktualizuje seznam
stanic FM. Není nutné žádné manuální
aktualizování.
CD rádio: Vyberte Update Stationlist
(aktualizace seznamu stanic).
Spustí se vyhledávání stanic. Jakmile je
vyhledávání dokončeno, bude se
přehrávat naposledy přijímaná stanice.
Chcete-li vyhledávání stanic předčasně
ukončit, stiskněte ovladač MENU
(nabídka).
Ve vlnovém pásmu FM a DAB je také
aktualizován příslušný seznam
kategorií.

23

Seznamy kategorií

Řada stanic RDS (rádiový datový
systém) 3 26 vysílá kód PTY, který
specifikuje typ vysílaného programu
(např. zprávy). Některé stanice také
mění kód PTY v závislosti na právě
vysílaném obsahu.
Informační systém ukládá stanice RDS
(rádiový datový systém), roztříděné
podle typu programu, do seznamu
kategorií FM nebo DAB.
Vyhledávání typu programu určovaného
stanicí:
Vyberte FM nebo DAB category list
(seznam kategorií DAB).
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Rádio

CD rádio: Vyberte Program Type
Selection (programování typu
výběru).
Zobrazí se seznam dostupných typů
programu v daném okamžiku.
Zvolte požadovaný typ programu.

Zobrazí se seznam stanic, které vysílají
program zvoleného typu.
Zvolte požadovanou stanici.
CD rádio: Je vyhledána a přehrávána
následující přijímatelná stanice
zvoleného typu.

Seznamy kategorií se aktualizují, když
jsou aktualizovány seznamy příslušné
stanice.

Hlášení DAB

Manuální ladění stanice DAB

Vyberte DAB manual tuning (ruční
ladění DAB) a otočením ovladače
MENU (nabídka) nastavte
požadovanou přijímanou frekvenci.

Kromě hudebních programů vysílá řada
stanic DAB 3 27 různé kategorie
hlášení. Hlášení DAB je možné přijímat
pouze pokud je aktivované vlnové
pásmo DAB. Právě přijímaná služba
(program) DAB se přeruší, pokud nějaká
hlášení čekají na vyřízení.
Je možné zvolit několik kategorií hlášení
současně:
Zvolte DAB announcements (zprávy
DAB) a poté aktivujte požadované
kategorie hlášení.
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Rádiová dopravní služba
(TP (dopravní program) = dopravní
program)
Stanice rádiové dopravní služby jsou
stanice RDS 3 26, které vysílají zprávy
o dopravním provozu.

Zapnutí a vypnutí rádiové
dopravní služby
Zapnutí a vypnutí pohotovostního
(stanby) zařízení dopravního hlášení
informačního systému:
Stiskněte tlačítko TP (dopravní
program).
 Pokud je rádiová dopravní služba
zapnutá, v hlavní nabídce rádia
se zobrazí [ ].
 Přijímány jsou pouze stanice rádiové
dopravní služby.
 Jestliže aktuální stanice není stanice
rádiové dopravní služby, automaticky
se spustí vyhledávání následující
stanice rádiové dopravní služby.
 Jakmile je stanice rádiové dopravní
služby nalezena, v hlavní nabídce
rádia se zobrazí [TP (dopravní
program)].

 Dopravní hlášení jsou přehrávána

v přednastavené hlasitosti TA 3 16.
 Pokud je rádiová dopravní služba
zapnutá, po dobu dopravního hlášení
bude přerušeno přehrávání CD/MP3.

Poslouchání pouze dopravních
hlášení
Zapněte rádiovou dopravní službu
a zcela ztlumte hlasitost informačního
systému.

Zablokování dopravních hlášení
Zablokování dopravních hlášení, např.
během přehrávání CD/MP3:
Stiskněte tlačítko TP (dopravní
program).
Dopravní hlášení se předčasně ukončí,
ale rádiová dopravní služba zůstává
zapnutá.

25

EON (Enhanced Other Networks)
Pomocí funkce EON můžete poslouchat
rádiová dopravní hlášení i v případě, že
vámi nastavená stanice nevysílá vlastní
rádiovou dopravní službu. Pokud je
taková stanice nastavena, je zobrazena
v hlavní nabídce rádia jako stanice TP
(dopravní program)rádiové dopravní
služby.
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Rádio

Rádiový datový systém

Konfigurování RDS

Zapnutí a vypnutí RDS

Stiskněte tlačítko CONFIG
(konfigurace)
Výběrem Radio settings (nastavení
rádia) a poté RDS options (volby RDS)
otevřete nabídku nastavení RDS.
CD rádio: Zvolte Audio settings
(nastavení zvuku) a poté RDS options
(volby RDS).

Nastavte volbu RDS (rádiový datový
systém) na On (zapnuto)
nebo Off (vypnuto).
Aktivování funkce RDS poskytuje
následující výhody:
 Při automatickém vyhledávání se
informační systém naladí pouze
na stanice RDS.
 Na displeji se objeví název programu
nastavené stanice namísto její
frekvence
 Informační systém vždy naladí
vysílací frekvenci nastavené stanice,
která má nejlepší příjem,
a to prostřednictvím AF (Alternativní
frekvence) 3 „Regionalizace“.
 V závislosti na přijímané stanici
zobrazí informační systém text rádia,
který může například obsahovat
informace o aktuálním programu.

Rádiový datový systém (RDS) je služba
stanic FM, která výrazně usnadňuje
nalezení požadované stanice a jejího
bezproblémového příjmu.

Stanice RDS jsou namísto vysílací
frekvencí uváděné názvem programu.

Hlasitost TA
Hlasitost dopravních hlášení (TA)
je možné přednastavit 3 16.
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Dopravní hlášení (TA)
Permanentní zapnutí nebo vypnutí
funkce TA:
Nastavte volbu Traffic announcement
(TA) (dopravní hlášení (TA))
na On (zapnuto) nebo Off (vypnuto).

Zapnutí a vypnutí regionalizace
(Pro regionalizaci musí být aktivována
funkce RDS).
V určitých časech vysílají některé
stanice RDS regionálně rozdílné
programy na rozdílných frekvencích.
Nastavte volbu Regional (REG)
(oblastní (REG)) na On (zapnuto)
nebo Off (vypnuto).
Zvoleny jsou pouze alternativní
frekvence (AF) se stejnými regionálními
programy.
Pokud je regionalizace vypnutá, jsou
alternativní frekvence stanic zvoleny
bez ohledu na regionální programy.

Posouvací text RDS
Některé stanice RDS zaslepí název
programu na řádku displeje za účelem
zobrazení doplňkových informací.

Zablokování zobrazení doplňkových
informací:
Nastavte RDS Text scroll freeze
(zastavování rolujícího textu)
na On (zapnuto).

27

Digitální rozhlasové
vysílání
(pouze CD rádio/měnič s DAB)
Digitální rozhlasové vysílání (DAB) je
inovační a univerzální vysílací systém.

Text rádia
Pokud jsou funkce RDS a příjem stanice
RDS aktivovány, pod názvem programu
se zobrazí informace o programu, který
je právě přijímatelný, a o právě
přehrávané hudební skladbě.
Zobrazení nebo skrytí informací:
Nastavte volbu Radio text (text rádia)
na On (zapnuto) nebo Off (vypnuto).

Stanice DAB jsou namísto vysílací
frekvencí uváděné názvem programu.

Všeobecné informace

 Pomocí DAB je možné vysílat několik

rádiových programů (služeb)
na jediné frekvenci (soubor).
 Kromě vysoce kvalitních služeb
digitálního rozhlasového vysílání
je DAB také schopen vysílat data
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Rádio

související s programem a velké
množství dalších datových služeb,
včetně informací o cestování
a dopravním provozu.
Dokud může daný přijímač DAB
snímat signál odesílaný rozhlasovou
stanicí (i v případě, že je tento signál
velmi slabý), je zaručena reprodukce
zvuku.
Nedochází k žádnému kolísání
(zeslabování zvuku), které je typické
pro příjem AM nebo FM; signál DAB je
reprodukovaný v konstantní hlasitosti.
Pokud je signál DAB příliš nezřetelný
k tomu, aby mohl být interpretován
přijímačem, příjem se zcela přeruší.
Tomu lze zabránit zapnutím Auto
ensemble linking (automatické
spojování soupravy) a/nebo Auto
linking DAB-FM (automatické
spojování DAB-FM) 3
„Nastavování DAB“.
V souvislosti s DAB nedochází
k rušení způsobenému stanicemi,
které jsou na sousedních frekvencích
(jev, který je typický pro příjem
AM a FM).

 Pokud je signál DAB odrážen

přírodními překážkami nebo
budovami, kvalita příjmu DAB se
zlepší, zatímco příjem AM nebo FM
se v takových případech výrazně
zhorší.
 Příjem stanic DAB+ není v současné
době podporován přijímačem DAB.

Konfigurování DAB

Stiskněte tlačítko CONFIG
(konfigurace).
Zvolte Radio settings (nastavení
rádia) a poté DAB settings (nastavení
DAB).

Pro volbu v menu konfigurace jsou
k dispozici následující volby:
 Auto ensemble linking
(automatické spojování soupravy):
pokud je tato funkce aktivovaná,
zařízení se přepne na stejnou službu
(program) na jiném souboru DAB
(frekvenci, je-li k dispozici) v případě,
že je signál DAB příliš nezřetelný
k tomu, aby mohl být interpretován
přijímačem.
 Auto linking DAB-FM (automatické
spojování DAB-FM): pokud je tato
funkce aktivovaná, zařízení se přepne
na příslušnou stanici FM aktivní
služby DAB (je-li k dispozici)
v případě, že je signál DAB příliš
nezřetelný k tomu, aby mohl být
interpretován přijímačem.
 Dynamic audio adaption
(dynamické přizpůsobení zvuku):
pokud je tato funkce aktivovaná,
je snížen dynamický rozsah signálu
DAB. To znamená, že je snížena
úroveň hlasitých zvuků, avšak nikoli
úroveň tichých zvuků. Je tudíž možné
zvýšit hlasitost informačního systému

CDC400_CD300_J300_CS.book Page 29 Thursday, February 26, 2009 10:14 AM

Rádio
do bodu, v kterém budou slyšitelné
tiché zvuky, aniž by hlasité zvuky
byly příliš hlasité.
 Frequency band (frekvenční
pásmo): po zvolení této možnosti lze
definovat, která vlnová pásma DAB
budou přijímána informačním
a zábavným systémem.

29
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Audiopřehrávače

Audiopřehrávače
Přehrávač CD .............................
Přídavná zařízení........................

Přehrávač CD

30
34

Přehrávač CD informačního systému
může přehrávat zvukové CD disky
a CD disky MP3/WMA.
Zařízení s měničem: měniče přehrávače
CD může pojmout maximálně 6 CD
disků.

 Disky CD-R a CD-RW, které si sami



Důležité informace
o zvukových CD discích
a CD discích MP3/WMA
Upozornění
Do CD přehrávače byste za žádných
okolností něměli vkládat DVD disky,
singl CD disky s průměrem 8 cm nebo
tvarované CD disky. Na CD disky
nesmíte dávat žádné nálepky.
Tyto disky se mohou vzpříčit v CD
mechanice a tuto mechaniku zničit.
Potom bude nutná nákladná výměna
zařízení.







 Zvukové CD disky s ochranou proti

kopírování, které nesplňují standard
pro zvukové CD disky, se nemusí
přehrávat správně nebo vůbec.



vypálíte, jsou citlivější na nesprávné
zacházení než předem nahrané
CD disky. Je nutné zajistit správné
zacházení, obzvláště v případě
vlastnoručně vypálených disků
CD-R a CD-RW. Viz níže.
Vlastnoručně vypálené disky
CD-R a CD-RW se nemusí přehrávat
správně nebo vůbec. V takových
případech není zařízení příčinou
nesprávného fungování.
U CD disků s režimem smíchání
(jsou uloženy zvukové stopy
i komprimované soubory, např. MP3),
lze oddělené přehrávat zvukové stopy
i komprimované soubory.
Při vyměňování CD disků dbejte
na to, abyste na nich nezanechali
otisky prstů.
Okamžitě po vyjmutí CD disků
z měniče CD je vložte zpět do jejich
obalů, abyste je chránili před
poškozením a nečistotami.
Nečistoty a kapaliny na CD discích
mohou kontaminovat čočku uvnitř
CD přehrávače a způsobit poruchy.
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 Chraňte CD disky před teplem

a přímým slunečním světlem.
 Následující omezení platí pro údaje
uložené na MP3/WMA CD:
Počet stop: max. 999.
Počet adresářů: max. 255.
Hloubka členitosti adresáře: max. 64
úrovní (doporučeno: max. 8 úrovní).
Počet seznamů skladeb: max. 15.
Počet písní v seznamu skladeb:
max. 255.
Použitelné přípony seznamu
skladeb: .m3u, .pls, .asx, .wpl.
 Tato kapitola pojednává pouze
o přehrávání souborů MP3, jelikož
ovládání pro soubory MP3 a WMA je
identické. Pokud je vložen CD disk se
soubory WMA, zobrazí se menu
související s MP3.

Ovládací tlačítka
Nejdůležitější tlačítka pro ovládání CD
přehrávače jsou následující:
 CD/AUX (CD přehrávač/vnější
zdroj): výběr zvukového přehrávače







, : výběr stopy; rychlý posun
vpřed/vzad v rámci stopy
: přerušení/spuštění přehrávání
: vložení CD disku (měnič)
1 ..6: výběr CD disku (měnič)
: vysunutí CD disku

Přehrávání CD/MP3
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V závislosti na datech uložených
na zvukovém CD nebo MP3 CD disku
se na displeji zobrazí rozdílné informace
o CD disku a aktuální hudební skladbě.

Přerušení přehrávání
Stiskněte tlačítko
.
Opakováním stlačení tlačítka
opětovně spustíte přehrávání.

Změna standardního prohlížení
stránky
(pouze CD rádio)
Během přehrávání CD nebo MP3
stiskněte ovladač MENU (nabídka)
a poté vyberte Default CD page view
(standardní náhled stránky CD)
nebo Default MP3 page view
(standardní náhled stránky MP3).
Zvolte požadovanou volbu.

Vložení CD disku
Stisknutím tlačítka CD/AUX (CD
přehrávač/vnější zdroj), jednou
nebo opakovaně, otevřete nabídku CD
nebo MP3.
Pokud je v CD přehrávači CD disk,
začne se CD disk přehrávat.

Zařízení bez měniče
Potištěnou stranou obrácenou nahoru
zasuňte CD disk do štěrbiny
pro CD disk, až se vtáhne dovnitř.
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Zařízení s měničem

Přímé zvolení CD disku
Pro volbu specifického CD disku pro
přehrávání jsou k dispozici následující
možnosti.

Přímé zvolení skladby
Během přehrávání CD disku

Prostřednictvím číselných
tlačítek 1 ..6
Pro zvolení CD disku vloženého
v příslušné pozici pro CD disk stiskněte
jedno z číselných tlačítek 1 ..6.
Prostřednictvím seznamu CD disků

Stiskněte tlačítko . Na displeji
se zobrazí aktuální počet CD disků
v měniči CD.
Potištěnou stranou obrácenou nahoru
zasuňte CD disk do štěrbiny pro CD
disk, až se vtáhne dovnitř.
CD disk je uložen v první volné pozici
pro CD disk v měniči CD.
Jakmile se na displeji zobrazí Insert CD
(vložení CD), je možné znovu stisknout
tlačítko za účelem vložení dalšího CD
disku.

Stiskněte ovladač MENU (nabídka)
a poté vyberte Tracks list (seznam
stop).
Zvolte požadovanou skladbu.

Stiskněte ovladač MENU (nabídka)
a poté vyberte CD list (seznam CD).
Zvolte požadovaný CD disk.
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Během přehrávání MP3

Změna úrovně adresáře
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Funkce zvukového MP3

(pouze CD rádio)
Stisknutím tlačítka
nebo
přepnete na vyšší nebo nižší úroveň
adresáře.

Přeskočení na následující nebo
předchozí stopu
Stiskněte krátce tlačítko

nebo

.

Přehrávání skladeb v náhodném
pořadí

Stlačte ovladač MENU (nabídka).
Zvolte Playlists/Folders (seznamy
písní/adresáře) a potom požadovaný
seznam skladeb nebo adresář.
Zvolte požadovanou skladbu.
CD disky obsahující data Audio
a MP3
Pokud CD disk obsahuje zvuková
i MP3 data, je možné zvolit zvuková
data z Playlists/Folders (seznamy
písní/adresáře).

Stiskněte ovladač MENU (nabídka)
a poté nastavte Shuffle songs
(přesouvání písní) na On (zapnuto).

Rychlý posun vpřed nebo vzad
Pro posun vpřed nebo vzad aktuální
skladbou stiskněte tlačítko
nebo
a podržte jej stisknuté.

Pro volbu a přehrávání zvukových
skladeb z CD disku MP3 jsou k dispozici
různé možnosti, které závisejí
na uložených datech.
Pro zobrazení dostupných možností
stiskněte ovladač MENU (nabídka)
a poté zvolte Search (hledání).
Proces vyhledávání na CD disku MP3
může trvat několik minut. Během této
doby bude přijímána naposledy
přehrávaná rádiová stanice.
Vyberte požadovanou volbu a poté
stopu k přehrání.
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Vyjmutí CD disku
Stiskněte tlačítko .
CD disk je vytlačen ze štěrbiny
pro CD disk.
Zařízení s měničem: CD disk je vytlačen
z první obsazené pozice pro CD disk.
Jestliže není CD disk po jeho vysunutí
vyjmutý, po uplynutí několika sekund se
automaticky znovu vtáhne dovnitř.

Přídavná zařízení

Vstup Aux
Například je možné připojit ke vstupu
AUX 1 přenosný CD přehrávač
pomocí zásuvného konektoru 3,5 mm.

Ovládání zařízení připojeného
k AUX

Pod krytem středové konzole
se nachází zásuvka AUX a zásuvka
USB (pouze CD rádio/měnič s PDIM)
pro připojení externích zdrojů
audiosignálu.
Navíc lze připojit Bluetooth zařízení
pomocí bezdrátové technologie
Bluetooth™ (pouze CD rádio/měnič
s Bluetooth PDIM).
Zásuvky AUX a USB se musí udržovat
čisté a suché.

Zdroj audiosignálu, který je připojený
je vstupu AUX, je možné ovládat pouze
prostřednictvím ovládacích prvků zdroje
audiosignálu.
Stisknutím tlačítka CD/AUX (CD
přehrávač/vnější zdroj), jednou nebo
opakovaně, zapnete režim AUX.
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USB port
(pouze CD rádio/měnič s PDIM)
Následující zařízení lze připojit
k USB portu 2:
 iPod™
 Zune™
 PlaysForSure zařízení (PFD)
 USB zařízení
Tato zařízení lze ovládat pomocí
ovládacích prvků a nabídek
informačního a zábavného systému.

Ovládání zařízení připojeného
pomocí USB

Rychlý posun vpřed nebo vzad
Pro posun vpřed nebo vzad v rámci
aktuální skladby stiskněte tlačítko
nebo
a podržte je stisknuté.
Přerušení přehrávání
Stiskněte tlačítko
.
Opakováním stlačení tlačítka
opětovně spustíte přehrávání.
Postupné přehrávání všech stop

Důležité informace
Ne všechny iPod, Zune, PFD nebo
diskové jednotky USB jsou informačním
a zábavným systémem podporovány.

Ovládání a zobrazení na displeji jsou
popsána pouze pro diskové jednotky
USB. Ovládání ostatních zařízení
jako iPod nebo Zune je většinou stejné.
Stisknutím tlačítka CD/AUX (CD
přehrávač/vnější zdroj), jednou nebo
opakovaně, zapnete režim USB.
Spustí se přehrávání zvukových dat
z USB zařízení.
Přeskočení na následující nebo
předchozí stopu
Stiskněte krátce tlačítko
nebo .

Stiskněte ovladač MENU (nabídka)
a poté vyberte Play all (přehrání
všeho).

35
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Vyhledávání skladeb
V závislosti na uložených údajích a typu
připojeného zařízení existují různé
možnosti pro výběr a přehrávání stop.
Pro zobrazení dostupných možností
stiskněte ovladač MENU (nabídka)
a poté zvolte Search (hledání).
Vyberte požadovanou volbu a poté
stopu k přehrání.
Přehrávání skladeb v náhodném
pořadí
Stiskněte ovladač MENU (nabídka)
a poté nastavte Shuffle songs
(Random) (přesouvání písní
(náhodné)) na On (zapnuto).
Stopy v aktuálně zvoleném seznamu
stop (např. seznamu skladeb, albu atd.)
jsou přehrávány v náhodném pořadí.
Opakování aktuální stopy
Stiskněte ovladač MENU (nabídka)
a poté nastavte Repeat (opakování)
na On (zapnuto).

Připojování a ovládání zařízení
Bluetooth™
(pouze CD rádio/měnič s Bluetooth
PDIM)
Bluetooth umožňuje bezdrátové
připojení zdrojů zvukového signálu
(např. hudebních mobilních telefonů,
MP3 přehrávačů s Bluetooth, atd.),
které podporují Bluetooth hudební
protokol A2DP, k informačnímu
a zábavnému systému.

Důležité informace
 Před připojením zařízení Bluetooth

k informačnímu a zábavnému
systému je nutné ho nejdříve
se systémem spárovat 3 36.
 Informační a zábavný systém se spojí
pouze s Bluetooth zařízeními, které
podporují A2DP (pokročilá forma
distribuce zvuku) verzi 1.2 nebo vyšší.
 Aby bylo možné prohlížet a vybírat
stopy, musí zařízení Bluetooth
podporovat AVRCP (forma dálkového
ovládání zvuku a videa) verzi 1.0
nebo vyšší. Pokud zařízení
nepodporuje AVRCP, lze pomocí
informačního a zábavného systému
ovládat pouze hlasitost.

 Před připojením Bluetooth zařízení

k informačnímu a zábavnému
systému se obeznamte
s uživatelským návodem Bluetooth
funkcí.

Hudební nastavení Bluetooth
V nabídce Bluetooth hudební
nastavení se provádí párování
a připojení Bluetooth zařízení
k informačnímu a zábavnému systému.
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Aktivování nabídky Bluetooth
hudební nastavení
Stisknutím tlačítka CD/AUX (CD
přehrávač/vnější zdroj), jednou nebo
opakovaně, zapnete režim AUX, USB
nebo Bluetooth.
Stiskněte ovladač MENU (nabídka)
a poté vyberte Bluetooth setup
(nastavení Bluetooth).
Párování Bluetooth zařízení
Důležité informace:
 Proces párování je nedostupný pokud
se vozidlo pohybuje.
 Se systémem je možno spárovat
až pět zařízení.
 Informační a zábavný systém se
automaticky spojí s prvním zařízením
v seznamu aktuálně spárovaných
zařízení.
 Ve stejnou dobu může být
k informačnímu a zábavnému
systému připojeno pouze jedno
spárované zařízení.
 Spárování je nutné provézt pouze
jednou, pokud nebyli provedeny
změny v informacích pro párování
nebo nebylo zařízení vymazáno.

Provádění párování:
Vyberte Connect to new device
(připojení nového zařízení).
Informační a zábavný systém se zeptá
na řadu otázek pro určení typu
párovaného Bluetooth zařízení.
Po provedení určení je potřeba nastavit
Bluetooth zařízení do režimu zjištění
(viz. uživatelský návod Bluetooth
zařízení).
Některá Bluetooth zařízení můžou pro
dokončení procesu párování vyžadovat
číslo PIN. V seznamu Bluetooth zařízení
nalezněte zařízení nazvané
GMusicConnect a pro vložení čísla
PIN, poskytnutého informačním
a zábavným systémem, následujte
pokyny na zařízení.
Připojení spárovaného zařízení
Vyberte Select device (výběr zařízení).
Je zobrazen seznam všech Bluetooth
zařízení aktuálně spárovaných
s informačním a zábavným systémem.
Zvolte požadované zařízení. Zařízení
bude připojeno k informačnímu
a zábavnému systému.
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Pokud je právě s informačním
a zábavným systémem spojeno jiné
Bluetooth zařízení, bude toto zařízení
od systému odpojeno.
Odebrání spárovaného zařízení
Vyberte Remove device (vyjmutí
zařízení).
Je zobrazen seznam všech Bluetooth
zařízení aktuálně spárovaných
s informačním a zábavným systémem.
Zvolte požadované zařízení. Zařízení
bude ze seznamu spárovaných zařízení
odebráno.
Změna aktuálního PIN.
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Vyberte Change default PIN (změna
výchozího PIN).
Vyberte jedno z přednastavených čísel
PIN, nebo k vytvoření nového PIN zvolte
Other (další).
Vytvoření nového PIN:
Vyberte Other (další) a poté
požadovanou délku čísla PIN.
Zvolte číslice požadovaného čísla
PIN jednu po druhé.

Ovládání spárovaného Bluetooth
zařízení

Stisknutím tlačítka CD/AUX (CD
přehrávač/vnější zdroj), jednou nebo
opakovaně, zapnete režim Bluetooth.
První zařízení v seznamu aktuálně
spárovaných Bluetooth zařízení 3 36
bude k informačnímu a zábavnému
systému automaticky připojeno
(pokud je dostupné).
Připojení jiného spárovaného Bluetooth
zařízení 3 36.
Spuštění přehrávání stop
Vyberte stopu a pomocí ovládacích
prvků Bluetooth zařízení spust’te
přehrávání.
Přehrávání hudebního signálu
uloženého v Bluetooth zařízení
lze nyní ovládat pomocí
tlačítek ,
a
informačního
a zábavného systému.
Přeskočení na následující nebo
předchozí stopu
Stiskněte krátce tlačítko
nebo .
Rychlý posun vpřed nebo vzad
Pro posun vpřed nebo vzad v rámci
aktuální stopy stiskněte tlačítko
nebo
a podržte je stisknuté.

Přerušení přehrávání
Stiskněte tlačítko
.
Opakováním stlačení tlačítka
opětovně spustíte přehrávání.
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